Kamera z komunikacją GSM
EYE - 02
Podglądaj
kiedy chcesz
i skąd chcesz

SMS

TELEFON

MMS

E-MAIL

VIDEO

WWW

Bezprzewodowa, kolorowa kamera, dzień/noc
Wbudowany zestaw czujek
Wbudowany moduł GPS/GPRS/EDGE
Logowanie nawet 20 bezprzewodowych
urządzeń JABLOTRON serii OASiS
Funkcja podcentrali alarmowej - logowanie EYE-02
do innego systemu JABLOTRON serii OASiS

Przemień kamerę
w system alarmowy

Kamera pełna niespodzianek
Bezprzewodowa, kolorowa kamera do pracy w dzień i w nocy (podświetlenie IR)
Wbudowany komunikator GSM/GPRS/EDGE
Zaimplementowany zestaw czujek - wykrywanie ruchu, zmiany temperatury, hałasu, zbicia szkła, i ruchu w obrazie
Możliwość logowania do kamery bezprzewodowych urządzeń JABLOTRON pozwala na budowę
bezprzewodowego systemu alarmowego z kamerą w roli centrali alarmowej
Możliwość zalogowania kamery jako podcentrali w systemie JABLOTRON OASiS
Doskonałe, mobilne rozwiązanie - małe wymiary i waga
Powiadomienie na tel. komórkowy (SMS, MMS, dzwonek) oraz e-mail
Zdalny podgląd i konfiguracja kamery poprzez stronę www.jablotool.com
Lokalny podgląd i konfiguracja poprzez użycie kabla USB i oprogramowania jablotool
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz obiektu
Dowiedz się więcej na: www.eye-02.jablotron.pl

Budowa kamery
Antena GSM
Czujka wibracyjna

Nadajnik i odbiornik:
● Częstotliwość 868 MHz
● Kompatybilny z centralami OASiS

Powiadamia przy próbie uszkodzenia,
lub urwania kamery

Podczerwień

Moduł GSM/GPRS/EDGE:

Podświetlenie chronionego
obszaru

● Transmisja obrazu na telefon
komórkowy lub e-mail
● Powiadomienie o alarmie
poprzez SMS lub połączenie
na telefon (sygnał dzwonka).

Bateria litowa
● Zapasowe zasilanie (1300 mAh)

Karta pamięci micro SD
● W zestawie 1 GB
● Możliwość rozszerzenia do 4GB

Pasywna czujka podczerwieni

Uchwyt karty SIM
Mikrofon

Kamera VGA:

● Wykrycie dźwięku oraz zbicia szkła
● Zdalny podsłuch za pomocą
telefonu komórkowego

● CMOS, soczewka szerokokątna, (2.9 mm)
● VGA (640 x 480), 320 x 240 i 160 x 120
● Stała detekcja ruchu

EYE - 02
GSM/GPRS/EDGE

Zdalny dostęp

Logowanie nawet 20 urządzeń bezprzewodowych
serii OASiS

Współpraca z systemem
alarmowym serii OASiS

Zawsze pod kontrolą
Kamera poinformuje Cię o sytuacji alarmowej poprzez wysłanie wiadomości: E-mail, SMS, MMS lub/oraz poprzez
połączenie telefoniczne.
Zdalny dostęp do kamery poprzez telefon komórkowy oraz stronę internetową www.jablotool.com umożliwi
Ci podgląd / podsłuch w każdej chwili z każdego miejsca, w którym się znajdujesz.
EYE-02 może również pełnić funkcję centrali alarmowej z wbudowanym komunikatorem GSM.
Możesz zalogować do niej bezprzewodowe czujki ruchu, otwarcia, pożarowe, gazu, zalania oraz syreny
i sterowniki systemu JABLOTRON - serii OASIS.
Kamera pozwoli Ci sterować dowolnym urządzeniem elektrycznym (np. brama garażowa, oświetlenie) poprzez
współpracę z bezprzewodowymi odbiornikami JABLOTRON.
W razie włamania, pożaru, zalania lub innych zdarzeń alarmowych kamera ostrzeże Cię o zagrożeniu (SMS, MMS,
e-mail, połączenie telefoniczne)
Poinformuje Cię również o słabej baterii w urządzeniach do niej zalogowanych.

Powiadamianie i zdalny dostęp:
Raportowanie zdarzeń na:
! E-mail,
! Telefon - SMS, MMS, połączenie telefoniczne (dzwonek),
Zdalny dostęp do kamery poprzez telefon komórkowy oraz
stronę internetową www.jablotool.com.

Dane techniczne:
Wewnętrzne czujki alarmowe akustyczna, zbicia szkła, PIR, wibracyjna, ruchu w obrazie
Pamięć
Format zdjęcia
Rozdzielczość obrazu
Format wideo
Obiektyw
Podświetlenie IR
MMS
Temperatura pracy
Zasilacz AC
Bateria
GSM
Antena GSM
Transmisja danych
Monitorowanie audio
Łączność z PC
Wymiary

karta micro SD 1GB w komplecie, możliwość rozszerzenia max. do 4GB
JPEG, EXIF 2.2
VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
MJPEG
AB29, kąt 95°, opcjonalnie AB20 (138°), Długi AB46 (58°)
6x Infra LED, 6x 100mW, zakres światła 850nm, kąt świecenia 80°
MMS wersja 1.2 over WAP 2.0
Od -20 do +55°C; 25 do 75% wilgotność
100 - 240V AC, 50 do 60Hz, 5V/2 A DC
Bateria Li-Ion 1300mAh
850/900/1800/1900 MHz
Zewnętrzna antena GSM +2.5 dB, SMA konektor
EDGE klasa 10, GPRS klasa 10: max 85.6 kbps, CS1, CS2, CS3 i CS4
Wbudowany wysokiej czułości mikrofon kierunkowy z przetwarzaniem DSP
Port USB 2.0
Obudowa kamery 155x75x55 mm, 300g; pudełko 300x215x75 mm, 950g
CD

Zawartość opakowania:
kamera

pilot
instrukcja

przewód zasilający
bateria
zasilacz

www.eye-02.jablotron.pl

kabel USB

Kołki i wkręty

wkrętak

