WAITING
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IMAGE

INTRUSÃO COM VISÃO
SISTEMAS DE ALARME SÉRIE AXIOM
A família de produtos AXIOM é um avanço em inovação, simplicidade e elegância em sistemas
de alarme anti-roubo. A série inclui os painéis de controlo AXHub, e uma ampla gama
de periféricos que abrange desde sensores de movimento a detetores de fumo e gás, de modo
a garantir a máxima segurança e cuidado das pessoas e do seu ambiente.
O AXHub oferece vídeo verificação, fornecendo um vídeo pré-alarme e pós-alarme de 7 segundos
de duração, em caso de um evento de alarme. Por todos estes motivos, a AXIOM é a solução ideal
para residencias e pequenos estabelecimentos comerciais.

INTRUSÃO COM VISÃO

SOLUÇÃO DE INTRUSÃO SÉRIE AXIOM

A Hikvision, fornecedor líder mundial de soluções de segurança global em CCTV, controlo de acesso, intrusão
e intercomunicadores, apresenta a série AXIOM, de soluções de intrusão da Hikvision. Com esta solução, somos capazes
de assegurar todo o ciclo que é gerado a partir do momento em que se deteta uma possível intrusão, comunica-se e o aviso
gerado é verificado. Este último ponto, video verificação, é possivel graças à convergência dos produtos da série AXIOM com as
câmaras e gravadores da Hikvision, que proporcionam a máxima segurança e controlo de todo o processo.

DESIGN ELEGANTE, MÁXIMO DESEMPENHO

SIMPLICIDADE

• Design elegante e funcional
• Certificação de Grau 2
• Equipamento de alto desempenho

• Instalação e utilização fácil
• Configuração web
• Interface intuitiva e fácil de utilizar

TECNOLOGIA AVANÇADA

CONVERGÊNCIA

• Tecnologia via rádio
• Múltiplas vias de comunicação
• Serviço IVaaS (Intruder Verification as a Service)

• Com sistemas CCTV, controlo de acessos e intercomunicação
• Controlo com a plataforma Hik-Connect
• Gestão unificada através da app

DESIGN ELEGANTE, MÁXIMO DESEMPENHO
PAINEL DE CONTROLO AXHub
Este sistema de intrusão compacto, Axhub, que integra a série AXIOM, destaca-se pelo seu design elegante e sóbrio.
Disponível em preto e branco, consegue adaptar-se perfeitamente a diferentes cenários, principalmente em ambientes
residenciais e de pequenas empresas. Trata-se de um sistema altamente fiável graças à sua tecnologia via rádio comprovada,
construída de acordo com elevadas normas de qualidade. As caraterísticas técnicas destes dispositivos permitem um elevado
desempenho e uma funcionalidade total: 32 zonas sem fios, 12 utilizadores, 800 m de distância de transmissão em espaços
abertos, 2 canais integrados de vídeo verificação e comunicações bidirecionais. Estes dispositivos possuem a certificação
EN 50131 Grau 2.

Até 32 zonas

2 sirenes

24 horas de duração
da bateria

Até 12 utilizadores

Manipulaçãozinha
frontal e posterior

Até 8 comandos
à distância

PERIFÉRICOS
A série AXIOM abrange todas as necessidades de proteção, com uma ampla variedade de periféricos via rádio, tais como:
detetores volumétricos, contactos magnéticos, sensores inerciais, transmissores universais, detetores exteriores, de fumo e
CO2, sensores de inundação, botões de alerta, teclados sem fios com leitores de cartões/tag´s, sirenes interiores e exteriores,
leitores de cartões sem fios, módulos de saída, etc.

Detetores PIR
de interior sem fios

Detetores DT
de interior sem fios

Detetores DT
de exterior sem fios

Contactos magnéticos
sem fios

Detetores de fumo
sem fios

Detetores de monóxido
de carbono (CO) sem fioss

Acessórios

Sirenes
sem fios
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SIMPLICIDADE
FÁCIL INSTALAÇÃO E ARRANQUE
A instalação e configuração do painel de controlo AXHub è
extremamente simples graças às suas múltiplas funções de
programação através de menu orientado com indicações
e alertas vocais de eventos do sistema. Possui também uma
interface muito intuitiva. Basta conectar ao painel diretamente
através do navegador web, do iVMS-4200 (a partir do PC)
ou diretamente da aplicação Hik-Connect.
Os detetores são automaticamente registados e os elementos
são ligados diretamente ao painel através do menu de voz.
Para além disso, possui um módulo Wi-Fi integrado com
funcionalidade de ponto de acesso.

CONFIGURAÇÃO WEB
O AXHub dispõe de um servidor web integrado que permite
a configuração do dispositivo através de um browser.
Deste modo, proporciona maior flexibilidade e economia de
tempo na instalação, já que a configuração pode ser feita de
forma rápida, fácil e eficaz com um PC ou dispositivo compatível.
Se for necessária conectividade com uma central recetora de
alarmes, o AXHub pode comunicar alarmes ou outros eventos nos
formatos padrão (SIA e Contact ID).

TECNOLOGIA AVANÇADA
DISPOSITIVOS SEM FIOS BIDIRECIONAIS
Com o AXHub é possível adicionar até 32 dispositivos sem fios totalmente bidirecionais. Isto significa um sistema mais seguro e
flexível, que lhe permite proteger extensões maiores com uma ampla gama de periféricos de interior e exterior da Hikvision.

Câmara
Hik-Connect

Nuvem
iVMS

Sirenes
sem fios

Comando
à distancia

Detetores
de exterior

Detetor de
Monóxido de carbono
(CO) sem fios
Detetores
de interior

Contactos
magnéticos

MÚLTIPLAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
O AXHub oferece múltiplas vias de comunicação: Conexões por
LAN, WiFi, GPRS e 3G/4G, com módulos de comunicação
integrados para uma instalação mais fácil e económica.
O AXHub pode comunicar simultaneamente com diferentes
dispositivos graças às suas comunicações IP multiportas.
Permite chamadas de voz com um máximo de 6 números de
telefone em caso de alarme. Isto oferece uma maior flexibilidade
na forma como os eventos são notificados, tanto para os centros
de receção de alarmes como para os utilizadores finais.
A simplicidade da configuração dos parâmetros de comunicação,
fazem do AXHub um painel fácil de instalar e muito confortável
e intuitivo de utilizar, bem como adaptável às diferentes coberturas
de comunicação móvel de cada área.

IVaaS (INTRUDER VERIFICATION AS A SERVICE)
Switch

Este serviço revolucionário oferece aos utilizadores
vídeo verificação (a partir de qualquer câmara IP Hikvision
ou ONVIF) para que possam reconhecer um alarme no caso de
um evento do sistema.
Durante a configuração do painel, é possível adicionar 2 câmaras
ao AXHub, que integra um buffer de memória para o vídeo.
Enquanto outros sistemas utilizam métodos de vídeo verificação
que fazem utilização de transmissão de imagens fixas (foto)
de baixa qualidade para verificar eventos, o IVaaS emprega
tecnologia Cloud juntamente com a memória alojada
no painel para vincular sistemas de vídeo e de intrusão
previamente separados em uma única plataforma.
Isto proporciona uma sequência pré-alarme e pós-alarme
de 7 segundos de duração, no caso de um evento de alarme.
Como resultado, as câmaras da Hikvision e os sistemas antiintrusão da série AXIOM trabalham em conjunto de mode eficaz,
oferecendo uma sequência de vídeo HD diretamente através
do Hik-Connect, iVMS ou das ferramentas concebidas para os
centros de receção de alarmes.
Deste modo, é possível tomar decisões de uma forma ativa,
rápida e segura em caso de registo de um evento no painel
de controlo.
IVaaS oferece também notificações de alarme, ativação
e desativação remota associada à exibição de vídeo das
câmaras designadas nas instalações.
IVaaS é compatível com qualquer câmara IP da Hikvision
ou ONVIF, independentemente da sua tecnologia.
Portanto, podem ser utilizadas câmaras totalmente adequadas
à situação a proteger, quer através do seu conceito
(câmaras Fisheye, Mini-dome, Box, Bullet, Cube, PTZ),
quer pela sua tecnologia (térmica, AcuSense, ColorVu,
DarkFigther ou DarkFigther X).

Câmara IP

AXHub

Cloud

Hik-Connect

Gravação de vídeo 7sec
sobre buffer do AXHub

Opção 1
Mensagens de vídeo (Push) enviadas da memória cíclica temporária.
Conecte até 2 câmaras IP directamente ao AXHub.

Switch

Câmara IP

AXHub

Cloud

Hik-Connect

Vídeo HD em tempo real a
partir da câmara IP

Opção 2
Vídeo HD em tempo real a partir da câmara IP através da Hik-Connect.
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CONVERGÊNCIA
AMBIENTE IoT
A série AXIOM de sistemas de alarme e dispositivos anti-intrusão interagem de forma nativa com os dispositivos CCTV Hikvision,
intercomunicadores e controlo de acesso através do software iVMS-4200 e da aplicação x-Connect, garantindo ao cliente a
simplicidade de uma gestão unificada a partir de um único ponto, e permitindo:
•
•
•
•
•

Interagir remotamente com o painel graças às notificações automáticas enviadas diretamente para o telefone
Manter um histórico dos eventos graças à função de registo
Receber notificações push em caso de inundação, incêndio e alarme
Permitir múltiplos utilizadores com privilégios personalizados para aumentar a eficácia do controlo
Envio de mensagens standard ou personalizadas

App Hik-Connect

HIK-CONNECT

VISUALIZAÇÃO DE ACONTECIMENTOS E CÂMARAS

FÁCIL CONFIGURAÇÃO E GESTÃO

Permite ao utilizador realizar ações rápidas com eventos,
visualizar alarmes, falhas e gravações de vídeo em um único
local. Se for utilizada a vídeo verificação, a sequência de vídeo
será enviada diretamente para o dispositivo, reduzindo o
tempo de tomada de decisão quando for mais importante.

O instalador define as opções do sistema e realiza os ajustes
necessários na programação a partir do Hik-Connect,
simplificando a configuração. A interface intuitiva permite a
ativação e desativação, selecionando as opções de ativação
total, parcial ou desativação do sistema e receber uma
indicação visual imediata do estado do painel.

ACESSÓRIOS

DS-PKA-WLM-868

DS-PTA-WL-868

DS-PTS-MF

DS-PKFE-5

Teclado sem fio

Leitor sem fios
de cartões RF

Porta-chaves Mifare

Comando à distância

HUDMED-WE

DS-PM-WI1

DS-PM-W02

DS-PM-W08

Botão de alerta
médica / roubo

Transmissor universal

Expansor de 2 saídas
de cabos

Expansor de 8 saídas
de cabos

KX10DP-WE

KX12DQ-WE

KX15DC-WE

KX25LR-WE

Detetor PIR sem fio
de interior, imune aos animais
domésticos, alcance de 10 m

Detetor PIR sem fio
de interior, alcance de 12 m

Detetor PIR sem fio
de interior, lente cortina,
alcance de 15 m

Detetor PIR sem fio
de interior, de longa
distância, alcance de 25 m

KX10DTP-WE

KX12DT-WE

XDH10TT-WE

XDL12TT-WE

Detetor DT sem fio
de interior, imune aos animais
domésticos, alcance de 10 m

Detetor DT sem fio
de interior, alcance de 12 m

Detetor DT sem fio
para interior, alcance de 10 m

Detetor DT sem fio
para exterior, imune aos animais
domésticos, alcance de 12 m

DS-PD1-MC-WWS(H)

MC1MINI-WE

MC1/SHOCK-WE

WL-WE

Contactos magnéticos
sem fio

Contacto magnético
sem fio

Detetor sísmico
sem fio

Detetor de inundação
sem fio

SMOKE-WE

CO-WE

DS-PSG-WI-868

DS-PSG-WO-868

Detetor de fumo
sem fio

Detetor de monóxido de
carbono (CO) sem fio

Sirene de interior
sem fio

Sirene de exterior
sem fio
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SISTEMAS DE ALARME SÉRIE AXIOM

A Hikvision oferece-lhe uma vasta gama de produtos e soluções
para satisfazer as suas necessidades de segurança.
Para mais informações, consulte a nossa rede de distribuidores.
Distribuidor:

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com/es

