
Inteligentní alarm iGET SECURITY M4 je dokonalým hlídačem 

nejen domácností, ale i kanceláří či obchodů. Jeho předností je 

bezdrátový provoz, jednoduchá instalace, komunikace přes 

Internet a zálohou při poplachu pomocí SMS, ovládání pomocí 

aplikace a možnost na dálku nastavovat řízené zásuvky či 

pozorovat dění v domě. Nároční uživatelé také jistě uvítají 

možnost rozšíření díky obsáhlé nabídce příslušenství.

Perfektní bezdrátové zabezpečení spolu s inteligentním 

řízením domácnosti, to je nový alarm 

iGET SECURITY M4!
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Bezdrátový provoz bez omezení
Stačí jen zapojit řídící jednotku do zásuvky a ostatní už funguje bezdrátově. Detektory s dosahem 80 i 200 m jsou napájeny 

bateriemi s vysokou výdrží až 2 roky, takže je lze umístit kamkoliv v prostoru, a i jejich přidání je jen otázkou pár minut. Není třeba 

řešit ani výpadek proudu, protože řídící jednotka má záložní baterii s výdrží až 8 hodin.

Komunikace přes Internet a SMS
Aby alarm iGET SECURITY M4 fungoval správně a komunikoval se serverem, je nutné jej připojit k Internetu. To lze pomocí WiFi či 

Ethernet kabelu RJ45 (je součástí balení). Výhodou Internetového připojení je možnost ovládání alarmu na dálku mobilní aplikací, 

nebo lze zaslat SMS zprávu o poplachu díky slotu na SIM kartu v řídící jednotce.
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Ovládání čtyřmi způsoby
Největší flexibilitu v ovládání poskytuje aplikace, kterou lze volně 

stáhnout z Google Play či AppStoru. Umožňuje celý zabezpečovací 

systém ovládat a zasílat upozornění, ať je uživatel kdekoliv. Stačí    

k tomu jen připojení k internetu pomocí WiFi, 3G či 4G. Díky ní lze 

pohodlně celý alarm nastavit, ovládat IP kamery či řízené zásuvky 

a přidávat další detektory. Velkou výhodou je uživatelské prostředí 

v mnoha jazycích včetně češtiny a slovenštiny.
Další možností, jak rychle alarm nastavit dle potřeb, je odolné 

dálkové ovládání (klíčenka), bezdrátová klávesnice a RFID čipy, 

které umožňují rychlou aktivaci a deaktivaci systému. 
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Obsáhlé příslušenství
Součástí balení alarmu iGET SECURITY M4 jsou dva detektory – bezdrátový magnetický senzor pro zajištění oken a dveří               
a bezdrátový PIR detektor, který detekuje pohyb ve vybrané místnosti. Ty je možné rozšířit díky velkému výběru příslušenství, 
kterým lze spolehlivě ochránit celý dům. Vybírat lze z více než 20 ks doplňků jako jsou detektory vody, kouře, plynu, IP kamery či 
řízené zásuvky a maximální připojitelný počet činí 300 ks. 

A co dalšího iGET SECURITY M4 umí?
ź Alarm iGET SECURITY M4 nehlídá jen domácnost ale také sám sebe. Jednak obsahuje otřesový detektor proti poškození             

a pokud vysleduje signál, který by mohl rušit pásmo, ve kterém komunikuje s bezdrátovými detektory, ihned vyvolá poplach     
a informuje uživatele. 

ź Díky automatickému stahování a instalaci nejnovějšího software je stále aktuální a uživatel se nemusí o nic starat.
ź Každý detektor lze přejmenovat např. dle zóny, ve které se nachází, což umožňuje přehlednější používání.
ź Podporuje Contact-ID protokol, takže jej lze připojit k centrálním dohledovým systémům, které tento protokol podporují.

iGET SECURITY M4 bude věrným strážcem a svému uživateli poskytne podrobné informace o bezpečí jeho domova, ať už se 
nachází v práci nebo na dovolené. Díky pohodlnému používání a nerušivému designu se stane neodmyslitelnou součástí moderní 
domácnosti, kanceláře i obchodu.
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