
System AX PRO
Nowe spojrzenie na system 
alarmowy i video

Ten bezprzewodowy system alarmowyz wbudowanymi 
funkcjami wideoweryfikacji oraz z rewolucyjnym i sprawdzonym 
protokołem bezprzewodowym zapewnia niezawodną stabilność.  
System AXPro jest w pełni sterowany z dedykowanej aplikacji.
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RODZINA AX PRO
CECHY KLUCZOWE

Podstawowe elementy rozwiązania AX PRO

Programowanie z aplikacji
Wszystko w jednym miejscu

Jeden producent, jeden interfejs. Dzięki AX PRO kontrola 
jest w Twoich rękach. Zarządzaj wieloma systemami za 
pośrednictwem aplikacji Hik-ProConnect i webserwisu, 

konfiguruj urządzenia, kontroluj wideo i monitoruj. 
Kompletny system z pełną kontrolą.

Tri-X
Przyszłość jest teraz
Szybki, stabilny i bezpieczny –
nasza potężna bezprzewodowa
technologia Tri-X zapewnia
kolejny poziom bezpieczeństwa,
przyspieszając proces instalacji,
jak również dostarczając najlepsze
wrażenia dla instalatorów i ich
klientów.

Cisza radiowa
Nia padnij ofiarą 
zagłuszania lub zakłóceń! 
Zaawansowane zabezpieczenia 
przeciwzakłóceniowe na naszym 
protokole radiowym zapewnią 
długoterminową integralność 
systemu, zwiekszając stabilność 
i bezpieczeństwo.

IVaaS
Szerszy widok
AX PRO oferuje iVaaS, integrując
możliwości wideowerfikacji
z wbudowanym buforem video
dla 4 kamer, aby pokazać 
użytkownikowi co dokładnie się 
w danym momencie dzieje – 
pozwala na podjęcie właściwych 
działań.

Design
Jesteśmy rodziną!
Dzięki AX PRO, cała gama 
produktów z zakresu ochrony, 
bezpieczeństwa i wideo zapewnia 
to samo stylowe, profesjonalne 
i jednolite wykończenie z równie 
wyjątkową wydajnością.

Łatwość instalacji
Mądry wybór
Dzięki szybszej instalacji oraz
elastyczności, centralę można
dostosować w każdym momencie
do zmieniających się operatorów
internetowych lub zmian na obiekcie. 
Teraz dzięki funkcjom takim jak 
autoprzypisywanie i szybka instalacja 
peryferiów możesz uzyskać dużo 
więcej informacji.

EN G2
Bądź bezpieczny, wiedząc że 
Twój system jest w pełni zgodny 
z Grade 2 normy EN50131. Buduj 
odporny system dostosowany 
do indywidualnych potrzeb, bez 
uszczerbku dla skuteczności 
i niezawodności.

PIRCAM
Wykrywaj z PIRCAM

Zapewnij bezpieczeństwo, dzięki
wykrywaniu i wideo w jednym systemie!

Zdjęcia są robione w trakcie rozwoju sytuacji,
pozostań bezpieczny i otrzymuj informacje
o intruzie w czasie rzeczywistym – będziesz

informowany na bieżąco.



WYKRYWANIE
Gama detektorów i czujek odpowiednich do wszelkich 
zastosowań mieszkaniowych i małych obiektów komercyjnych

Oczy operacji
Zasilana bateryjnie, o zasięgu 12 m, zapewnia bezpieczeństwo – 
bezprzewodowa czujka PIR z kamerą. 

Wykrywaj dalej 
W pełni programowalna za pomocą aplikacji i wyposażona 
w technologię Smart Environmental Control (SEC), bezprzewodowa 
czujka PIR. 

Kompaktowy, ale wytrzymały
Wykorzystując najnowszą technologię Tri-X, bezprzewodowy 
kontaktron jest wszechstronny i łatwo konfigurowalny w celu 
dostosowania do różnych potrzeb. Instalacja nigdy nie była 
łatwiejsza.

Mały, ale potężny
Łatwy w instalacji i zapewniający możliwość zdalnego 
programowania. Bezprzewodowy kontaktron jest zdolny do 
transmisji radiowej na odległość do 1600 m!

Odporny na interferencje
Moduł 24GHz wbudowany w bezprzewodową czujkę dualną skraca 
czas instalacji i jest odporny na zakłócenia.

Zaznaczając wiele pól wyboru
Bezprzewodowa czujka PIR z detekcją zbicia szkła, obejmująca wiele 
zastosowań zapewniających najwyższe bezpieczeństwo. Zasięg 
detekcji 12 m i wbudowana technologia wykrywania zbicia szyby 
wyróżnia ten produkt wśród innych.

Daj się usłyszeć 
Oferuje kompaktową konstrukcję zapewniającą maksymalną 
elastyczność instalacji; zapewniając niepozorne wykończenie, 
które wtapia się w każde wnętrze. Nie martw się, poinformuje Cię, 
że tam jest!

Wolność i bezpieczeństwo
Przenośny i dyskretny, wywoła alarm przy minimalnym 
zamieszaniu i prostej konfiguracji bezprzewodowego przenośnego 
przycisku alarmowego.

Chroń tych, którzy są dla Ciebie najważniejsi
Dyskretny, ale funkcjonalny z IP54, chroni przed 
niebezpieczeństwem i wodą. Zapewnia spokój wtedy, gdy jest to 
najbardziej potrzebne.

Wszystkie oczy i uszy na mnie 
Dostępny w kolorze czerwonym lub niebieskim i zaprojektowany 
z myślą o łatwej instalacji, bezprzewodowy zewnętrzny 
sygnalizator dźwiękowy zapewnia głośność alarmu do 110 dB.

Dyskretny alarm
Wywołaj alarm za pomocą bezprzewodowego przycisku 
alarmowego. W pełni zdalnie konfigurowalny. Technologia 
zmiennych częstotliwości zapewnia lepszą transmisję sygnału 
i łatwą instalację.

Kontroluj swój dom w jednym miejscu
Łatwe uzbrajanie. Kontroluj nieruchomość i bądź świadomy 
wszelkich usterek dzięki dotykowej klawiaturze LED. Daje ci 
swobodę sterowania systemem.

3... 2... 1... START!
Mały i kompaktowy, ale w pełni konfigurowalny i wytrzymały pilot 
jest idealnym narzedziem do uzbrajania/rozbrajania. Wyposażony 
w kontrolkę LED zapewniającą natychmiastową informację 
zwrotną na temat załączanych funkcji, możesz mieć pewność, że 
system jest gotowy do działania.

Stabilne, bezpieczne i proste uzbrojenie
Zbudowany z myślą o nowoczesnym designie i elastyczności – 
uzbrój lub rozbrój cały system lub tylko wybrane obszary. Stylowy 
czytnik tagów z możliwością sterowania tam, gdzie jest najbardziej 
potrzebna.

Różne opcje uzbrojenia i sterowania dostosowane do potrzeb
UZBRAJANIE I KONTROLA

Gama sygnalizatorów i przycisków napadowych, podnoszących 
alarm

DŹWIĘK I ALARM



ROZWIĄZANIA
KOMERCYJNE I MIESZKANIOWE
Obejmując szereg zastosowań, od domów mieszkalnych 
po małe i średnie firmy, bądź elastyczny i oferuj 
rozwiązanie AX PRO spełniające wszelkie potrzeby

Rozwiązania detekcji na każdą potrzebę

Bezprzewodowa czujka 
dualna

Bezprzewodowa czujka PIR  
i zbicia szyby

Bezprzewodowa czujka PIR 
z kamerą Bezprzewodowy kontaktron Bezprzewodoway miniturowy 

kontaktron

Podnieś alarm by być usłyszanym

Bezprzewodowy sygnalizator 
wewnętrzny

Bezprzewodowy przycisk 
alarmowy

Bezprzewodowy przenośny 
przycisk alarmowy

Bezprzewodowy sygnalizator 
zewnętrzny

Bezprzewodowa klawiatura LED Bezprzewodowy czytnik tagów Pilot Przełącznik ścienny

Rozszerzanie zasięgu

Bezprzewodowy repeater

Kontroluj i automatyzuj za pomocą jednego rozwiązania



PRODUKTY I KODY ZAMÓWIENIOWE

DS-PDP15P-EG2-WE
Bezprzewodowa czujka PIR

SAP Code: 314300058

DS-PDPC12P-EG2-WE
Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą

SAP Code: 314300064

DS-PDD12P-EG2-WE
Bezprzewodowa czujka dualna

SAP Code: 314300071

DS-PDC15-EG2-WE
Bezprzewodowa czujka PIR kurtynowa

SAP Code: 314300059

DS-PDMCS-EG2-WE
Bezprzewodowy miniaturowy kontaktron

SAP Code: 314300061

DS-PDMC-EG2-WE
Bezprzewodowy kontaktron

SAP Code: 314300060

DS-PDMCK-EG2-WE
Bezprzewodowy kontaktron z czujką 

wstrząsową

DS-PDPG12P-EG2-WE
Bezprzewodowa czujka PIR  

i zbicia szyby

DS-PDBG8-EG2-WE
Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

DS-PR1-WE
Bezprzewodowy repeater
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DS-PS1-E-WE
Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny

SAP Code: 302401659 (czerwony)
302401665 (niebieski)

DS-PS1-I-WE
Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny

SAP Code: 302401660 (czerwony)
302401666 (niebieski)
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DS-PK1-E-WE
Bezprzewodowa klawiatura LED

SAP Code: 302401663

DS-PKF1-WE
Pilot

SAP Code: 302401661

DS-PT1-WE
Bezprzewodowy czytnik tagów

SAP Code: 302401677
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DS-PDEB1-EG2-WE
Bezprzewodowy przycisk 

alarmowy
SAP Code: 314300062

DS-PDEB2-EG2-WE
Bezprzewodowy przycisk 

alarmowy
SAP Code: 314300063

DS-PDEBP1-EG2-WE
Bezprzewodowy przycisk 

alarmowy (przenośny)
SAP Code: 314300056

DS-PDEBP2-EG2-WE
Bezprzewodowy przycisk 

alarmowy (przenośny)
SAP Code: 314300057

DS-PDSMK-S-WE
Bezprzewodowa czujka dymu

DS-PDWL-E-WE
Bezprzewodowy czujka zalaniaB
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DS-PM1-O1L-WE
Moduł przekaźnikowy

DS-PM1-O1H-WE
Przełącznik ścienny

DS-PSP1-WE
Gniazdo inteligentne
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