
GSM mini alarm AZOR ponúka svojim užívateľom neočakávaný komfort 
vďaka ľahkému ovládaniu a inštalácii. Ochrana sa zapína a vypína po 
priložení čipu ku čítačke. Každý čip je priradený jednému užívateľovi. 
Všetko potrebné na inštaláciu je súčasťou súpravy. Pre zvýšenie ochrany 
objektu je možné zakúpiť ďalšie doplnkové detektory. Užívatelia sú 
informovaní o nebezpečí v dome priamo na mobilný telefón.

Možnosť
rozšírenia 

SMS a výstražné
volanie

Jednoduché
ovládanie

Ľahká
inštalácia

Bezdrôtové
riešenie

Ochráni všetko, čo je Vám vzácne



Komponenty

AZ-10T Ovládací čip

slúži na identifi káciu a autorizáciu 
užívateľa. Zapne alebo vypne 
ochranu jednoduchým priložením 
ku čítačke čipov AZ-10D. Každý 
čip vysiela vlastný signál a systém 
tak ľahko rozpozná, kto ochranu 
zapol či vypol. Prívesok môžete 
pohodlne nosiť na kľúčoch.

Ovládací čip

AZ-10K GSM komunikátor

je mozgom celého systému.  
Prijíma hlásenia z detektorov 
(poplach, slabé batérie) a hlási ich 
ďalej užívateľovi prostredníctvom 
GSM siete formou SMS
a výstražného volania. Poplach 
hlási aj zabudovanou sirénou. Na 
jednoduché ovládanie telefónom 
má Azor hlasové menu.

Komunikátor

AZ-10D RFID Čítačka čipov

je ovládačom celého systému a 
reaguje na prístupový čip AZ-10T 
- po jeho priložení odošle čítačka 
signál komunikátoru na zapnutie 
alebo vypnutie ochrany. Prečítanie 
čipu potvrdí čitačka farebnou 
kontrolkou.

Čítačka čipov

AZ-10M Detektor otvorenia 

stráži otvorenie dverí alebo okna 
nepozvanou osobou. Detektor 
obsahuje magnetický kontakt, 
ktorý pri oddialení magnetu na 
krídle dverí alebo okna vyhlási 
poplach. Detektor je chránený 
proti nežiaducej manipulácii 
(strhnutie z rámu).

Detektor otvorenia

AZ-10P Detektor pohybu

hlási poplach v prípade, že 
rozpozná pohyb v miestnosti. 
Detektor je vhodný predovšetkým 
do priestorov, do ktorých je 
možné vniknúť viacerými vstupmi. 
Detektor je chránený proti 
nežiaducej manipulácii (strhnutie 
zo steny).

Detektor pohybu

AZ-10S Požiarny detektor

sleduje a reaguje na prítomnosť 
dymu (viditeľné splodiny horenia)
a rovnako zvýšenú teplotu
v miestnosti spôsobenú požiarom. 
Má zabudovanú sirénku, ktorá 
lokálne upozorní na požiar.

Požiarny detektor

Vlastnosti systému
a GSM mini alarm ideálny pre malé inštalácie

a Intuitívne a jednoduché ovládanie

a Spolupráca až s 10-timi bezdrôtovými detektormi
 (pohyb, otvorenie dverí alebo okien, požiar)

a Ovládanie systému až 10-timi užívateľmi

a Hlasové a SMS správy až na 10 telefónnych čísiel

a Hlasová navigácia pre ľahkú orientáciu v menu

a Komunikačná frekvencia 433 MHz
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AZ-10R Diaľkový ovládač

zapne a vypne ochranu na diaľku 
jednoduchým stlačením tlačidla. 
Pomôže ovládať Azora pokiaľ nie 
ste v dosahu čítačky čipov, napr. 
z auta. Ovládač si môžete pripnúť 
na kľúče.

Diaľkový ovládač


