MotionCam
Bewegingsmelder met fotocamera om alarmen te verifiëren
Verzendt een foto in
onder 9 seconden

Ziet in het
donker

Werkt tot 4 jaar op de
voorgeïnstalleerde batterijen.

Werkt op een afstand
tot 1700 m van de
Hub.

Meer dan een foto. Sneller dan een video.
Met MotionCam weet u al van de actuele situatie thuis vóórdat de inbrekers begrijpen dat ze
gesnapt zijn. Een geanimeerde serie foto's volgt het bewegingsdetectie alarm voor een
nauwkeurige beoordeling van de situatie.
1. Beweging gedetecteerd
2. Alarm verzonden
3. Situatie vastgelegd
MotionCam heeft Hub 2 nodig voor een correcte werking.
Voorkomt onnodige overlast
Een kindermeisje kwam terug uit de winkel en vergat het beveiligingssysteem uit te
schakelen. Het alarm ging af, maar de ouders waren gerustgesteld. MotionCam heeft een
serie foto's gemaakt om de oorzaak te achterhalen.
Ziet de verborgen bedreigingen
Het alarm ging af op kantoor. Het Ajax beveiligingssysteem heeft de foto's van de
MotionCam naar het personeel gestuurd. Wees voorzichtig! De criminelen zijn gewapend.
Let op uw woning in avond en nacht
De inbrekers braken 's nachts in. Dankzij de IR-achtergrondverlichting waren hun gezichten
zichtbaar op de filmbeelden. De politiepatrouille heeft de inbrekers op heterdaad betrapt.

Ontworpen om de privacy te respecteren
MotionCam is ontworpen om uw veiligheid te controleren, niet uw persoonlijke leven. De
bewegingsmelder is niet in staat om foto's te maken op verzoek. De camera wordt alleen
geactiveerd als reactie op een bewegingsdetectie alarm. De gegevens worden versleuteld
tijdens het hele proces van overdracht en opslag. Niemand analyseert het, zelfs de AI niet. U
hoeft niet onder voortdurend toezicht van de beveiligingscamera's te leven om te weten
waarom het alarm afgaat.





Foto's alleen vastleggen wanneer er alarm wordt geslagen
Alle foto's zijn gecodeerd
We zien uw foto's niet...

Onderscheid tussen echt en onnodig alarm
MotionCam negeert huisdieren (tot 50 cm hoog) met behulp van het SmartDetect-algoritme.
Maar als een bijzonder nieuwsgierig huisdier erin slaagt om het alarm af te laten gaan, zal
het erop volgende fotorapport bevestigen dat het huis veilig is.

Unieke communicatietechniek
MotionCam gebruikt tegelijkertijd twee gespecialiseerde radioprotocollen: Juweler voor het
versturen van onmiddellijke alarmen en Wings voor een snelle beeldtoevoer. U ontvangt de
eerste momentopname van de gebeurtenis binnen 9 seconden na de bewegingsdetectie.
Zoals gewoonlijk zal de alarmmelding in een fractie van een seconde binnenkomen, zelfs als
het signaal instabiel is.
U kunt MotionCam instellen op een afstand van maximaal 1700 meter van de Hub om
visuele controle van de meest kritische gebieden te verkrijgen. De nieuwe detector heeft een
recordbrekende efficiëntie met een batterijlevensduur tot 4 jaar.





Tweerichtingscommunicatiekanaal op een afstand van maximaal 1700 m.
Eerste foto geleverd in minder dan 9 sec.
Tot 4 jaar gebruik met de voorgeïnstalleerde batterijen

Intuïtief te koppelen en te installeren
MotionCam maakt met een paar tikjes verbinding met het Ajax beveiligingssysteem. Open de
Ajax app, scan de QR code, en wijs de detector toe aan een van de ruimtes.
Monteer de detector op een muur zonder hem te demonteren. Zorg ervoor dat er geen
vazen, kasten of glazen voorwerpen de zichthoek van de melder blokkeren. U bent helemaal
klaar!





Eenvoudig te koppelen met een QR-code
Snelle montage met een SmartBracket
Mobiele app om aan te passen, te testen en te controleren

Classificatie

Elektro-optisch gecombineerde draadloze beveiligingsdetector
met een fotocamera

Detector type

Draadloos

Installatie

inpandig

Bereik

Tot 12 mtr.

Diervriendelijk

Gewicht: tot 20 kg
Hoogte: up to 50 cm

Compatibiliteit

Alleen met Hub 2

Element

PIR-sensor

Alarmsignaal
transmissietijd

0.15 sec

Detectiehoek

Horizontaal — 88.5°
Verticaal — 80°

Camera beeldhoek

90°

Foto verificatie

Tijd om een foto met standaardinstellingen af te leveren: tot 9
seconden.
Fotokwaliteit: tot 640 × 480
Foto's in een serie: 1-5 stuks
Meer informatie >

IR-achtergrondverlichting
voor nachtfoto's

Ingebouwd

Gevoeligheid

Instelbaar, 3 niveaus

Aanbevolen
installatiehoogte

2.4 mtr.

Voeding

Batterijen: CR123A (x2)
Voedingsspanning: 3 V
Levensduur van de batterij: tot 4 jaar (tot 2,5 jaar als de
instelling "Vertraging bij betreden" is geactiveerd).

Jeweller radio techniek

Communicatiebereik met melders: tot 1.700 m in open veld
Tweerichtingscommunicatie tussen apparaten
Werkfrequenties: 868,0-868,6 MHz
Zelfregelend RF uitgangsvermogen: tot 20 mW
Blokcodering op basis van een AES-algoritme
Instelling van de detector polling: 12−300 s
Frequentie hopping
Meer overt Jeweller >

Wings radio techniek

Transmissie van visuele alarm verificatie

Temperatuur sensor

Ingebouwd

Werktemperatuur bereik

Vanaf 0°С tot +40°С

Relatieve luchtvochtigheid

Tot 75%

Anti-sabotage

Fraude bescherming
Jamming bericht
Anti-sabotage schakelaar

Compatibiliteit met
meldkamer

Bewegingsalarmen worden verzonden naar meldkamers die
SIA- en Contact ID-protocollen ondersteunen.

Visuele alarm verificaties worden verzonden naar het Manitou
CMS en de Ajax PRO Desktop app
Configuratie en testen op
afstand

+

Beschermingsklasse

IP50

Afmetingen

135 х 70 x 60 mm

Gewicht

167 g

Garantie

Vervanging en reparatie voor een periode van 24 maanden
vanaf de datum van verkoop. De garantie geldt niet voor
batterijen.
Meer info >

Complete Set

MotionCam bewegingsmelder
SmartBracket bevestigingsbeugel
x2 CR123A batterijen (voor-geïnstalleerd)
Installatie kit
Quick Start Guide

Certificering

Security Grade 2, Environmental Class II conform de vereisten
van EN 50131

