
MotionCam
Bezdrôtový PIR detektor pohybu 

s integrovanou kamerou

Technická špecifikácia

Hlavné funkcie

MotionCam je bezdrôtový detektor pohybu s foto verifikáciou poplachu. 
Z predinštalovaných batérií je schopný prevádzky až po dobu 3 rokov, 
deteguje pohyb až na vzdialenosť 12 metrov, ignoruje pohyb zvierat, 
avšak na pohyb osoby reaguje okamžite. MotionCam komunikuje s 
Hubom v rámci zabezpečovacieho systému Ajax prostredníctvom 
dvoch zabezpečených rádiových protokolov. Na prenos správ o 
poplachu a ďalších udalostiach je využívaný protokol Jeweller a pre 
prenos snímok protokol Wings. Dosah komunikácie je až 1 700 metrov 
bez prekážok.

Doručenie snímky: 9 s (predvolené nastavenie)
Rozlíšenie snímky: až 640 x 480 px

Sekvencia: 1 - 5 snímok (podľa rozlíšenia)

Typ zariadenia: Bezdrôtové
Použitie: Vnútorné prostredie

Klasifikácia: Detektor pohybu s integrovanou kamerou

Uhol záberu kamery: 90°

Dosah detekcie pohybu: Až 12 m
Ignorovanie pohybu zvierat: Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Kompatibilita: Hub 2, Hub 2 Plus
Detekčné uhly: 88.5° horizontálne / 80° vertikálne

Doručenie poplachovej správy:

Foto verifikácia:

0.15 s

IR prísvit pre nočné snímanie: Áno (do 15 m)
Citlivosť detekcie: Nastaviteľná (3 úrovne)

Infračervený prísvit 
pre vyhotovenie 

snímok v noci

Ignorovanie pohybu 
zvierat do hmotnosti 
20 kg a výšky 50 cm

Dosah detekcie 
pohybu až 

na vzdialenosť 12 m

Obstaranie 
sekvencie snímok 

pri detekcii pohybu

Držiak SmartBracket 
pre rýchlu a 

jednoduchú montáž

Šifrovanie dát AES 
algoritmom

s plávajúcim kódom

Predinštalovaná 
lítiová batéria 

s výdržou až 5 rokov

Rádiový protokol 
s dosahom až 1 700 m 

(bez prekážok)

Obojsmerný prenos 
informácií medzi 

zariadeniami

Integrovaná kamera 
s rozlíšením

640 x 480 pixelov

Ochrana proti 
neoprávnenej 

manipulácii (tamper)

Certi�kované pre 
stupeň zabezpečenia 

2 podľa ČSN 50131

Pridanie zariadenia 
do systému 

načítaním QR kódu

Spojovací materiál 
pre montáž 

súčasťou balenia

stupeň 
zabezpečenia



Obsah balenia

Autorizovaným master distribútorom produktov Ajax pre Českú a 
Slovenskú republiku je spoločnosť:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR | 
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu

Certifikácia: Stupeň zabezpečenia 2,
 trieda prostredia II podľa EN 50131, CE

Rádiová technológia
Jeweller / Wings:

Dosah komunikácie so zariadeniami - až 1 700 m v otvorenom priestore
Obojsmerná komunikácia

Prevádzková frekvencia: 868.0 - 868.6 MHz
Samoregulačný vysielací výkon - až do 20 mW

Blokové šifrovanie založené na AES algoritme
Interval dopytovania zariadenia Hubom: 12 - 300 s

Automatické preladenie na nerušený kanál

1. Ajax MotionCam
2. Držiak SmartBracket
3. 2x batérie CR123A (predinštalované)

4. Montážny materiál
5. Používateľská príručka

Autentizácia zariadenia
Detekcia rušenia rádiového signálu

Upozornenie na neoprávnenú manipuláciu
Ochrana proti sabotáži:

Rozsah prevádzkovej teploty: Od -10 °C do +40 °C

Hmotnosť: 167 g
Rozmery: 135 × 70 × 60 mm

Prípustná vlhkosť: Až do 75%
Stupeň krytia: IP50

Odporúčaná inštalačná výška: 2.4 m
Napájanie: 2x batéria CR123A 3 V DC
Životnosť batérií: Až 4 roky (až 2.5 roka, pri aktívnom príchodovom oneskorení)
Teplotný senzor: Áno

Záruka: 24 mesiacov od dátumu predaja
 (na batériu sa záruka nevzťahuje)


