AX PRO

Ervaar de integratie tussen alarm
en video.
Ontworpen en geproduceerd door de marktleider op
het gebied van beveiliging, het is tijd om te
heroverwegen wat uw draadloze
beveiligingssysteem kan.
Volledig gestuurd vanuit uw app en met een brede reeks aan detectoren
integreert het AX PRO draadloze alarmsysteem inbrekerdetectie met
videoverificatie. Het revolutionaire en bewezen draadloze communicatieprotocol
garandeert robuuste en betrouwbare stabiliteit.
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AX PRO FAMILIE
BELANGRIJKE FUNCTIES
De kern van de AX PRO-oplossing

IVaaS

Tri-X

Inbraakdetectie met videoverificatie.
De AX PRO bevat IVaaS, waardoor
videoverificatie met inbraakdetectie
is geïntegreerd. Met de ingebouwde
videobuffer voor 4 camera's kan een
gebruiker precies zien wat er
gebeurt, zodat ze passende actie
kunnen ondernemen.

De toekomst is nu.
Fast, reliable and secure,
our powerful Tri-X Wireless
Technology delivers the next level of
security; speeding up installations,
while delivering the best experience
for both installers and their
customers.

Radiostilte...

EN G2

Wees niet het slachtoffer van
vastlopende apparatuur of
interferentie! Geavanceerde antijamming-beveiliging op ons
radioprotocol beschermt de
integriteit van het systeem op lange
termijn.

Wees gerust, wetend dat uw
systeem volledig voldoet aan EN
Grade 2 certificering. Een robuust
systeem dat is afgestemd op
individuele behoeften, zonder in te
boeten op effectiviteit en
betrouwbaarheid.

Design

Eenvoudige installatie

Familie!
Met de toevoeging van de AX PRO
hebben gebruikers toegang tot een
volledig assortiment van
beveiligings-, alarm- en
videoproducten met dezelfde
stijlvolle, professionele en uniforme
afwerking en uitstekende
prestaties.

Een slimme installatiekeuze
Het paneel past zich na verloop van
tijd automatisch aan veranderende
ISP of apparatuur aan. Door functies
zoals automatische toevoeging en
snel-installatie is er meer mogelijk.

App Integratie

Volledige besturing en configuratie

Eén fabrikant, één interface. Met de AX PRO heb je volledige
flexibiliteit; beheer meerdere systemen via de Hik(Pro)Connect-app en webinterface, configureer apparaten,
bedien video en beheer de apparaatstatus.

PIRCAM

Detecteer met de PIRCAM
Inbraakdetectie en videoverificatie in één!
Maak snapshots terwijl de actie plaatsvindt,
blijf veilig en wordt realtime met live updates
op de hoogte gehouden van een indringer.

DETECTEREN EN WAARNEMEN
Een reeks detectoren en sensoren die geschikt zijn voor elke residentiële en
kleine commerciële toepassing.
De ogen van de installatie
Werkt op batterijen en heeft een bereik van 12 meter, zorg voor een veilige
omgeving door de draadloze PIR-camera detector het zware werk te laten
doen.

Blijf detecteren
Volledig programmeerbaar via de app en met Smart Environmental Control
(SEC) Technologie, de draadloze PIR-detector heeft het echt allemaal onder
controle.

Compact en toch robuust
Door de nieuwste Tri-X draadloze technologie, is het draadloze
magneetcontact veelzijdig en eenvoudig te configureren om zo aan
verschillende behoeften te voldoen. Installatie is nog nooit zo eenvoudig
geweest.

Klein maar fijn
Het draadloze en langwerpige magnetische contact is eenvoudig te
installeren en heeft slimme programmering. Ook is het in staat tot
radiofrequentie-overdracht over een afstand van maximaal 1600m;
indrukwekkend voor zoiets kleins.

Niet te storen
De 24 GHz-module die is ingebouwd in de draadloze Dual-Tech Detector
vermindert de installatietijd en wordt niet beïnvloed door interferentie; dat is
slim.

Voldoet aan meerdere behoeftes
De draadloze PIR-Glasbreuk detector omvat meerdere toepassingen voor
superieure beveiliging. Met een detectiebereik van 12m en ingebouwde
glasbreuktechnologie bent u volledig beveiligd.

INSCHAKELING EN CONTROLE
Verschillende inschakel- en beheeropties.
Beheer uw huis vanuit 1 plek
Inschakelen is gemakkelijk gemaakt. Beheer een woning en wees op de
hoogte van eventuele foutmeldingen met het touch-LED-display. U heeft
volledige vrijheid in systeembeheer.

Ready, set, GO!
Klein en compact, maar toch volledig aanpasbaar en robuust, de
sleutelhanger is de perfecte partner voor het in en uitschakelen. Met een
LED-display voor directe feedback over instellingen kan men erop
vertrouwen dat het systeem klaar is voor actie.

Stabiel, veilig en eenvoudig in te schakelen
Gebouwd met modern design en flexibiliteit als uitgangspunt.
Schakel het hele systeem of alleen afzonderlijke gebieden in en
uit. De stijlvolle Tag Reader biedt controle waar dat het meest nodig is.

GELUID EN WAARSCHUWING
Een reeks sirenes en paniekknoppen die alarm slaan.

Wees hoorbaar wanneer u het wilt
Deze speaker voor binnendeurs gebruik biedt een compact ontwerp voor
maximale installatieflexibiliteit; de onopvallende afwerking past in elke
ruimte.

In geval van nood
Deze vaste paniekknop biedt gemoedsrust waar dat het meest nodig is. Met
een druk op de knop wordt het alarmsysteem geactiveerd.

Bescherm uw dierbaren
Draagbaar en discreet, deze draagbare enkele paniekknop is eenvoudig in
te stellen en te gebruiken, waar dan ook in huis.

Alle ogen en oren op mij gericht
Verkrijgbaar in meerdere kleuren en ontworpen voor eenvoudige installatie,
de draadloze externe sirene biedt tot 110 db alarmvolume.

Mis nooit een noodgeval
Draagbare paniekknop met twee knoppen. Volledig op afstand
configureerbaar en met frequentiehoppenende technologie voor verbeterde
signaaloverdracht.

OPLOSSINGEN
COMMERCIEEL EN RESIDENTIEEL

Voor een brede reeks aan toepassingen, van woonhuizen tot
kleine en middelgrote commerciële panden, wees flexibel en bied
de AX Pro-oplossing voor elke behoefte.

Detectieoplossingen voor elke behoefte.

Draadloze Dual-Tech Detector

Draadloze PIR-Glass Break
Detector

Draadloze PIR-Camera Detector

Draadloze Magneet Detector

Sla alarm en laat je horen.

Draadloze binnensirene

Draadloze paniekknop

Draadloze, draagbare noodknop

Draadloze buitensirene

Draadloze 'Slim' Magneet
Detector

Uitbreidbaar en herhaalbaar

Draadloze repeater

Beheer en automatiseer via één oplossing

Draadloze LED-Toetsenbord

Draadloze Tag Reader

Keyfob

Muurschakelaar

BINNEN DETECTIE

UITBEREIDING

CONTROLE APPARATUUR

PRODUCTENOVERZICHT

DS-PK1-E-WE
Draadloze LED Toetsenbord

NG
MI
CO

DS-PR1-WE
Draadloze repeater

DS-PDP15P-EG2-WE
Draadloze interne PIR-detector

NOODALARM

DS-PDPC12P-EG2-WE
Draadloze PIR-Camera Detector

NG
MI
CO

DS-PDMC-EG2-WE

WAARSCHUWINGS
APPARATUUR

DS-PT1-WE
Draadloze Tag Reader

ON
SO

Draadloze Magneet Contact

IoT

DS-PKF1-WE
Keyfob

ON
SO

DS-PDD12P-EG2-WE
Draadloze Dual-Tech Detector

NG
MI
CO

DS-PDMCK-EG2-WE
Draadloze Magneet Schok Detector

ON
SO

DS-PDC15-EG2-WE
Draadloze PIR Gordijn Detector

NG
MI
CO

DS-PDPG12P-EG2-WE
Draadloze PIR-Glass Break Detector

ON
SO

DS-PDBG8-EG2-WE
Draadloze Glass Break Detector

NG
MI
CO

DS-PDEB1-EG2-WE
Draadloze Enkele Paniekknop

DS-PS1-E-WE
Draadloze externe sirene

NG
MI
CO

ON
SO

DS-PM1-O1L-WE
Relay Module

DS-PDEB2-EG2-WE
Draadloze Dubbele Paniekknop

DS-PDEBP1-EG2-WE
Draadloze Enkele Paniekknop
(Draagbaar)

DS-PDEBP2-EG2-WE
Draadloze Dubbele Paniekknop
(Draagbaar)

DS-PS1-I-WE
Draadloze Interne sirene

NG
MI
CO

ON
SO

DS-PM1-O1H-WE
Muur schakelaar

NG
MI
CO

ON
SO

DS-PSP1-WE
Slimme aansluiting

DS-PDMCS-EG2-WE
Draadloze 'Slim' Magneet Contact

ON
SO

DS-PDSMK-S-WE
Draadloze Rookdetector

NG
MI
CO

ON
SO

DS-PDWL-E-WE
Draadloze Waterlek Detector

