
Azor GSM-hälytysjärjestelmä tarjoaa käyttömukavuutta, kiitos 
vaivattoman, langattoman asennuksen ja käytön. Asennussarja 
sisältää kaiken tarvittavan. Järjestelmän kytkentä päälle ja pois päältä 
tapahtuu pienellä kullekin käyttäjälle rekisteröidyllä tagilla.  Lisäturvaa 
saa  ilmaisimia lisäämällä. Käyttäjä saa tiedon mahdollisista asuntoa 
kohtaavista uhkista välittömästi matkapuhelimeensa.
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Suojaa, mitä pidät arvokkaana



Azorin komponentit

RFID-tagi

AZ-10K GSM-ohjausyksikkö

on koko järjestelmän sydän.. Se 
vastaanottaa tiedot ilmaisimilta – 
hälytyksen, paristojen varaustason 
laskun. GSM robottipuhelin lähettää 
ne käyttäjälle SMS-viesteinä ja 
soittoina järjestelmään rekisteröityihin 
puhelinnumeroihin. Ja kun hälytys 
laukeaa, myös paikallinen sireeni soi.

Ohjausyksikkö

AZ-10D RFID-tagin lukija

ohjaa koko järjestelmää. Se reagoi 
luettuun AZ-10T RFID-tagiin, 
tunnisteen lukemisen jälkeen lukija 
lähettää ohjauspaneelille signaalin 
kytkeä hälytysjärjestelmä päälle tai 
pois päältä. RFID-tagin tunnistamisen 
merkiksi lukijan LED välähtää.

RFID-taginlukija

AZ-10M ovi auki-ilmaisin

antaa hälytyksen tunkeutujan 
avaamasta ovesta tai ikkunasta. 
Ilmaisimessa on kosketin, joka 
laukaisee hälytyksen kun oven tai 
ikkunaan kiinnitetty magneetti liikkuu. 
Ilmaisin valvoo myös sen luvatonta 
irrottamista.

Ovi auki-ilmaisin

AZ-10P-liikeilmaisin

antaa hälytyksen, kun henkilö liikkuu 
huoneessa. Liikeilmaisin sopii 
huoneisiin, joihin pääsy tapahtuu 
useasta ovesta. Ilmaisin valvoo myös 
sen luvatonta irrottamista seinästä.

Liikeilmaisin

AZ-10S optinen savuilmaisin

reagoi huonetilassa olevaan savuun 
sekä korkeisiin lämpötiloihin. 
Ilmaisimessa on sisäänrakennettu 
sireeni paikallista hälytystä varten.

Optinen savuilmaisin

AZ-10R-kauko-ohjain

kytkee hälytysjärjestelmän päälle 
ja pois päältä nappia painamalla. 
Se on suunniteltu pidettäväksi 
mukana avainrenkaassa ja helpottaa 
järjestelmän käyttöä, kun RFID-lukija 
ei ole lähellä.

Kauko-ohjain

Ominaisuuksia

a  GSM-pohjainen kytke ja käytä hälytysjärjestelmä sopiva 
pieniin asennuksiin

a Intuitiivinen ja helppokäyttöinen

a  10 langatonta ilmaisinta (liike, oven tai ikkunan aukaisu, 
savu)

a 10 rekisteröidylle käyttäjälle tieto hälytyksestä ja ohjauksesta

a Ääni- ja SMS-viesti enintään 10 puhelinnumeroon

a Äänivalikko ohjaa käyttöä

a 433 MHZ -radiotietoliikenne
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AZ-10T RFID-tagi

käytetään käyttäjän kulkuoikeuksien 
tunnistamiseen. Se kytkee hälytysjär-
jestelmän päälle tai pois päältä kun 
sitä näytetään AZ-10D RFID-lukijalle. 
Jokaisessa RFID-tagissa on oma 
koodinsa, josta järjestelmä tunnistaa 
tagin käyttäjän. Tagi on helppo kulje-
ttaa mukana esim. avainrenkaaseen 
kiinnitettynä.


