Maailman helpoin

Valvonta- ja
turvajärjestelmä
075 3285 393 | info@y-cam.fi | www.y-cam.fi

Helppo valvontakamerajärjestelmä
pilvitallennuksella
Yksinkertainen asennus ja
käyttöönotto

Uuden sukupolven
pilvitallennus

Kameroiden asennus helposti ja nopeasti
ilman teknistä tietämystä. Ei monimutkaisia
asennusohjelmia tai reitittimen säätämistä.
Kamerat tukevat viimeisimpiä langattomia
WLAN-tekniikoita.

Kaikki kuvamateriaali tallentuu pilvipalveluun
ja on tarkasteltavissa eri laitteilla mistä käsin
tahansa. Materiaali on myös tallessa vaikka
laite rikottaisiin tai varastettaisiin.

Säädettävät hälytykset ja liiketunnistin
Älykkään liiketunnistuksen ansiosta kamera aloittaa tallennuksen jo ennen kohteen ilmestymistä kuvaan, sekä halutessasi tekee hälytyksen sähköpostiin ja/tai mobiilisovellukseen.Herkkyyden säätö ja aluerajaus vähentävät turhia hälytyksiä.

Toimii kaikilla laitteilla
Kameroiden seuranta ja tallenteiden
tarkastelu onnistuu internet-selaimen
lisäksi ilmaiseksi ladattavilla Androidja iOS -sovelluksilla.

Download 200,000+ brand logos in vector format for free.
http://www.logoeps.com/

Y-cam Protect Alarm
hälytysjärjestelmä

Y-cam Protect Alarm on erittäin helppokäyttöinen ja toimintavarma hälytysjärjestelmä. Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä, langattomista antureista, kaukosäätimestä ja älypuhelimeen asennettavasta ohjelmasta.
Järjestelmää ohjataan älypuhelimesta tai kauko-ohjaimella ja sitä on mahdollista käyttää usealla puhelimella yhtäaikaisesti. Hälytystilanteessa keskusyksikön sireeni käynnistyy ja ohjelma hälyttää liitettyihin älypuhelimiin.
Lisäksi voit liittää samaan järjestelmään kaikki Y-cam -kameratuotteet.
Näin käytössäsi on täydellinen kodin, toimiston tai mökin turvajärjestelmä!

Sis. keskusyksikkö, kaukosäädin, langaton ovianturi ja -liiketunnistin.
Järjestelmään voidaan lisätä antureita tarpeen mukaan.

Y-cam Protect Indoor

Y-cam Protect Outdoor

Y-cam Protect Alarm

HD resoluutio (1280x720)

HD resoluutio (1280x720)

Varma ja helppokäyttöinen

Kuvakulma 100°

Kuvakulma 109°

Yönäkö 8 m

Yönäkö 15 m

Hallinta älypuhelimella ja
kaukosäätimellä

Mikrofoni

Mikrofoni

Hälytykset älypuhelinsovellukseen

Hälytykset mobiililaitteeseen ja
sähköpostiin

Hälytykset mobiililaitteeseen ja
sähköpostiin

Saatavana myös soitto- ja
tekstiviestihälytys

Seuranta web-selaimella ja
mobiililaitteilla

Seuranta web-selaimella ja
mobiililaitteilla

Äänekäs sireeni

Pieni koko (52 × 52 × 28 mm)

IP66-tason sääsuojaus

Paino vain 49 g

Älykäs kiinnitysjalusta

Sisältää: keskusyksikkö,
ovianturi 1 kpl, langaton
liiketunnistin 1 kpl, langaton
kaukosäädin 1 kpl

PoE-virransyöttömahdollisuus

Lisää antureita tarpeen mukaan

Kameran pakkaus sis. jalusta, 1 m Ethernet-kaapeli, 3 m virtajohto ja kiinnitysruuvit.

7 päivän tallennusarkisto
Kameran hintaan sisältyy ilmainen 7 päivän tallennusarkisto vuodeksi
Tämän jälkeen 2,90 €/kk/kamera. 30 pv arkisto rajattomalla kameramäärällä 13,90 €/kk.

Katso lähin jälleenmyyjäsi: y-cam.fi/jalleenmyyjat

