
Gələcəyin Nəbzini Tut



S�zə Texn�loj� həllər təqd�m ed�r

CONTROL STORE.AZ



CONTROL STORE.AZCONTROL STORE.AZ

2 3

V�deomüşəh�də

Ağıllı ev

IP Domofon

Nəzarət
kamera
s�stemlər�n�n
s�zə
nə yardımı
ola b�lər?

Ölkə daxilində və ölkə xaricində olarkən, kompüter
və ya mobil telefondan istifadə edərək internet
vasitəsi ilə Mülkünüzə (yaşayış eviniz,
bağ eviniz, mağazanız, ofisiniz və s.)
nəzarət edə bilərsiniz (əlavə məlumat)
Mülkünüzdə hərəkət olduğu təqdirdə
dərhal hərəkətdə olan əşyanın və ya
canlının şəklini mobil vasitə ilə (MMS)
görə bilərsiniz (əlavə məlumat)

Xüsusi təyinatlı, görüntüsü daha aydın olan,
kassa və digər açıqlanması lazım olan
əməliyyatlara nəzarət edə bilərsiniz
(əlavə məlumat) Mülkünüzə (yaşayış
eviniz, istirahət eviniz, mağazanız,
ofisiniz və s.) giriş və çıxış edən insan
sayını vaxt ayırmadan, xüsusi proqram
vasitəsi ilə saya bilərsiniz.

Mülkünüzə (yaşayış eviniz, istirahət eviniz, mağazanız, ofisiniz və s.)
giriş və çıxış edən insanların üz görüntüsünə vaxt ayırmadan, xüsusi
proqram vasitəsi ilə nəzarətt edə bilərsiniz.

Siz istədiyiniz nəzarət kameralarının tələbini edib bizim təklifimiz
vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz.
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KİBER
TƏHLÜKƏSİZLİK
TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİ DÜNYANIN ƏN ETİBARLISIDIR!

•    2 Megapixel high-performance CMOS

•    Ultra-low light

•    120 dB true WDR, 3D DNR

•    1920 × 1080 resolution

•    Up the Coax(HIKVISION-C) 

•   1/4" progressive scan CMOS

•   2.8 mm/4 mm/6 mm fixed focal lens

•   Up to 30 m IR range

•   Dual stream

•   3D DNR (Digital Noise Reduction)

•   PoE (Power over Ethernet)

•    1/2.8" progressive scan CMOS

•    2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens

•    Dual stream

•    Digital WDR (Wide Dynamic Range)

•    3D DNR (Digital Noise Reduction)

•    Up to 30 m IR range

•    1/3" progressive scan CMOS

•    H.265+, H.265, H.264+, H.264

•    Dual stream

•    Digital WDR (Wide Dynamic Range)

•    Up to 30 m IR range

•    IP67

•    1/1.8” Progressive Scan CMOS

•    Slow shutter

•    3D DNR

•    -H: Heater

•    -S: Audio/Alarm IO

•    Support 64G on-board storage 3
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ SEÇ!
ÖZ 
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GÜVƏNLİ LAYİHƏLƏRİN AĞILLI TƏRƏFDAŞI

KABELSİZ AĞILLI EV VƏ OFİS SİSTEMLƏRİ
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N�yə
məhz
z�pato?

Yenilikçi - Ağıllı bulud texnologiyası

Bulud informasiya texnologiyası ilə hər zaman,
hər yerdən, hər cihazla uzaqdan ağıllı nəzarət
və rəhbərliyi 7 gün 24 saat xidmətinizdə.
Ev içində sensorlardan toplanan bütün
məlumatlar buludda yerləşən ZİPATO
serverləri vasitəsilə, siz harada olsanız 
olun;evdə, işdə, səyahətdə, dünyanın hər
yerindən sanki evin içindəsiniz kimi evinizi
nəzarət və təqib etmənizi təmin edər, gözünüz
arxada qalmaz. Üstəlik, 7/24 təqib sayəsində,
evinizdə reallaşan hər vəziyyətdən email, sms və
telefon ilə xəbərdarlıq ala bilərsiniz.

Zipato ilə uzun və zəhmətli montaj müddətinə son veririk. Kabelsiz infrastruktur
sayəsində, eviniz və ya iş yeriniz istər inşaat halında olsun, istər təmirli olsun,
qırma, tökmə, kabel çəkmə qətiyyən yoxdur.Binanızın mövcud dizaynına və
infrastrukturuna zərər vermədən, estetik görünüşünə təsir etmədən, mövcud
açarlarınızı dəyi şdirmədən sürətli və asan quraşdırma imkanı təqdim edirik.
Sisteminizi, istəsəniz siz, istəsəniz texniki qrupumuz yalnız dəqiqələr içərisində
asanca quracaqdır. Üstəlik, istədiyinizdə asanlıqla köçürə, əlavə və çıxarma edə
bilərsiniz.

Zipato, evinizdə və ya iş yerinizdə güvənliyin təminatı, konfortlu yaşamağın
və enerji verimliliyindən faydalanmanın ən ağıllı və praktik yoludur.

Zipato, rahat qurulum, sürətli konfiqurasiya, təhlükəsiz və dayanıqlılıq,
bir çox fərqli avtomatizasiya protokolu ilə inteqrasiyada işləmə və fərqli
texnologiyaları dəstəkləmə kimi bir çox özəlliklərə sahib olan yeni nəsil
ev avtomatlaşdırma sistemidir.

Asan montaj - sadə və bəsit
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PƏNCƏRƏ
SENSORU

QAPI SENSORU

SU BASMA
SENSORU

HƏRƏKƏT
SENSORU

İZLƏMƏ
SERVERİ

VANNA KONTROLU

DUMAN
SENSORU

İŞIQ
KONTROLU

İQLİM
KONTROLU

ZİPATO
necə işləyir?? TƏHLÜKƏSİZLİK SİQNALI

Hərəkət sensoru, səs-küy 
sensoru, həyəcan siqnalı, 
mobil nəzarət, 7/24 izləmə 
mərkəzi, həyəcan mesajları..

AĞILLI TERMOSTAT
Döşəmə/radiator nəzarəti, rütubət 
sayğacı, termometr, mobilnəzarət..

EV AVTOMATLAŞDIRMA 
İşıqlar, mühərriklər, təhlükəsizlik, 
temperatur, online qayda yaratma..

VİDEO İZLƏMƏ
Hərəkət və planlaşdırılmış 
qeydlər, 720p, uzaqdan giriş, 
canlı video axını..

DİVAR İDARƏ CİHAZI
Sensorlu hərəkətlər, səs nəzarəti, 
musiqi sistemi, hava proqnozu..

VİDEO INTERCOM 
SIP

 

server,

 

SIP

 

müştəri, 
domofon,

 

mobil

 

proqram..

Z�pato proqramını
mob�l əlavən�zdən
asanlıqla yükləyə

b�lərs�n�z



Akuvox İnterkom sizi yeni nesil SIP görüntülü interkom sistemleri ile tanışmaya davet ediyor.
Evinizin akıllı interkom, güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarını bütünleşik olarak tek başına sunan yenilikçi

Akuvox SIP interkom ailesi sizi dijital iletişim çağına hazırlıyor. LAYİHƏNİZƏ
ÖZƏL

SIP İnterkom
Sistemləri
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İnnovat�v
SIP

Texnolog�yası
Ənənəvi analoq domofon sistemlərindən

fərqli olaraq , SİP texnologiyası ilə ev daxili

panel , mobil telefon və ya planşetiniz ilə

harada olmağınızdan asılı olmayaraq,

video danışıq edə bilərsiniz. Həmçinin

layihənizin miqyasından asılı olmayaraq ,

heç bir problem olmadan yüksəs səs və

görüntü keyfiyyəti ilə sisteminizi qura

bilərsiniz.

Face ID-lə
giriş icazəsi

Ənənəvi analoq domofon sistemlərindən fərqli olaraq,

SİP texnologiyası ilə ev daxili panel, mobil telefon və ya

planşetiniz ilə harada olmağınızdan asılı olmayaraq, video

danışıq edə bilərsiniz. Həmçinin layihənizin miqyasından

asılı olmayaraq, heç bir problem olmadan yüksəs səs və

görüntü keyfiyyəti ilə sisteminizi qura bilərsiniz.
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Evdən kənarda
zənglərə
cavab vermə 
Akuvox interkom ilə qonaqlarınızı qarşılamaq üçün

qapıya kimi getməyinizə hətta evdə belə olmağınıza

ehtiyac yoxdur. İstər eyni anda mənzil daxili panellə

birlikdə , istərsə də müəyyən zaman qaydalarına görə

zəngləriniz evde olmadığınızda ağıllı telefonunuza

və ya planşetinizə yönləndirilir. 
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Ağıllı ev
sisteminə
inteqrasiya
Akuvox sizə ağıllı və funksional görüntülü

əlaqə sistemi təmin etməsiylə yanaşı,

sahib olduğu giriş-çıxış bağlantıları

vasitəsilə evinizdə mövcud təhlükəsizlik

sensorlarını intercom sisteminə inteqrasiya

etmənizi, kabelli və ya kabelsiz ağıllı ev

sistemlərinə də inteqrasiya olunub  sizə

yüksək comfort vermə imkanına malikdir. 
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Estetik və Eleqant
dizayn

Müasir və estetik bir xarici görünüşə əsaslanıb hazırlanan

daxili və xarici panellər evinizin dizaynı ilə harmoniyadadır.

Kəskin kənar dizaynı və eleqant hamar quruluşu ilə evinizin

dizaynına müxtəliflik qatacaq. 
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