Vaše kamera
IR LED pro noční vidění

GSM Anténa

Infračervený PIR senzor

Napájení

(Pasivní infračervený senzor)

GSM bezpečnostní kamera

Dálkové ovládání

USB konektor

EYE-02

Objektiv kamery

Buď v obraze...
... vždy a všude.

Technická specifikace
Rozměry kamery
155 × 75 × 55 mm, 300 g
Rozměry balení
300 × 215 × 75 mm, 950 g
Rozšířená paměť
MicroSD paměťová karta s kapacitou až 4 GB
Formát obrázků
JPEG, EXIF 2.2
Rozlišení videa
VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240), QQVGA (160 ×120)
Formát videa
MJPEG
Čočky
AB29, zorný úhel 95°
Infra přisvětlení
6× Infra LED, 6× 100 mW, 850 nm, vyzařovací úhel 80°
Podpora MMS
MMS verze 1.2 přes WAP 2.0
Historie událostí
200 záznámů ve vnitřní paměti
Provozní teplota
−20 °C až +65 °C; vlhkost 25 až 75 %
Napájecí adaptér
100 – 240 V AC, 50 to 60 Hz, 6 V/2 A DC
Záložní baterie
Li-Ion, 1 300 mAh
GSM pásma
850/900/1 800/1 900 MHz
Anténa
Externí GSM anténa s SMA konektorem
Datové připojení
EDGE třída 10, GPRS třída 10; CS1, CS2, CS3 a CS4,
Připojení k PC
USB 2.0
Interní detektory	Pasivní infračervený detektor (PIR), detekce pohybu v obraze, zvuku, tříštění skla,
náklonu a vibrací
Detekční dosah
Optimalizováno pro aplikace v místnostech až do velikosti 10 ×10 m

Inteligentní
• Kompletní zabezpečovací systém v jednom

Jednoduchá

Obsah balení

Napájecí adaptér

CD

Šroubovák

Hmoždinky a šrouby

• Snadné nastavení a ovládání
• Stačí rozbalit, vložit SIM kartu a jednoduše nastavit
• Není potřeba profesionální instalace = „udělej si sám“

Dálkové ovládání

Kontakt:
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jablotron.cz, prodej@jablotron.cz
Tel.: 483 55 99 11

Vyrábí:
JABLOCOM s.r.o., www.jablocom.com

Baterie

Prodlužovací kabel pro napájení

Dodává:

USB kabel

GSM bezpečnostní kamera EYE-02:

Profesionální bezpečnostní technologie:

• Bezpečnostní a monitorovací zařízení

Rádiový vysílač a přijímač
• Pásmo 868 MHz
• Pro spolupráci s dálkovými
ovladači
• R ozšířitelné o prvky profesionálního bezdrátového zabezpečovacího systému JABLOTRON OASiS

• Detekce pohybu, tělesné teploty, zvuku a tříštění skla
• Dálkové ovládání
• Hlášení ve formě SMS, MMS, e-mailu nebo na pult centrální ochrany
• Komunikace až na 10 telefonních čísel, 10 e-mailů a 2 PCO

Dvoupásmová GSM anténa

EDGE/GSM modul
• Přenos obrázků/videa na Váš mobilní
telefon přes MMS nebo e-mail
• Datové spojení na monitorovací
server a pulty centrální ochrany

• Intuitivní PC program pro pohodlné ovládání a nastavení kamery

Detekce náklonu a vibrací kamery

• Vnitřní i vnější použití (voděodolné)

• Chrání před neoprávněnou manipulací
s kamerou

Akustický signál

• Infračervené noční vidění se zabudovaným IR přisvětlením
• Napájení ze sítě, záložní baterie
• Okamžitý přístup k hlídanému objektu přes JABLOCOM server www.jablotool.com
• Kompatibilní s profesionálním bezdrátovým zabezpečovacím systémem JABLOTRON

Infrared reflector

Ohlídej si ...

• Osvětlění prostoru
neviditelnými IR paprsky pro
noční vidění

Li-Ion baterie
• Zajišťuje záložní napájení
při výpadku elektrického
proudu

Infračervený PIR senzor
(Pasivní infračervený senzor)
• Detekce změn teploty v oblasti
teplot lidského těla

SD paměťová karta
• Rozšiřuje paměťovou
kapacitu pro ukládání
videa až na 4 GB

VGA kamera

Držák SIM karty

Mikrofon + digitální
zpracování signálu

• Pro standardní GSM
SIM kartu

• Detekce zvuku a detekce
tříštění skla

• CMOS čip s širokoúhlou
(2,9 mm) čočkou
• Kontinuální detekce pohybu
v obraze (pomocí DSP)

Přenos dat na:
E-mail

... své poklady

... ohrožená místa

... sklady, obchody,
kanceláře

Web www.jablotool.com

... svůj domov

... jednoduše
... parkoviště

Telefon - SMS, MMS, zavolání

... zkrátka vše, co je
blízké tvému srdci

... v kanceláři

...

v restauraci

...

na dovolené

... odkudkoliv
www.jablocom.com

