more than you expect

Valvontakamera ulkokäyttöön
Smart Outdoor Camera

Tuotenumero: WT2100105

€/kpl

179

alv 0%

Edut asentajalle:
– asennetaan kuten ulkovalo
– ei vaadi IT osaamista
– asennus n. 30 minuutissa
– useammalla kameralla rakennat helposti älykkään turvallisuusjärjestelmän

Edut loppukäyttäjälle:
– ei pelkästään liiketunnistin vaan osaa tunnistaa ihmiset, autot ja eläimet
– tallentaa halutut tapahtumat ja lähettää niistä tiedon reaaliajassa
– pimeään aikaan näet tapahtumat joko infrapunan tai valaisimen avulla
– etäyhteys kameraan, miltä laitteelta haluat ja milloin haluat
– ilmainen ja joustava videoiden tallennus
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more than you expect

Edut asentajalle
Asennettavissa ulkovalona

Asennus ei vaadi IT-taitoja

100–240V käyttöjännite mahdollistaa vanhan
ulkovalon korvauksen Smart Outdoor kameralla.

Lataa Netatmo Security sovellus ja syötä
asiakkaan Wi-Fi salasana.

Helppo asennus 30 minuutissa

Helposti asennettava monikamera turvajärjestelmä

Asenna Smart Outdoor kamera vanhan ulkovalon tilalle käyttäen samoja syöttökaapeleita.

Asiakas pystyy hallinnoimaan kaikkia sisä- ja ulkoturvakameroita Netatmo Security sovelluksen
avulla. Sovelluksessa voi vaihtaa kuvan kamerasta kameraan yleisnäkymän saamiseksi.

Edut loppukäyttäjälle
Tunnistaa henkilön, auton tai eläimen
Smart Outdoor kamera havaitsee enemmän kuin liiketunnistin raportoiden reaaliajassa
alueella olevat henkilöt, pihaan ajavat autot sekä pihalla olevat lemmikit.
Smart Outdoor kamera tallentaa vain jos jotain tapahtuu. Näin säästyy aikaa kun ei tarvitse
katsoa tarpeetonta kuvamateriaalia.

Ehkäisee murtoja tai kiinteistön vahinkoja yöllä ja päivällä
Yöllä kameraa voidaan käyttää huomaamattomasti hämäränäkö-tilassa tai valaisimen avulla.

Kodin etävalvonta milloin tahansa ja mistä vain
Loppukäyttäjä voi seurata live kuvaa, katsella vanhaa kuvamateriaalia sekä ladata aiemmat
tapahtumat sovelluksella (Android, IOS) tai tietokoneen selaimella.

Ilmainen ja joustava videotallennus
Ei tilausta, sopimusta tai maksua. Videot tallentuvat kameran mukana tulevalle MicroSD
kortille. Mahdollisuus siirtää tallenteita Dropboxille tai omalle FTP-serverille.

Würth Elektronik Oy • Karhutie 4 • 01900 Nurmijärvi • Puh 010 308 4700
myynti@wurthelektronik.fi2 • www.wurthelektronik.fi

more than you expect

Valvontakamera sisäkäyttöön
Smart Indoor Camera

Tuotenumero: WT2100106

€/kpl

129

alv 0%

Edut asentajalle:
– helppo asennus muutamassa minuutissa
– ei vaadi IT osaamista
– useammalla sisä- ja ulkokameralla rakennat helposti älykkään turvallisuusjärjestelmän
– laajenna järjestelmää Netatmo ovisensoreilla ja sisäsireenillä

Edut loppukäyttäjälle:
– hälytykset suoraan matkapuhelimeen
– tallentaa halutut tapahtumat ja lähettää niistä tiedon reaaliajassa
– etäyhteys kameraan, miltä laitteelta haluat ja milloin haluat
– ilmainen ja joustava videoiden tallennus

Liittyvät tuotteet:

Sisätilasireeni

Ikkuna- ja ovisensorit

Smart Indoor Siren

Smart Door And Window Sensors

Tuotenumero: WT2100114

Tuotenumero: WT2100115

€/kpl

€/kpl

64

alv 0%

79
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more than you expect

Edut asentajalle
Helppo asennus muutamassa minuutissa

Asennus ei vaadi IT-taitoja

Sisällä kytke laite pistorasiaan ja suuntaa se
ulko-ovea kohti.

Lataa Netatmo Security sovellus ja syötä
asiakkaan Wi-Fi salasana.

Helposti asennettava monikamera turvajärjestelmä

Laajennettavissa Netatmo sireenillä

Asiakas pystyy hallinnoimaan kaikkia sisä- ja ulkoturvakameroita Netatmo Security sovelluksen
avulla. Sovelluksessa voi vaihtaa kuvan kamerasta kameraan yleisnäkymän saamiseksi.

Täydennä turvapaketti turvapaketti Netatmo
Smart Indoor sireenillä.

Edut loppukäyttäjälle
Hälytys vieraasta henkilöstä suoraan älypuhelimeen
Normaalit liikennetunnistimet aiheuttavat käyttäjälle turhia tapahtumailmoituksia.
Smart Indoor Camera hälyyttää välittömästi vain vieraan henkilön tunnistuksesta.

Perheen yksityiselämän suojaus
Toisin kuin muut ‘Big Brother’ turvakamerat, mitkä nauhoittavat kuvaa tauotta, Smart Indoor
kamera suojaa perheen yksityisyyttä. Sovelluksesta voidaan valita profiilit/ajat jolloin ei
kuvata.

Kodin etävalvonta milloin tahansa ja mistä vain
Loppukäyttäjä voi seurata live kuvaa, katsella vanhaa kuvamateriaalia sekä ladata aiemmat
tapahtumat sovelluksella (Android, IOS) tai tietokoneen selaimella.

Ilmainen ja joustava videotallennus
Ei tilausta, sopimusta tai maksua. Videot tallentuvat kameran mukana tulevalle MicroSD kortille. Mahdollisuus siirtää tallenteita Dropboxille tai omalle FTP-serverille.
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