
autonomnÍ krizovÉ hlÁsiče

   Okamžité zasílání alarmů: Pomocí SMS nebo telefonním hovorem 
v případě zaznamenání nebezpečí.

   Dlouhodobá výdrž baterie:  Senzor vydrží 5 až 15 let bez výměny ba-
te rií v závislosti na četnosti využití.

   Jednoduchá instalace: Hlásič se nemusí propojovat pomocí kabelů 
ani napojovat k lokální síti Wi-Fi. Není potřeba odborná instalace.

   Jednoduchý ovládací systém: Internetový portál k nastavení alarmů 
a exportu dat je uživatelsky velmi jednoduchý a intuitivní.

Krizové hlásiče pomáhají lidem předcházet škodám na majetku i zdraví a zmírňovat je. Včasné zjištění požáru či identifikace nebezpečných 
plynů je rozhodující pro záchranu lidských životů. Záplavový senzor může včas upozornit na záplavu, a tak zamezit vzniku vyšších majetkových 
škod. Dveřní senzory či senzory pohybu mohou být efektivní na chalupách či v místech, kam člověk často nedochází, a kde proto může snadněji 
dojít k loupeži.

Krizové hlásiče sice náhlé škodě ani nebezpečí vždy samy nezabrání, ale spolehlivě a včas na nebezpečí upozorní. Instalace i používání jsou velmi 
snadné. Autonomní hlásič se jednoduše instaluje na místo určení. Poté stačí rychlá registrace na internetovém portálu, zadání kontaktů pro zasílání 
alarmů a notifikací a poté aktivace zařízení.

vÝhody autonomnÍch krizovÝch hlÁsičů



popis řešenÍ

krizovÉ hlÁsiče

   Záplavový senzor
   Dveřní senzor
   Senzor pohybu
   Požární senzor
   Senzor nebezpečných plynů

možnosti použitÍ

   Pojišťovny
   Obchodní řetězce
   Zabezpečovací služby

kompletnÍ end-2-end řešenÍ

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
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krizovÝ
hlÁsič

konektivita aplikace notifikaceinternetovÝ 
portÁl

technologie sigfox

Technologie SIGFOX umožňuje IoT zařízením komunikovat 
lev ně, bezpečně a na velké vzdálenosti při zcela minimální spo-
tře bě energie. 

Výhody
   Ultranízká spotřeba energie
   Vysoká bezpečnost a spolehlivost
   Pokryto více než 96 % populace

Technické parametry
Pokrytí: celá Česká republika, 
 více než 94 % území
Zabezpečení: privátní klíč, hash, odolný vůči rušení
Výdrž na baterii: 5–15 let
Velikost zprávy: 0–12 bytes
Doba přenosu: 4–6 s
Technologie: UNB (Ultra Narrow Band)
Počet zpráv: 144 zpráv za den


