
• Kompletný zabezpečovací systém v jednom  
    

GSM bezpečnostná kamera 

EYE-02 

Vaša kamera:

Obsah balenia:
Jednoduchá

Inteligentná

JABLOCOM s.r.o., www.jablocom.com

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
Slovenská republika

Tel.: +421/041 5640263-5
www.jablotron.sk, predaj@jablotron.sk

Rozmery kamery 155 x 75 x 55 mm, 300 g
Rozmery balenia 300 x 215 x 75 mm, 950 g
Rozšírená pamäť MicroSD pamäťová karta s kapacitou až 4 GB
Formát obrázkov JPEG, EXIF 2.2
Rozlíšenie videa VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240), QQVGA (160 x 120)
Formát  videa MJPEG
Objektív AB29, zorný uhol 95°
Infra prisvietenie 6 x Infra LED, 6x 100 mW, 850 nm, vyžarovací uhol 80°
Podpora MMS MMS verzia 1.2 cez WAP 2.0
História udalostí Minimálne 100 záznamov vo vnútornej pamäti + rozšírenie na SD karte
Prevádzkové parametre -20 °C až +55 °C; vlhkosť 25 až 75 %, krytie IP 62
Napájací adaptér  100-240 V st., 50 to 60 Hz, 6 V/2 A js.
Záložná batéria  Li-lon, 1300 mAh
GSM pásma  850/900/1800/1900 MHz
Anténa  Externá GSM anténa s SMA konektorom
Dátové pripojenie EDGE trieda 10, GPRS trieda 10; CS1, CS2, CS3 a CS4,
Pripojenie k PC USB 2.0
Interné detektory Pasívny infračervený detektor (PIR), detekcia pohybu v obraze, zvuku, rozbitia skla, 

náklonu a vibrácií
Detekčný dosah Optimalizované na použitie v miestnostiach až do veľkosti 10x10 m

Kontakt: Dodáva:

Vyrába:

IR LED pre nočné videnie GSM anténa

Infračervený PIR detektor

(Pasívny infračervený detektor)

Napájanie

Objektív kamery

USB konektor

Diaľkové ovládanie

Napájací adaptér

Predlžovací kábel na napájanie USB kábel

Skrutkovač Hmoždinky a skrutky

Batéria

CD • Ľahké nastavenie a ovládanie

• Stačí rozbaliť, vložiť SIM kartu a začať používať

• Nie je nutná profesionálna inštalácia = „urob si sám“

Diaľkové ovládanie

Technické parametre:



• Bezpečnostné a monitorovacie zariadenie

• Detekcia pohybu, zvuku, rozbitia skla, náklonu alebo otrasu kamery

• Diaľkové ovládanie

• Hlásenie formou SMS, MMS, e-mailu alebo na pult centralizovanej ochrany (PCO)

• Komunikácia až na 10 telefónnych čísiel, 10 e-mailov a 2 PCO

• Intuitívny PC program pre pohodlné ovládanie a nastavenie kamery

• Vnútorné a vonkajšie použitie (vodeodolné)

• Nočné videnie, IR prisvietenie

• Napájanie z el. siete, vlastnej záložnej batérie

• Okamžitý prístup k stráženému objektu cez server www.jablotool.com

• Kompatibilita s profesionálnym bezdrôtovým zabezpečovacím systémom JABLOTRON  

Prenos dát na:

E-mail Telefón – SMS, MMS, volanie Web www.jablotool.com

Rádiový vysielač a prijímač

• Pásmo 868 MHz
• Pre spoluprácu s diaľkovými 

ovládačmi
• Rozšíriteľné o prvky profesionálne-

ho bezdrôtového zabezpečovacie-
ho systému JABLOTRON OASiS

Držiak SIM karty

• Pre štandardnú GSM SIM 
kartu

SD pamäťová karta

• Rozširuje pamäťovú 
kapacitu pre ukladanie 
videa až na 4 GB

Li-lon batéria

• Zaisťuje záložné napája-
nie pri výpadku elektric-
kého prúdu

Mikrofón + digitálne
spracovanie signálu

• Detekcia zvuku a detekcia 
rozbitia skla

Detekcia náklonu a vibrácií 

• Chráni kameru pred neoprávnenou 
manipuláciou

Dvojpásmová GSM anténa

EDGE/GSM modul

• Prenos obrázkov/videa na Váš mobil-
ný telefón cez MMS alebo e-mail  

• Dátové spojenie na monitorovací ser-
ver a pulty centralizovanej ochrany

Akustický signál

VGA kamera

• CMOS čip so širokouhlým
(2,9 mm) objektívom

• Kontinuálna detekcia pohybu
v obraze (pomocou DSP)

IR prisvietenie

• Osvetlenie priestoru neviditeľ-
nými infračervenými lúčmi pre 
nočné videnie

Infračervený PIR senzor
(Pasívny infračervený senzor)

• Detekcia zmien teploty v blízkosti 
teplôt ľudského tela

Profesionálna bezpečnostná technológia: GSM bezpečnostná kamera EYE-02:

www.jablocom.comwww.jablotron.sk


