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•  Kyseessä on kaiken mullistava ”älykäs” hälytinlaite, 
mm. järjestelmän ohjelmointi tapahtuu nyt älypuhelin 
sovelluksella, helposti: skannaamalla anturin / lisät-
tävän laitteen pohjassa oleva QR koodi ja antamalla 
lisättävälle laitteelle nimi = valmista tuli.
•  Asentajan ei siis tarvitse käytännössä osata tai ym-
märtää yhtikäs mitään, kunhan omistaa Android tai 
Apple puhelimen, ohjelmisto nimittäin neuvoo loput 
<– tottelet siis vain ruudulla näkyviä ohjeita.
•  Tuotteet on mallisuojattuja ja ne on suunnitellut 
design toimisto, hieman ”Apple maiseen” tyyliin.
•  Laitteen laadun taataan olevan parasta mitä mark-
kinoilta löytyy (erittäin pitkät takuut, tuotannon laa-
dunvalvonta, ym.)
•  Celotronin tuttuun tapaan on järjestelmään pakattu 
liuta aivan uskomattomia ominaisuuksia, ääntä, oh
jauk sia, mittauksia, laite keskustelee jopa teräväpiir-
toisten valvontakameroiden kanssa ja pelkän still ku-
van lisäksi, se välittää myös ”HDlive videota” ja mikä 
hurjinta:  käyttäjä pystyy etänä katsomaan jopa usean 
päivän liikkeentallennukset (siis videota) laitteen muis-
tista, vaikka toiselta puolelta maapalloa.
•  Järjestelmään voi lisätä peräti 99 kpl mitä tahansa 
lisälaitetta. Ainoa rajoitus on max: 8 kpl kameroita.
•  Tyylikäs, näytöllinen keskusyksikkö on vain hieman 
kämmentä isompi (16 cm x 11 cm x 2 cm)
•  Voidaan asentaa seinälle tai säilyttää pöydällä, 
näyttö toimii myös kalenterina ja kellona.
•  Laitteessa on monta älykästä toimintoa, mm. järjes-
telmästä saa lähtemään ns. paniikki hälytyksen, mikäli 
se pudotetaan lattialle tai kaadetaan ”väkivaltaisesti”
•  Järjestelmä puhuu Suomea, soittaessaan hälytyksen 
ja neuvoo mitä pitää tehdä, ym.

•  Laitteella voidaan ohjata langattomasti kodin säh-
kölaitteita. Niitä voidaan ajastaa, laittaa menemään 
päälle liikkeestä, ohjata lämmitystä, ym.
•  Laitteeseen on saatavilla uskomaton määrä erilaisia 
antureita ym. lisälaitteita.
•  Laite soveltuu myös vanhusten ja lasten valvontaan, ym.

Pähkinänkuoressa:
Laitteessa on tyylikäs kosketuspaneeli, suurella LCD 
näytöllä, design muotoillut anturit, ym. antureiden ja 
muiden lisälaitteiden järjestelmään tapahtuu yksinker-
taisesti skannaamalla tuotteen QR koodi.
  Kaikki toiminnot ns. älysovelluksessa, myös ohjel-
mointi. Mahdollisuus katsella ”live” videota.
  Peruspakkaus sisältää: Akkuvarmennetun, gsm
toimisen, näytöllisen keskusyksikön + 2 kpl kauko
ohjaimia + 2 kpl ovimagneetteja + 1kpl innovatiivisen 
liiketunnistimen ”Kuula” jalalla.
  HUOM. Mikä parasta, tuotteen peruspakkauksen 
kuluttajahinta on HD kameralla varustettuna silti kil-
pailukykyinen markkinoilla olevien ”perus” murtohä-
lyttimien kanssa!!!

celotron oy
Yrittäjänkulma 5, 33710 Tampere
Puh: +358 3 2831 555 
info@celotron.com | www.celotron.com

UUTUUS, TULOSSA SYKSYKSI 2016:
”Celotron Supreme” – Täysin uudenlainen, langaton 

hälytys, ohjaus- ja kameravalvontajärjestelmä

www.celotron.com www.celotron.com

http://www.celotron.com
http://www.celotron.com

