MMS kamera
Kamera | Rörelsedetektor | MMS larm

Övervaka direkt med mobilen
Snabbfakta:
» Inbyggd kamera
» MMS vid larm
» Rörelsedetektor
» Back-up batteri
» Anslut sensorer
» Fjärrkontroll med
larmknapp ingår

MMS kameran från Induo gör det möjligt att på ett enkelt sätt
övervaka egendom som kontor, förråd, lagerlokaler men även
hem, sommarstugor, husvagnar och båtar. MMS Kameran installeras högt upp på en vägg och skickar bilder till mobiltelefoner som
MMS när någon eller något rör sig i rummet.

Överfallslarm ingår
Kameran har inbyggd GSM modul och levereras komplett med nätaggregat, väggfäste samt två trådlösa sändare som fungerar som
fjärrkontroller och trådlösa larmknappar.
Att slå av eller på kameran sköts trådlöst genom att trycka på fjärrkontrollen eller genom att skicka ett SMS till kameran.

Integrerad rörelsedetektor har koll
När kameran är aktiverad håller den inbyggda rörelsedetektorn
rummet under uppsikt och skickar vid larm MMS med upp till åtta
bilder till inlagda mottagare. Kameran kan dessutom programmeras att skicka bilder vid förutbestämda tider. Bilderna kan ha en
upplösning på maximalt 640 x 480 pixlar.
För den som vill komplettera MMS kameran med fler sensorer går
det att ansluta totalt 15 stycken trådlösa sensorer som kommunicerar på 433,92 MHz bandet. Kameran är kompatibel med de
flesta på marknaden förekommande fabrikat.
Det inbyggda back-up batteriet säkerställer drift även om det är
störningar i elnätet och kan driva kameran i upp till 35 timmar beroende på hur Ditt system är konfigurerat, avståndet till basstationen
och hur många sensorer som används.
Alla rörelser i rummet detekteras av en rörelsedetektor som aktiverar larm. Känsligheten på rörelsedetektorn är ställbar för att
undvika onödiga larm. Tack vare inbyggd IR belysning är kameran
mörkerseende och kan ta bilder även i mörker. IR belysningen går
att slå av genom att skicka ett SMS, bra om du vill spara batteri vid
strömavbrott.
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MMS kamera med överfallslarm
Du kan även använda kameran som överfallslarm. Genom att
trycka på larmknappen på någon av fjärrkontrollerna tas bilder som
skickas som MMS, varefter ett telefonnummer automatiskt rings
upp med ett vanligt röstsamtal vilket ger möjligheter för den som
blir uppringd att genom bild och ljud skapa sig en uppfattning om
vad som händer på platsen. När kameran larmar eller skickar bilder
är den tyst och det går inte att se på utsidan att den är aktiverad
eller att den skickar bilder. Detta är perfekt när man vill ha möjlighet
att ta ett foto vid rån, överfall eller i en nödsituation.

Ställ in efter Dina behov
Du kan ställa in hur många bilder som skall tas (max åtta stycken),
bildernas upplösning, kompression samt även justera kontrast och
ljusstyrka. Alla inställningar sker via SMS. Du kan även ställa kameran till att löpande rapportera driftstatus till Din mobiltelefon som
SMS.

Användare med olika behörighet
Användare av kameran delas in i tre grupper med olika behörighet, en användare är huvudansvarig (master). En grupp är vanliga
användare (family) med normala behörigheter. Därtill finns möjlighet
att ge tillfälliga användare, guest, möjligheter att komma åt begränsade funktioner.
Vi levererar kameran med eller utan SIM-kort, MMS kameran är inte
operatörslåst.

Teknisk specifikation MMS kamera
› frekvensområde:
› spänningsmatning:
› temperaturområde:
› antenn:
› fjärrkontroll:
› bildformat:
› bildupplösning:
› vidvinkelobjektiv:
› IR belysning:
› back-upbatteri:
› standbytid batteri:
› externa sensorer:
› kapsling:

GSM 900/1800 MHz
5,5 VDC, nätaggregat 100-240V (ingår)
-10 - +45° C
inbyggd
2 st 433,92 MHz, räckvidd 20 m
JPEG
160 x 128, 320 x 240, 640 x 480 pixels
70° upptagningsområde
upp till 8 m räckvidd
800 mAh Lithium
8-20 timmar
max. 15 st på 433.92 MHz
plast

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

