
Multi-funktion sikkerhedsenhed

GSM Sikkerhedskamera

EYE-02

Dit kamera

Pakken indeholder

Smart

EYE-02

Pro-Sec ApS, Yderholmvej 59, 4623 Lille Skensved

Tlf.: 56 13 06 30, www.pro-sec.dk, info@pro-sec.dk

Dimensioner Kamerahus: 155x75x55 mm, 300 g. Boks: 300x215x75 mm, 950g

Kontakt

LED til nattesyn

GSM antenne

Tænd/sluk knap

PIR detektor Strømstik

Kontrol lys USB stik

Fjernbetjening

Strømforsyning

Kabelforlænger USB kabel

Skruetrækker Rawplugs og skruer

Batteri

CD-ROM

Let at installere og betjene

Gør-det-selv

Pak ud, indsæt SIM kort og du er i gang

Fjernbetjening

Hold dig forbundet

Se dit “liv“ 
hvor som helst

når som helst

Interne alarm detektorer Akkustisk lyd, glasbrud, PIR, tilt og vibration, bevægelse-i-billede (motion detection)

Udvidelse af hukommelse Standard SD kort inkluderet; kompatibel med Micro SD  (maks. 4GB)

Billedeformat JPEG; EXIF 2.2

Billedeopløsning VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)

Videoformat MJPEG

Linse AB29, synsvinkel 95°; valgbar vidvinkel AB20 (138°), langtrækkende AB46 (58°)

Natlys 6x Infra LED, 6x 100 mW, 850 nm, udvendig vinkel 80°

MMS understøttelse MMS version 1.2 via WAP 2.0

Arbejdstemperatur -20 °C til +65 °C; 25 til 75% luftfugtighed

AC strømforsyning 100 - 240V AC, 50 til 60Hz, 5 V / 2A DC

Backup batteri Li-Ion batteri, 1300 mAh

GSM system QUAD band 850/900/1800/1900 MHz, EDGE

GSM antenne Ekstern GSM antenne med SMA stik

Dataforbindelse EDGE kl. 10: maks. 180 kbps downlink / 120 kbps uplink, GPRS kl. 10: maks. 85.6 kbps, CS1-CS4

Audio overvågning Indbygget højfølsom omni-direktionel mikrofon med DSP

PC forbindelse USB port 2.0

Tekniske specifikationer

Kameralinse

• 

• 

• 

• 

Enkel



• Kompleks sikkerheds- og overvågningsenhed

• Fem forud installerede grundprofiler: HJEMME, UDENDØRS, GARAGE, OMSORG,

• Detekterer bevægelse, temperaturskift, støj, glasbrud, bevægelse-i-billede (motion

• Trådløs fjernbetjening

• Hændelsesrapportering via SMS, MMS, e-mail og web service

• Eneste hukommelsesbegrænsning på hændelser er størrelsen på SD kortet (maks.

• Op til 10 numre, 10 e-mails og 2 KC numre (automatisk modtager numre) kan

• Brugervenligt PC software til enkel styring

• Indendørs og udendørs brug (“delvist vandtæt“)

• Infrarød funktion til brug om natten

• Strømforsyning og backup batteri

• Direkte forbindelse til det overvågede område hvor som helst - når som helst 

• Kompatibel med JABLOTRON OASIS trådløs alarm og OASIS komponenter

GSM Sikkerhedskamera EYE-02:

 FORRETNING

 detection)

 4GB)

 forbindes

via www.jablotool.com

Hold øje...

www.jablotron.com

...fra
...hvor som helst

...parkeringspladsen ...lager, butik, kontor ...alt der har værdi for dig

Hold dig forbundet

...dine værdier ...udsatte steder ...i dit hjem

Hændelsesrapportering

E-mail Tlf- SMS, MMS, opkald Web server

...på kontoret ...restauranten ...på ferien

EYE-02Sofistikeret løsning:

Kort distance radio

• Frekvens 868 MHz

 Kan arbejde sammen med 

fjernbetjening og detektorer

• Kompatibel med JABLOTRON 

OASIS trådløs alarm og kom

ponenter til OASIS

Dual band GSM antenne

EDGE/GSM modul

 Billedeoverførsel til mobil 

telefoner via MMS eller e-mail

 Dataforbindelse til 

overvågningsservere og KC

Buzzer

• Indbygget akkustisk indikator
Tilt og vibrationsdetektor

 Beskytter mod forsøg på 

sabotage på kameraet

VGA kamera

 CMOS chip 640×480

 2,9 mm linse (95°)

Infrarød LED

• Oplyser området med 

usynlige IR stråler så 

kameraet kan optage i 

mørke

Passiv infrarød (PIR)
detektor

 Højfølsom detektering af 

menneskelig bevægelse

Audio: Følsom mikrofon + Digital
signal behandling (DSP)

Detektering af:  Støj og stemmer

• Glasbrud

• Åbning af dør

detection)

• DSP analyse giver 

uovertruffen detektering 

af ændringer i billedet

SIM kort holder

• Til standard GSM SIM kort

til:

•

-

SD hukommelseskort

 Udvider hukommelsen 

med op til 4GB

Li-Ion batteri

• Giver batteri backup 

hvis strømmen svigter

•

•

•

•

•

•

Bevægelse-i-billede
detektor (motion

•

•
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