
A Hikvision apresenta a solução inteligente AX PRO, um sistema de alarme sem fios de última geração que oferece 
segurança, proteção e automatização tudo em um. A AX PRO reinventa os sistemas tradicionais de verificação de 
alarmes incorporando tecnologia de vídeo no ADN do próprio sistema. Torna-se uma solução completa que proporciona 
a máxima paz de espírito sem interrupções. Com múltiplas vias de comunicação e protocolos de integração com 
terceiros, proporciona a flexibilidade necessária para ambientes residenciais, retalhistas, de escritório e outros.

SOLUÇÃO AX PRO
NOVO FOCO NA INTRUSÃO E VÍDEO



GAMA AX PRO

A Hikvision, fornecedor líder mundial de soluções de segurança global em CCTV, controlo de acesso, intrusão e intercomunicação, 
apresenta AX PRO, a nova solução de intrusão da Hikvision. Com esta solução, somos capazes de assegurar todo o ciclo desde o 
momento em que uma possível intrusão é detectada, até ao momento em que é comunicada, até ao momento em que o alerta é 
gerado, até ao momento em que é verificado. Este último ponto de verificação é possível graças à convergência dos produtos da 
série AX PRO com as câmaras e gravadores Hikvision, que proporcionam a máxima segurança e controlo de todo o processo.

NOVO FOCO NA INTRUSÃO E VÍDEO

SOLUÇÕES COMERCIAL E RESIDENCIAL
A AX PRO inclui uma vasta gama de dispositivos e acessórios capazes de cobrir as necessidades de qualquer casa, bem como 
de pequenas e médias empresas. AX PRO não só proporciona segurança às pessoas e instalações contra intrusões, como o 
sistema também oferece uma tecnologia capaz de controlar qualquer tipo de eventualidades na própria instalação, para uma 
tomada de decisão imediata.

Soluções de deteção

Sirenes

Painel de controlo

Controlo e automatização



A segurança avançada contra interferências no nosso protocolo 
de rádio protege a integridade do sistema, proporcionando 
maior estabilidade e segurança, bem como alertas locais e 
remotos.

TECNOLOGIA ANTI-INTERERÊNCIAS
Oferece uma instalação mais rápida e mais flexível. Tem 
características inteligentes que poupam tempo e esforço 
na instalação com características como o registo periférico 
automático e uma interface intuitiva.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Toda a gama AX PRO de produtos de segurança, protecção e vídeo 
oferece o mesmo acabamento elegante, profissional e uniforme,
com desempenho igualmente notável.

DESENHO ELEGANTE E UNIFORME
A poderosa solução sem fios TRI-X traz um novo nível de 
segurança e simplicidade às comunicações rádio, graças à 
robustez do seu protocolo RF.

TECNOLOGIA RF DE ÚLTIMA GERAÇÃO TRI-X

AX PRO é uma solução com certificação EN Grau 2 para satisfazer 
as necessidades do mercado profissional nacional, cumprindo 
assim as atuais normas de segurança privada.

CERTIFICAÇÃO EM GRAU 2
AX PRO inclui IVaaS, funções de verificação de vídeo integradas 
com buffering de vídeo de 4 câmaras, para mostrar ao cliente 
exatamente o que está acontecendo no preciso momento em que 
o alarme ocorre.

IVaaS - UMA VISÃO MAIS COMPLETA



Com o PIRCAM podemos verificar imediatamente uma intrusão assim que esta ocorra. O dispositivo incorpora uma câmara com uma 
resolução de até 640x480 para capturar instantâneos, bem como um LED infravermelho para permitir a visualização em locais não 
iluminados. Assegura uma comunicação perfeita com o painel através de um canal RF CAM-X exclusivo.

PIRCAM SEM-FIOS

TUDO ESTÁ NA APP

Um fabricante, uma interface. A aplicação Hik-Connect fornece ao utilizador final o controlo AX PRO, bem como a gestão de múltiplos 
dispositivos de vídeo, intercomunicadores e controlo de acessos. Tudo isto num sistema único e completo que permite um controlo total.

Hik-ProConnect é uma poderosa solução de manutenção remota, que ajuda a reduzir as intervenções físicas dos instaladores, 
e por conseguinte reduz os custos associados às visitas de manutenção, avarias, etc. Quer se trate de uma nova instalação ou 
manutenção de uma já existente, com o Hik-ProConnect é possível efetuar a gestão de múltiplas instalações à distância, a partir de 
diferentes locais, proporcionando eficiência operacional e uma clara redução de custos.

HIK-PROCONNECT

NOVO FOCO NA INTRUSÃO E VÍDEO



Pequeno mas potente

F á c i l  d e  i n s t a l a r  e  c o m 
programação remota inteligente, 
o contacto magnético sem fios 
Slim é capaz de transmitir sinais 
de radiofrequência até 1.200 m de 
distância - impressionante para 
algo tão pequeno.

Compacto mas robusto

A o  u t i l i za r  a  m a i s  r e c e n t e 
tecnologia sem f ios Tr i-X,  o 
detector magnético sem fios é 
versátil e facilmente configurável 
para se adaptar  a  qualquer 
exigência, graças às propriedades
do dispositivo.

Sem interferências

O módulo inteligente de 24 GHz 
integrado no detector fornece uma 
tecnologia dupla que reduz o tempo
de transmissão e não é afetado por 
interferências.

Para múltiplas aplicações

Ao abranger múltiplas utilizações, 
o detector de quebra de vidro 
PIR sem fios com um alcance 
de detecção de 12 m é a solução 
perfeita para ambientes residenciais.

O SISTEMA AX PRO

Detetor PIR e quebra
de vidro sem fios

Câmara IP

Sirene de exterior
sem fios

Módulo inteligente
de relés

Chaveiro

Contacto magnético
sem fios

Botão de emergência
sem fios

Sirene de interior
sem fios

PIRCAM

Painel de controlo
AX PRO

DETEÇÃO
Detectores e sensores adequados para todas as aplicações residenciais e comerciais de pequena e média dimensão.

Verificação vídeo

Detector PIRCAM totalmente sem 
fios com um alcance de detecção 
de 12 m para uma proteção interior 
segura.

Continua a detectar

Totalmente programável via App 
e com tecnologia de controlo 
ambiental  intel igente (SEC), 
o detector PIR sem fios tem 
realmente tudo sob controlo.



SOM E ALERTA
Uma gama de sirenes e botões de emergência que soam o alarme.

ARMADO E CONTROLO
Várias opções para armar e controlar flexíveis.

Controle a sua casa
a partir de um só lugar

Armar é fáci l .  Controle uma 
propriedade e esteja atento a 
quaisquer falhas com o écran 
táctil LED. Dá-lhe a liberdade de 
estar no controlo do sistema.

Mais simples contudo

P e q u e n o  e  c o m p a c t o ,  m a s 
pe rsona l i záve l  e  robusto .O 
controlador é perfeito para armar 
e desarmar. Um indicador LED 
fornece um feedback instantâneo 
sobre o estado do sistema.

Sirene para exteriores

Disponível em vermelho, azul e 
âmbar, foi concebida para uma fácil 
instalação. Esta sirene oferece um 
volume de alarme em conformidade 
com os regulamentos em vigor.

Sirene para interiores

É oferecido um design compacto 
para a máxima flexibilidade de 
instalação, com um acabamento 
discreto que se funde bem com 
qualquer propriedade.

Botão de emergência

Ative um alarme de emergência de
forma segura com este botão de 
pressão sem fios. Configurável 
para transmitir alarmes de forma 
silenciosa ou audível.

Proteja o que mais importa

O botão de emergência discreto 
mas funcional ,  c lassif icado 
IP54,  mantém-no protegido 
d e  q u a l q u e r  i n s e g u r a n ç a . 
Proporciona paz de espír i to 
quando mais se precisa dela.

Armado estável, seguro e simples

Const ru ído  com um des ign 
moderno e flexível; pode armar 
ou desarmar todo o sistema ou 
apenas áreas individuais. Instale 
um elegante leitor de etiquetas 
onde mais precisar.

O controlo nas suas mãos

A App Hik-Connect permite ao 
utilizador ter o controlo total 
e fácil das suas instalações, 
permitindo-lhe operar em cada 
um dos  s is temas  de  fo rma 
i n d e p e n d e n t e ,  m a s  c o m  a 
potência de uma única app.

Liberdade com segurança

Botão de emergência portátil 
e  d iscreto,  capaz de at ivar 
facilmente um alarme.

Hik-Connect

Com AX PRO, a aplicação Hik-Connect 
também lhe permitirá enviar sinais 
de emergência para a sua estação 
central de monitorização.

NOVO FOCO NA INTRUSÃO E VÍDEO



Painel sem fios de 96 zonas
com leitor de cartões RF

DS-PWA96-M-WE

PAINÉIS DE INTRUSÃO

Teclado de LED sem fios

DS-PK1-E-WE             

Painel sem fios de 64 zonas

DS-PWA64-L-WE

Chaveiro

DS-PKF1-WE

Leitor de cartões RF sem fios

DS-PT1-WE

Repetidor sem fios

DS-PR1-WE

EXPANSÃO

Detector PIR de interior
sem fios

DS-PDP15P-EG2-WE

PIRCAM - Detector PIR
com câmara sem fios

DS-PDPC12P-EG2-WE

DETECTORES DE INTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTOS

Contacto magnético
sem fios

DS-PDMC-EG2-WE

Contacto magnético e inercial
sem fios

DS-PDMCK-EG2-WE

Detector de quebra de vidros 
sem fios

DS-PDBG8-EG2-WE

Botão de emergência sem fios 
-(B2): duplo botão

DS-PDEB1(B2)-EG2-WE

PROTEÇÃO EM CASA

Interruptor de parede

DS-PM1-O1H-WE

Ficha inteligente

DS-PSP1-WE

Sirene sem fios de interior

DS-PS1-I-WE

Módulo inteligente de relés

DS-PM1-O1L-WE

IoT

Detector de fumo
sem fios

DS-PDSMK-S-WE

Detetor de inundação
sem fios

DS-PDWL-E-WE

Sirene sem fios
de exterior

DS-PS1-E-WE

SINALIZAÇÃO

Botão de emergência sem fios
(portátil) – (P2): duplo botão

DS-PDEBP1(P2)-EG2-WE

DISPOSITIVOS DE CONTROLO

Detector dupla tecnologia
sem fios

DS-PDD12P-EG2-WE

Detector PIR de cortina 
sem fios

DS-PDC15-EG2-WE

Contacto magnético Slim 
sem fios

DS-PDMCS-EG2-WE

Detector PIR e quebra
de vidros sem fios

DS-PDPG12P-EG2-WE



Distribuidor:

Hikvision Portugal
Av. José Malhoa 16B 
Escritório 3B1
1070-159 Lisboa 
info.pt@hikvision.com
www.hikvision.com/pt

SOLUÇÃO AX PRO
NOVO FOCO NA INTRUSÃO E VÍDEO

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.
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