HASTA-YAŞLI PAKET ALARM SİSTEMLERİ
( SMS ve Telefon Uzak Kontrol, İzleme )
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PAKET-1 ( Sabit Telefon Hatlı Ev Alarm - KNT-TEL-HST)
* Üzerindeki butona yada uzaktan kumandaya basıldığında, opsiyonel
saha ekipmanlarından alarm alındığında (Yangın, su kaçak, hırsız vb..)
5 farklı telefona kaydedilen tek bir genel sesli mesajı okur.
Telefonlar meşgulse, diğer numaraya geçer.
* Kesintisiz güç kaynağı kullanılırsa, elektrik kesintisinde de haber verir
* Alttaki Paket-2 kullanılırsa:
* Hem sabit hat, hem de SMS ile alarm iletir, yedeklilik sağlar. Acil durumda mesaj mutlaka iletilir
* Sistem kendi kendini test eder, çalıştığını haftada bir SMS ile bildirir
* Opsiyonel olarak herhangi bir cihaz uzakta açılıp kapatılabilir (Örnek: Dış kapı, elektrik-su, siren vb..)

1
2
3
4
5

Sabit telefon sesli arama modülü - Kutu ve adaptör dahil
Uzaktan kumanda vericisi
Uzaktan kumanda alıcısı
Acil durum kablosuz bileklik verici farkı (Hastanın bileğine takılır - (No
2 ve 3 farkı )
Özel kesintisiz güç kaynağı (Elektrik kesintisinde de sistemin
çalışmasını sağlar) - KULLANIMI ÖNERİLİR !!

1
1
1

218,50
21,66
59,28

218,50
21,66
59,28

0

180,00

0

0

104,50

0,00

* Sistem montajı hariçtir. Sadece telefon soketleri ve fişinin takılması yeterlidir

$299

Toplam (KDV Hariç)

PAKET-2 ( GSM Hatlı, SMS, Uzak Kontrollü Ev Alarm - KNT-GSM8-HST)
* Uzaktan kumandaya basıldığında, opsiyonel saha ekipmanlarından alarm
geldiğinde (Yangın, su kaçak, hırsız vb..) GSM hattı
üzerinden ilgili alarmı bildiren birer SMS yollar, sabit hat üzerinden de
5 farklı telefona önceden kaydedilen tek bir genel sesli mesajı okur. Telefonlar
meşgulse, diğer numaraya geçer, sonra tekrar arar.
* GSM-SMS tabanlı olduğundan, sabit hat istenmezse, istenen yere kolayca taşınabilir
* Kesintisiz güç kaynağı kullanılırsa, elektrik kesintisinde de haber verir
* Sistem kendi kendini test eder, çalıştığını haftada bir SMS ile bildirir
Opsiyonel olarak herhangi bir cihaz uzakta açılıp kapatılabilir (Örnek: Dış kapı, elektrik-su, siren vb..)

1
2
3
4
5
6

GSM Modülü -2 : SMS ile uzaktan kontrol ve izleme modülü, 2x
çıkış,8x giriş, Ekran ve butonsuz. Kutu, adaptör, anten dahil. (Sadece
SMS atar. Sesli arama yapmaz )
Sabit telefon sesli arama modülü (GSM e yedek telefon hattı amacıyla)
Uzaktan kumanda vericisi
Uzaktan kumanda alıcısı
Acil durum kablosuz bileklik verici farkı (Hastanın bileğine takılır - (No
3 ve 4 farkı )
Özel kesintisiz güç kaynağı (Elektrik kesintisinde de sistemin
çalışmasını sağlar) - KULLANIMI ÖNERİLİR !!

1

452,20

452,20

1
1
1

66,50
21,66
59,28

66,50
21,66
59,28

0

180,00

0

1

104,50

104,50

* Sistem programlanmış, montaja hazır teslim edilecek, montajı tarafınızdan yapılacaktır.SIM kartı hariçtir

$704

Toplam (KDV Hariç)
KUR : Fatura tarihindeki merkez bankası efektif usd satış kuru

OPSİYON : 2 Hafta

TESLİMİ : Siparişi müteakiben 2-6 Hafta. Kişi takip için sorunuz

ÖDEME : Siparişte tamamı peşin
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OPSİYONEL SİSTEM VE SENSÖRLER
EV DIŞI TAKİP SİSTEMİ
* Sistem kişinin evde çıkarken yanında taşıyacağı GSM hatlı bir takip cihazıdır
* Kişinin bulunduğu yer internetten yada akıllı telefon/tabletten takip edilir
* Mesafe, zaman, hareket, hız ve pil durumuna göre otomatik alarm gönderilebilir
* Modele göre cihazla görüşme yapılabilir
* Kişi tek bir panik tuşuna bastığında alarm iletilir
* Sistem 7/24 Alarm Haberalma Merkezine bağlıdır. Gerekirse o noktaya
ambulans gönderilebilir
* Modele göre belirli bir alan belirlenerek, kişi bu alan dışına çıktığında alarm iletilebilir
* Cihazla birlikte 2 yıllık alarm haberalma hizmeti ve bir yıllık SIM data kart ücretsizdir
* Tip4 Emtia Takip Cihazı kullanılırsa, kişi sürekli kullandığı bir eşya yardımıyla da izlenebilir.
(Tekerlekli sandalye, çanta, vb..) Ancak panik butonu, sesli görüşme vb.. bulunmaz. Pasif izlemedir

1

MİNİ KİŞİ TAKİP CİHAZI - TİP1: BLW-300KT
• Estetik (68x38x23 mm, 60 gr )
• Su geçirmez (IPX5)
• Mesafeye, zamana, harekete, hıza, pil durumuna göre alarm
üretebilme
• GPS ve GLONASS ile daha hızlı konum tespiti
• SMS ile komut alma ve raporlama
• 1 Adet Acil (SOS) tuşu
• Dahili G-Sensörü ( hareket algılayıcı )
• Dahili Hafıza (GSM çekmediğinde)
• Asist GPS özelliği
• Akıllı enerji tüketimi (Uyku modu)
• LBS desteği (GPS çekmediğinde)
• Sanal çit uygulaması (5 adet)
• Mini USB Şarj Soketi / Dahili sıcaklık sensörü

2

MİNİ KİŞİ TAKİP CİHAZI - TİP2: BLW-302KT
Küçük ve estetik tasarım (87x44x17 mm, 75gr.)
• Mesafeye, zamana, harekete göre rapor üretebilme
• Hız, düşük pil, hareket, durma gibi alarm üretebilme.
• Düşmeyi algılayan sesli ve görüntülü uyarı sistemi
• Çift taraflı sesli görüşme imkanı
• Değiştirilebilir batarya
• OLED LCD ekran
• Arayan ve aranan numarayı görme
• Dahili GPS ve GSM anten
• 1 Adet acil (SOS) 4 adet hızlı numara arama
• Telefon rehberi
• Dahili G-Sensörü (hareket algılayıcı)
• Dahili hafıza (GSM çekmediğinde)
• Asist GPS özelliği
• Akıllı enerji tüketimi (Uyku modu)
• LBS desteği (GPS çekmediğinde)
• Sanal çit uygulaması (5 adet)
• Mini USB Şarj Soketi
• SMS alma ve gönderme

516

•

535
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3

4

5
6

ACIKLAMA

MİNİ KİŞİ TAKİP CİHAZI - TİP3: BLW-301KT
Dahili GSM Anten
• Dahili GPS Anten
• Dahili ve Değiştirilebilir Batarya
• Düşmeyi algılayan dahili hareket sensörü
• Sunucudan bağımsız çalışabilme
• Akıllı telefonlardan izleyebilme
• IP65 koruma sınıfına sahip kutu (su geçirmez)
• Asist GPS Özelliği
• Düşük Enerji Tüketimi
• LBS Desteği
• Sanal Çit Uygulaması
• Çift tarafl ı sesli görüşme özelliği
• GPS ve GLONASS ile daha hızlı konum tespiti
• Sesli ve Titreşimli Uyarı
• Micro USB şarj soketi

Adet

B.Fiyat
USD

T.Fiyat USD

•

516

DAHİLİ, MIKNATISLI EMTİA TAKİP CİHAZI - TİP4 : BLW-401VT
• Küçük boyut (118x69x26 mm)
• Dahili GSM-GPS anten
• Dahili ve değiştirilebilir pil
• Dahili G-Sensörü
• Hareket, düşük batarya alarmı
• Yurtdışı roaming uyumlu
• 3 yıla kadar pil ömrü (Stand by)
• Dahili sıcaklık sensörü (Opsiyonel)
• IP67 koruma sınıfına sahip ABS plastik kutu
• Tak-Çıkart özelliği ile 2 sn.’de montaj kolaylığı
• Dahili Mıktanıs ile montaj kolaylığı
• Asist GPS özelliği
• Akıllı enerji yönetimi ve değiştirilebilir pil
• LBS desteği

606

Bir yıl sonrası için yıllık data hattı bedeli
İki yıl sonrası için yıllık abonelik bedeli

120
120

KAMERA SİSTEMİ TİP-1
* IP Kamera. Az adetli ve ortamda sürekli açık kayıt bilgisayarı bulunuyorsa. Minimum kablolama

*

Kablosuz, sesli görüşmeli IP VGA kamera : Hasta takibi için ortam
izleme ve hastayla görüşme amacıyla kullanılır. ADSL bağlantısı
üzerinden ortam bilgisayar yada cep telefonlarıyla izlenir, kişiyle sesli
olarak görüşülür. Kablolu modelleri de mevcuttur. İstanbul içi basit
montaj dahil.

1

512,05

512,05

$512

Toplam (KDV Hariç)

KAMERA SİSTEMİ TİP-2
* Analog Kamera. Ortamda kayıt bilgisayarı yoksa, lokal hard diske kayıtlı, genişleyebilir eko.sistem

1
2

Lokal hard diske kayıtlı CCTV kayıt cihazı ve bir adet gece görüşlü iç
ortam kamera. Hasta takibi için ortam izleme amacıyla kullanılır. ADSL
bağlantısı üzerinden cepten yada bilgisayardan uzaktan izlenir.
İstanbul içi basit montaj dahil.
Ek gece görüşlü dome kamera

Toplam (KDV Hariç)

1
0

589,00
66,50

589,00
0,00

$589
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PAKET-1 VE 2 İÇİN OPSİYONEL EKİPMANI (Seçilen pakete talebe göre eklenir)
1

Yangın duman dedektörü ve soketi (Her mekana en az bir adet
kullanılması önerilir)

0

32,30

0,00

2

Yüzey montajlı su kaçak-taşma dedektörü (Zemin eğimine göre monte
edilmelidir)

0

28,50

0,00

0

28,50

0,00

4

Dahili siren flaşör
Elektrikli Kilit Karşılığı - Normalde Kapalı (Dış kapıyı uzaktan açmak
için kullanılır)

0

95,00

0,00

5

Kontaktör (Ana elektrik, pompa, klima, aydınlatma vb. kontrol)

0

47,50

0,00

0

82,08

0,00

0

74,39

0,00

0

34,20

0,00

3

* Uzaktan kontrol edilecek ekipmana göre tipi değişebilir.

8

Kablosuz ipli çağrı butonu (Banyoya monte edilir. Kişi düştüğünde
yada fenalaştığında alarm üretir)
Kablosuz duvar tipi panik butonu (Herhangi bir duvara, odalara monte
edilir)
Şebeke ve UPS durum izleme röleleri (Şebeke ve UPS hattındaki
kesintileri algılar)

9

Harici, sabotaj korumalı LED li siren (118 dB) akü dahil)

0

43,70

0,00

Yüzey tip manyetik kapı-pencere kontağı (Kapı, pencere, kapak açıldı
alarmı)

0

5,70

0,00

0
0

20,90
44,46

0,00
0,00

6
7

10

11
12

Hareket dedektörü (120 Der. 8 mt.)+Ayak (İç ortamda hareket varsa
alarm verilebilir. Alarm paneliyle kullanılması önerilir)
Perde tip hareket dedektörü

* Üstteki üç kalem mekana giriş-çıkış takibi için kullanılabilir. Alarm paneli ile kullanımı önerilir (180usd)
Acil durum mini aydınlatma armatürü ( Enerji kesintisinde kısa bir süre
acil aydınlatma sağlar)
40W Güneş panel seti (Elektrik bulunmayan alanlar için)

0
0

28,50
475,00

0,00
0,00

15

GSM Modülü Tip -1 : SMS yada telefon tuşlarıyla uzaktan kontrol,
izleme modülü, 3xçıkış, 4xgiriş, 1xhata çıkışı. Ekran, tuştakımı. Kutu
ve adaptör dahil. (SMS ve/veya sesli arama)

0

632,70

0,00

16

GSM-4 Ekstra anten uzatma (Çekim alanı zayıfsa kullanılır)

0

66,50

0,00

0
0

0,86
200,00

0,00
0,00

120,00

0,00

13
14

* Diğer GSM modülün, ekran ve butonlar bulunan, 3 çıkışlı üst versiyonudur
17 4x0,25 LIYC güvenlik kablosu (İç Ortam)

18

Günlük devreye alma (İstanbul içi)

* Sistem programlanmış, montaja hazır teslim edilecek, montajı tarafınızdan yapılacaktır

19

Yıllık Alarm Haberalma Merkezi Aboneliği : Sistem 7 gün 24 saat
Alarm Merkezi tarafından izlenir. Acil durumda eve polis yada
ambulans gönderilebilir. ( Paket-2 için )

Toplam (KDV Hariç)

0

$0
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