
System Alarmowy AZOR został zaprojektowany z myślą o Twoim 
bezpieczeństwie. Pełen komfort związany z instalacją oraz codzienną 
obsługą umożliwia zastosowana tutaj łączność bezprzewodowa. 
Zapomnij o konieczności pamiętania kodów. Dla załączenia lub 
wyłączenia ochrony potrzebujesz jedynie przycisnąć czytnik 
i przyłożyć do niego Twoją pastylkę. W razie alarmu poinformuje 
Ciebie oraz wezwie pomoc poprzez wbudowany GSM.

Łatwy w rozbudowieAlarm głosowy i SMS Łatwy w obsłudze Łatwy w instalacji Bezprzewodowy

Ochroni to, co dla Ciebie najważniejsze



Azor Urządzenia

AZ-10T Pastylka RFID

Każda z nich jest dokładnie 
rozpoznawana przez system. 
Dzięki, temu wiadomo jest, kto w 
danym czasie załączał i wyłączał 
ochronę. Dla uproszczenia 
obsługi, dodawanie nowej pastylki 
wymaga jedynie wprowadzenie  
1 raz do systemu indywidualnego 
10 cyfrowego kodu pastylki.

Pastylka RFID

AZ-10K Centrala GSM

Jest mózgiem dla całego systemu. 
Do niej urządzenia wysyłają 
sygnały alarmowe i informacyjne. 
Przez wbudowany telefon 
GSM, centrala informuje o tych 
zdarzeniach użytkowników. Czas 
przesłania takiej informacji do 
Ciebie, to zaledwie kilka sekund. 
W trakcie alarmu może również 
załączyć syrenę alarmową.Centrala sterująca

AZ-10D Czytnik pastylek RFID

Zapomnij o kodach. Dla Twojej 
wygody, załączasz i wyłączasz 
ochronę poprzez wciśnięcie 
przycisku na czytniku, a następnie 
przyłożenie pastylki. Stan centrali 
sygnalizowany jest dźwiękiem 
oraz kolorem diody LED na 
czytniku (czerwona – załączono, 
zielona – wyłączono).

Czytnik pastylek

AZ-10M Czujnik otwarcia

Zamontuj go na oknie lub 
drzwiach. W momencie, kiedy 
po załączeniu ochrony zostaną 
one otwarte, centrala otrzyma 
informację o alarmie. W przypadku 
drzwi wejściowych, ustaw na 
czujniku opóźnienie zadziałania 
np. o 10 sekund. Potrzebujesz 
przecież mieć trochę czasu, aby 
wyłączyć ochronę kiedy wracasz.Czujnik otwarcia

AZ-10P Czujnik ruchu

Zamontuj go w rogu 
pomieszczenia, tak, aby światło 
słoneczne nie padało na niego. 
Po załączeniu ochrony i wykryciu 
przez ten czujnik ruchu człowieka, 
załączony zostanie alarm. Pole 
ochrony dla tego czujnika, to aż 
12 metrów.

Czujnik ruchu

AZ-10S Optyczny czujnik dymu

Ochroni Twój dom na wypadek 
powstania pożaru. Alarm załączy 
się w momencie wykrycia dymu 
lub wysokiej temperatury. Do 
lokalnego informowania, gdzie 
konkretnie nastąpił pożar ma 
wbudowaną syrenkę dźwiękową.

Optyczny czujnik dymu

Dodatkowe informacje
a  System alarmowy GSM idealny dla małych obiektów, takich 

jak biura, mieszkania, domy, sklepy

a Intuicyjny i łatwy dla użytkownika

a Do 10 bezprzewodowych czujników (ruchu, otwarcia i dymu)

a Do 10 rozpoznawalnych użytkowników systemu

a Każde zdarzenie w systemie jest dokładnie identyfikowane

a Powiadomienie głosowe oraz SMS na 10 numerów telefonów

a Głosowe menu dla obsługi zdalnej przez telefon

a Częstotliwość pracy 433MHz
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AZ-10R Pilot zdalny

Dla załączenia i wyłączenia 
ochrony możesz również 
użyć przycisków na pilocie. 
Wykorzystując zawartą w nim 
funkcję „napad“ możesz także, 
wezwać pomoc. Każdy z pilotów, 
jest identyfikowalny w systemie. 
Dodanie nowego, odbywa się 
poprzez specjalny 10 cyfrowy kod.

Pilot zdalny
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