
 

 
  

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. 

 

 

           ,  

Vážení obchodní partneri,  

Prinášame Vám novú generáciu  bezdrôtových alarmových systémov AX PRO od HikVision, ktorá predstavuje špičkové komplexné riešenie 

zabezpečenia pre obytné ale aj komerčné priestory. Rada AX PRO sa skladá z riadiaceho hub panelu, ku ktorému možno pripojiť veľké množstvo 

rôznych detektorov a periférnych zariadení, vrátane detektorov neoprávneného  vniknutia, systémov pre overenie totožnosti, detektorov dymu, 

zaplavenia, alebo systémov pre domácu automatizáciu. Inštalácia celého systému je veľmi jednoduchá a koncový uživatelia tak môžu systém 

jednoducho ovládať vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu.  

 

 
 
 
HUB AX PRO 

Ovládací panel AX PRO podporuje rôzne protokoly pre bezdrôtovú integráciu a možno k nemu pripojiť až 210 

periférnych zariadení. Tento panel je osadený duálnymi rádiofrekvenčnými (RF) čipmi pre bezdrôtové 

technológie Tri-X a CAM-X, ktoré umožňujú eliminovať rušenie medzi kanálmi a podporujú vysokorýchlostné 

a spoľahlivé prenosy stavov, chybových hlášok a notifikačných videosekvencií súčasne. 

Široká paleta detektorov a periférnych zariadení  

Ponúkame Vám kombinované detektory rozbitia skla a pohybu (PIR), bezpečnostné detektory, dverné kontakty, detektory dymu, detektory úniku 

vody, a pod. Široké spektrum periférnych zariadení, ktoré zvyšujú bezpečnosť užívateľov a pomáhajú im v každodenných aktivitách. Medzi tieto 

zariadenia patria napríklad statické i prenosné PANIC tlačidlá, ktoré zaisťujú bezpečnosť 

obyvateľov zabezpečených nehnuteľností, bezdrôtové LED klávesnice alebo ergonomické 

kľúčenky, ktoré užívateľom dávajú viac možností ovládania zabezpečovacieho systému. 

Bezdrôtový pasívny infračervený detektor PIRCAM, ktorý dokáže zachytiť a vyhodnocovať pohyb 

v IR spektre na vzdialenosť 12 metrov a zhotovovať fotografie všetkých pohybujúcich sa objektov. 

Vďaka detektorom PIRCAM si tak užívatelia môžu zhotovené fotografie skontrolovať pri overovaní 

hlásení o neoprávnenom vniknutí, ktoré im systém poskytne ešte predtým, než si narušiteľ 

uvedomí, že bol zaznamenaný na videu. Detektory PIRCAM sú tiež vybavené LED osvetlením, čo 

umožňuje vytvorenie vysoko kvalitnej obrazovej dokumentácie aj v tme. 

Overovanie narušiteľov ako služba 

Na prianie zákazníka je možné panel AX PRO prepojiť s IP kamerami z cloudu, alebo ďalšími prvkami pre využitie služby overovania narušiteľov 

(IVaaS). Táto služba používateľom umožňuje prostredníctvom videonahrávok urobených 

v reálnom čase alebo z krátkych 7 sekundových videí overiť, či spustený alarm bol 

skutočný či sa naozaj jedná o narušenie bezpečnosti neoprávneným vniknutím do 

objektu. 

Kompatibilita aplikácie 

AX PRO je plne kompatibilný z aplikáciou HIK-Connect. Táto aplikácia umožňuje  

užívateľom na diaľku ovládať a monitorovať ich zabezpečovacie systémy. Panel AX 

PRO tiež podporuje aplikáciu HIK-ProConnect, ktorá pri inštalácii umožňuje celý systém 

kompletne nastaviť a podporuje cloudové bezpečnostné riešenia a služby prístupné po 

prihlásení. 

 

 

Bližšie údaje a ceny nájdete na našom Eportali  https://express-alarm.obchodymrp.sk/ 

Alebo v našich cenníkoch http://www.express-alarm.com/ceny.html 

Môžete tiež kontaktovať naše obchodné oddelenie na adrese  obchod@express-alarm.sk 

Obchodná kancelária 

EXPRESS ALARM Bratislava 

Ambroseho 19/907 
851 02 Bratislava 5, Petržalka 

Tel        +421/262 250 278 
E-mail  ba@express-alarm.sk 
Web     www.express-alarm.sk 

 

Centrála 

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. 

Dolné Rakovce 1940/22 
039 01 Turčianske Teplice 

Tel        +421/434 924 214, 434 924 073 
E-mail   obchod@express-alarm.sk 
Web      www.express-alarm.sk 

 

ZABEZPEČOVACÍ SYSTEM AX PRO  

PRVOTRIEDNÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM OD HIKVISION 

Vlastnosti AX PRO 
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