


Você quer um produto não 
prostituído com um 
revendedor profissional?

Descubra as vantagens do produto U-PROX 
P f i l



30 ÁREAS (reais, não cenas) com 2 tipos de configuração cada (conjunto completo / conjunto parcial).

Instalação em 10-15 minutos, Interface muito intuitivo e fácil de usar para o instalador.

Rádio de última geração, alcance de até 4,8 km em campo aberto, com indicador de sinal em tempo real.

A Internet não é necessária para a primeira inicialização, Bluetooth disponível para configuração inicial (APN, WIFI) 
sem internet.

Produto não lotado, reservado exclusivamente ao mercado profissional.
• Não é para estanque
• Amazonas
• Wallapop
• Antenas

Conexão CRA automático, sem a necessidade de configuração de parâmetros, integrado ao software CRA por CID, 
SIA, MANITOU e SBN

Configuração completa e diagnóstico de U-Prox com o U-Prox Aplicativo de instalação, a partir de um smartphone 
ou navegador WEB (não é necessário instalar programas ou software).

Características principais



Teclado muito simples e fácil para usar para a Nome do usuário

Características principais

Não é necessário um e-mail para dar a partir de Alto um código de 
usuário

Todo os detectores ter a partir de Função Double Knock (Sistema Double Knock detecção, para uma Alto 
confiabilidade a partir de alarme) muito dentro dentro O que Exterior

Ssistema muito fácil a partir de configurar, não é necessário formações nenhum Aprendendo

Todo o mundo a dispositivos configurável dentro controlo remoto (Sensibilidade, animais de estimação, 
sabotagem, batida dupla ...)



Sobre U-Prox Security & Safety

A sua casa é a sua força, por isso, mesmo quando não 
está em casa, prefere saber que está tudo bem. 

O sistema de alarme sem fio U-Prox é o mais recente 
desenvolvimento da ITV Ltd. e um dos melhores 
produtos do mercado de sistemas de segurança. 

Esta é a solução para proteção confiável para 
residências e empresas com ampla funcionalidade, 
gerenciamento conveniente e design elegante. 

O sistema cabe facilmente em qualquer interior, graças 
às diferentes cores dos aparelhos. 

Dia e noite, o sistema vai monitorar sua casa e alertá-lo 
em caso de qualquer perigo. 

Os dispositivos sem fio são conectados ao painel de 
controle por meio de comunicações de rádio 
criptografadas confiáveis e o aplicativo móvel permite 
que você gerencie todas as funções do sistema.



Por que U-Prox SAS 

Instalação fácil
Fácil instalação sem perturbar o interior. 

Controle de smartphone 
Aplicativo móvel intuitivo 

Configurações do smartphone ou tábua
Ajuste a partir de um aplicativo móvel 

Fique de braço 
Fique em casa com o perímetro protegido 

portal da web 
Controle remoto e configuração através do 
portal web 

Detectores sem fio com seleção de região ITU, 
confiabilidade do canal, distância: até 4800m 

Sinal de rádio estável 

30 partições (grupos de segurança) 
30 partições independentes 

Bateria reserva 
Bateria Lilon integrada, até 25 horas de operação 
sem alimentação principal 

Relatório de alarme 
Envie relatórios de alarme com mensagens 
de relatório de ID de contato padrão 

Registro fácil do dispositivo ao ligar 

Registro fácil 

Dispositivos convenientes 
Soluções técnicas exclusivas para a 
conveniência dos usuários 



Dispositivos U-Prox 

Painéis de 
controle

U-Prox MP WiFi 

U-Prox MP LTE 

Extensor U-Prox 

Dispositivos de 
controle

U-Prox MP Teclado U-Prox G1 

Teclado U-Prox G4 

Chaveiro U-Prox

Botão U-Prox

Detectores de 
movimento

PIR U-Prox 

PIR U-Prox externo

Combi U-Prox PIR

U-Prox PIR Combi (VB)

Dispositivos de 
assistência

Extensor U-Prox

Multiplexador U-Prox

Porta de cabo U-Prox

Relé CA U-Prox

Relé U-Prox DC

Abrindo 
detectores

U-Prox WDC

Sereias

Sirene U-Prox

Sirene U-Prox externa

Protecção contra 
inundações

Água U-Prox

Kit de válvula U-Prox

Detector de 
fumaça
U-Prox Smoke



PAINÉIS DE 
CONTROLE



U-Prox MP

U-Prox MP - é um painel de controle de segurança sem fio 
projetado para controlar o sistema de segurança 
residencial. 

U-Prox MP suporta conexão de até 200 dispositivos
(sensores, teclados, porta-chaves, etc.) por meio da 
tecnologia de rádio U-Prox de radiofrequência a uma 
distância de até 4800 metros. 

O dispositivo interage com o usuário e a empresa de 
segurança, usando Ethernet e comunicação GSM / GPRS 
para maior confiabilidade. 



U-Prox MP

● 30 partições, 99 detectores 

● 16 teclados, 60 usuários, 60 controladores 

● Controle e configuração do smartphone 

● Configuração do aplicativo da web 

● Funciona de forma autônoma ou para 

monitoramento de estações 

● Dois transmissores de rádio operando em vários 

canais, potência: até 25 mW 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canal 

● Distância: até 4800m 

● Canais de comunicação Ethernet e GSM / GPRS 

● Bateria de 2500 mAh: até 24 horas de operação 

● Dimensões: 167 x 120 x 25 mm 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



U-Prox MP WIFI 

U-Prox MP WiFi - é um painel de controle de segurança 
sem fio projetado para controlar o sistema de segurança 
residencial. 

U-Prox MP Wi-fi suporta conexão de até 200 dispositivos
(sensores, teclados, porta-chaves, etc.) por meio da 
tecnologia de rádio U-Prox de radiofrequência a uma 
distância de até 4800 metros. 

O dispositivo interage com o usuário e a empresa de 
segurança, usando Wi-fi e comunicação GSM / GPRS para 
maior confiabilidade. 



U-Prox MP WIFI

● 30 partições, 99 detectores 

● 16 teclados, 60 usuários, 60 controladores 

● Controle e configuração do smartphone 

● Configuração do aplicativo da web 

● Funciona de forma autônoma ou para 

monitoramento de estações 

● Dois transmissores de rádio operando em vários 

canais, potência: até 25 mW 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canal 

● Distância: até 4800m 

● Canais de comunicação WiFi e GSM / GPRS 

● Bateria de 2500 mAh: até 24 horas de operação 

● Dimensões: 167 x 120 x 25 mm 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



U-Prox MP LTE

U-Prox MP LTE - é um painel de controle de segurança 
sem fio projetado para controlar o sistema de segurança 
residencial. 

U-Prox MP LTE suporta conexão de até 200 dispositivos
(sensores, teclados, porta-chaves, etc.) por meio da 
tecnologia de rádio U-Prox de radiofrequência a uma 
distância de até 4800 metros. 

O dispositivo interage com o usuário e a empresa de 
segurança, usando WiFi, LTE e comunicação GSM / GPRS 
para maior confiabilidade. 



U-Prox MP LTE

● 30 partições, 99 detectores 

● 16 teclados, 60 usuários, 60 controladores 

● Controle e configuração do smartphone 

● Configuração do aplicativo da web 

● Funciona de forma autônoma ou para 

monitoramento de estações 

● Dois transmissores de rádio operando em vários 

canais, potência: até 25 mW 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canal 

● Distância: até 4800m 

● Canais de comunicação Wi-Fi e LTE (4G / 3G) 

● Bateria de 2500 mAh: até 24 horas de operação 

● Dimensões: 167 x 120 x 25 mm 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



DETECTORES



PIR U-Prox

PIR U-Prox - É um sensor de movimento sem fio equipado 
com um sensor PIR e foi projetado para a segurança de 
qualquer interior residencial ou industrial.

Quando o equilíbrio térmico do ambiente muda, o 
dispositivo envia uma notificação de alarme ao painel de 
controle do U-Prox MP. Apenas para uso interno.

O detector tem uma lente especial e é projetado para uso 
em áreas onde animais de estimação (gatos, cães, etc.) 
podem estar presentes. O dispositivo éimune ao 
movimento animal pesando até 20 kg.



PIR U-Prox

● Detector PIR sensível 

● Equipado com lentes imunes a animais de estimação 

● A sensibilidade do detector pode ser ajustada com o 

instalador U-Prox 

● Até 5 anos de operação com uma bateria CR123 

● Instalação fácil e conveniente 

● Tamanho compacto 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canal 

● Distância: até 4800m 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Combi U-Prox PIR

Combi U-Prox PIR - é um detector de movimento sem fio 
combinado com um sensor acústico de quebra de vidro. 

O dispositivo está equipado com um sensor PIR e um 
microfone e foi projetado para a segurança de qualquer 
ambiente residencial ou industrial em ambientes internos. 

Quando o equilíbrio térmico do ambiente muda ou o som de 
vidro quebrando é ouvido, o dispositivo envia uma 
notificação de alarme para o painel de controle do U-Prox 
MP. Apenas para uso interno.

O detector tem uma lente especial e é projetado para uso em 
áreas onde animais de estimação (gatos, cães, etc.) podem 
estar presentes. O dispositivo éimune ao movimento 
animal pesando até 20 kg.



Combi U-Prox PIR

● Detector PIR sensível

● Detector de quebra de vidro

● Equipado com lentes imunes a animais de estimação 

● A sensibilidade do detector pode ser ajustada com o 

instalador U-Prox 

● Até 5 anos de operação com uma bateria CR123 

● Instalação fácil e conveniente 

● Tamanho compacto 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canal 

● Distância: até 4800m 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



U-Prox PIR Combi (VB)

U-Prox PIR Combi (VB) - é um detector de movimento sem 
fio combinado com um sensor acústico de quebra de vidro. 

O dispositivo está equipado com um sensor PIR, a lente 
barreira vertical com um ângulo de visão horizontal estreito e 
um microfone. 

Dispositivo projetado para controlar o perímetro interno da 
sala, para proteger estruturas de vidro, janelas, portas, portas 
de garagem, etc. 

Quando o equilíbrio térmico do ambiente muda ou o som de 
vidro quebrando é ouvido, o dispositivo envia uma 
notificação de alarme para o painel de controle do U-Prox 
MP. Apenas para uso interno.

Lente de barreira vertical tem um ângulo de visão 
horizontal estreito. Os detectores equipados com tais lentes 
são usados para monitorar o perímetro dentro da sala, para 
proteger estruturas de vidro, janelas, portas, portas de 
garagem, etc.



U-Prox PIR Combi (VB)

● Detector PIR sensível

● Lente de "barreira vertical" ("cortina")

● A sensibilidade do detector pode ser ajustada com o 

instalador U-Prox 

● Até 5 anos de operação com uma bateria CR123 

● Instalação fácil e conveniente 

● Tamanho compacto 

● 868,0 a 868,6 MHz, reserva de canal 

● Distância: até 4800m 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



PIR U-Prox externo

PIR U-Prox externo - é um detector de movimento externo 
sem fio com algoritmos de detecção avançados, 
compensação de temperatura do sensor digital e anti-
mascaramento sistema.

Quando o equilíbrio térmico do ambiente muda, o dispositivo 
processa um sinal digital de dois sensores PIR, filtra o ruído 
e a interferência e envia uma notificação de alarme ao painel 
de controle U-Prox.

O dispositivo está conectado ao painel de controle e é 
configurado com o aplicativo móvel U-Prox Installer.



PIR U-Prox externo

● Detector de movimento infravermelho passivo

● Distância de detecção de objeto 3-15 m, ângulo de 

visão 90 °

● Anti-mascaramento

● Configuração de sensibilidade do smartphone

● Funciona até 5 anos com duas baterias CR123A

● Suporte universal e capô incluídos

● Imunidade a objetos de até 80 cm de altura.

● 868,0… 868,6 MHz, múltiplos canais para redundância, 

alcance de até 4800 m

● Dimensões - 180 х 70 х 62,5 mm, com tampa protetora 

- 183,8 х 77,2 х 88,6 mm

● Faixa de temperatura operacional de -20 ° C a + 55 ° C

● Grau de proteção IP55

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



U-Prox WDC

U-Prox WDC - é um contato magnético sem fio projetado 
para monitorar o estado de elementos estruturais (aberto / 
fechado) para detectar uma tentativa de entrar em uma sala.

O dispositivo envia uma notificação de alarme ao painel de 
controle U-Prox MP. 

Equipado com dois interruptores reed, montados no interior e 
utilizados para proteger portas e janelas. 

O detector Ele tem contatos para conectar o LED de 
informações de arme e a chave reed externa. 



U-Prox WDC

● Dois interruptores reed para maior comodidade de 

instalação 

● Saída de LED para informações de arme

● Entrada para conexão de switch reed externo 

● Eficiente em portas de metal 

● O detector é ajustável com o instalador U-Prox 

● Funciona por até 3 anos com uma bateria de lítio 

AAA 

● Instalação fácil e conveniente 

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



U-Prox Smoke

U-Prox Smoke - é um alarme de fumaça óptico sem fio 
projetado para notificar a detecção de fumaça em instalações 
residenciais ou industriais.

Um alarme de fumaça não evita incêndios, mas permite que 
você reaja ao perigo a tempo.

Cada um devidamente instalado detector de fumaça isso 
aumentará seu tempo potencial de fuga.



U-Prox Smoke

● Alerta de luz e som 

● Dispara o alarme em todos os alarmes do sistema 

quando um detector de fumaça é ativado

● Funciona por até 3 anos com duas pilhas AAA 

● Instalação fácil e conveniente 

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Água U-Prox

Água U-Prox - É um detector sem fio projetado para detectar 
vazamentos de água. 

O dispositivo envia uma notificação de alarme ao painel de 
controle U-Prox MP. Não requer instalação, Para uso 
interno somente. 

O transmissor do detector opera em vários canais com faixa 
de seleção automática de faixa da região ITU para maior 
confiabilidade. Comunicação de rádio bidirecional segura.

Distância: até 4800m na linha de visão. Três graus de 
potência, máximo: até 20 mW.



Água U-Prox

● Não requer instalação, basta colocar o detector no 

chão do banheiro, sob a máquina de lavar ou lava-

louças para identificar vazamentos. 

● Dimensões - 67,5 х 67 х 18 mm

● Faixa de temperatura operacional de -10 ° C a + 55 

° C, IP65

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



DISPOSITIVOS DE 
CONTROLE



Teclado U-Prox G1 

Teclado U-Prox G1 - é um teclado sem fio projetado para 
armar e desarmar, exibindo alarmes e status do dispositivo, 
bem como interação com o usuário do sistema de alarme. 

O teclado pode controlar uma partição.

O teclado será bloqueado por 10 minutos após a quinta 
tentativa de inserir um código incorreto. 

O dispositivo se conecta ao painel de controle U-Prox MP e é 
configurado usando o aplicativo móvel U-Prox Installer. 



U-Prox Teclado G1 

● Teclado ergonômico em miniatura 

● Design elegante, perfil fino

● Gerenciando uma partição (grupo de segurança)

● Funciona até 5 anos com pilhas AAA 

● Instalação fácil e conveniente 

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Teclado U-Prox G4

Teclado U-Prox G4 - é um teclado sem fio projetado para 
armar e desarmar, exibindo alarmes e status do dispositivo, 
bem como interação com o usuário do sistema de alarme. 

O teclado pode controlar quatro partições.

O teclado será bloqueado por 10 minutos após a quinta 
tentativa de inserir um código incorreto. 

O dispositivo se conecta ao painel de controle U-Prox MP e é 
configurado usando o aplicativo móvel U-Prox Installer. 



U-Prox Teclado G4 

● Superfície de toque 

● Controlar quatro partições

● Opera até 2 anos

● Instalação rápida e fácil 

● Interface conveniente 

● Comunicação confiável 

● Detecção de adulteração 

● Chave programável e código de coação 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Chaveiro U-Prox

Chaveiro U-Prox - é um chaveiro sem fio projetado para 
controlar o sistema de segurança U-Prox. 

Possui dois botões para armar e desarmar, uma tecla 
programável e um LED indicador para interação com o 
usuário do sistema de alarme. Pode ser usado como botão 
de pânico.

O chaveiro só pode controlar uma partição. 

O keychain é registrado para o usuário do painel de controle 
e é configurado usando o aplicativo móvel U-Prox Installer. 



U-Prox Chaveiro 

● 3 botões de controle 

● Um botão programável

● Funciona por até 5 anos com uma bateria

● Design ergonômico, porta-chaves compacto 

● Comunicação de rádio bidirecional segura 

● Alcance sem fio de até 100m 

● Indicações de LED 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Botão U-Prox 

Botão U-Prox - é um botão / chaveiro sem fio projetado para 
controlar o sistema de segurança U-Prox.

Possui uma tecla programável e um LED indicador para 
interagir com o usuário do sistema de alarme. 

Pode ser usado como botão de pânico, botão de alarme de 
incêndio, chaveiro ou botão de alerta médico, para confirmar 
a chegada da patrulha, para ligar ou desligar o relé, etc. O 
tempo de pressão do botão é ajustável.

O dispositivo é registrado para o usuário do painel de 
controle e é configurado com o aplicativo móvel U-Prox 
Installer.



U-Prox Botão 

● Um botão programável 

● Funciona por até 5 anos com uma bateria de lítio 

CR2032

● Caixa preta ou branca

● Dispositivo compacto 

● Suporte de montagem 

● Comunicação de rádio bidirecional segura 

● Alcance sem fio de até 400 m 

● Funciona com extensores de alcance de rádio 

● Indicações de LED 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



DISPOSITIVOS SONS 



Sirene U-Prox 

Sirene U-Prox - É uma sirene interna sem fio projetada para 
notificação de alarme quando os detectores sem fio do painel 
de controle U-Prox MP são ativados. 

Está instalado dentro para assustar os intrusos e alertar os 
usuários sobre o perigo.

O dispositivo tem contatos para conectar o LED de 
informações de armação e o interruptor de palheta. 



U-Prox Sereia 

● Design elegante 

● Conexão de LED de confirmação de arme

● Conexão de interruptor reed externo

● Funciona até 5 anos com baterias 

● Instalação fácil e conveniente 

● Arme a confirmação e desarme de luz e som. 

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Sirene U-Prox externa

Sirene U-Prox externa - É uma sirene sem fio projetada 
para notificação de alarme quando os detectores sem fio do 
painel de controle U-Prox MP são ativados. 

Está instalado ao ar livre para assustar os intrusos e alertar 
os usuários sobre o perigo. 

O dispositivo está conectado ao painel de controle e é 
configurado com o aplicativo móvel U-Prox Installer.



U-Prox Sereia Exterior

● Design elegante 

● Funciona até 5 anos com baterias

● Conexão de fonte de alimentação externa de 12 V

● Instalação fácil e conveniente 

● Arme a confirmação e desarme de luz e som. 

● 868,0… 868,6 MHz, múltiplos canais para 

redundância, alcance de até 4800 m

● Faixa de temperatura operacional de -30 ° C a + 50 

° C

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Kit de válvula U-Prox 

Kit de válvula U-Prox - É um dispositivo de controle de 
válvula motorizada em sistemas de abastecimento de água, 
irrigação, etc. ou outros dispositivos externos. A válvula 
KLD20S em um conjunto.

O atraso para ligar ou desligar o dispositivo externo pode ser 
de até 10 segundos. O mecanismo detecta e exibe a falha de 
fechamento e abertura da válvula, bem como a quebra da 
corrente da válvula.válvula. 

O dispositivo funciona apenas com o hub do sistema de 
segurança sem fio U-Prox, nenhuma conexão com sistemas 
de terceiros é fornecida.

A válvula U-Prox se conecta à central de segurança e é 
configurada usando o aplicativo móvel U-Prox Installer. 



Kit de válvula U-Prox 

● Abra e feche a válvula, até 5000 ciclos. 

● "Corrida" automática uma vez por semana.

● 868,0 ... 868,6 MHz, múltiplos canais para redundância, 

distância - até 4800 m em espaço aberto

● Dispositivo e válvula de alimentação: duas baterias CR123A 

● Arme a confirmação e desarme de luz e som. 

● Até 3 anos de vida útil da bateria

● Instalação simples e confortável.

● Válvula de água de 1/2 "BB (ou 3/4" BB) com controle 

manual

● Tamanho compacto 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



DISPOSITIVOS DE 
AJUDA



Extensor U-Prox

Extensor U-Prox - é um extensor de alcance. 

O dispositivo aumenta significativamente a distância de 
comunicação de rádio entre o painel de controle U-Prox MP 
e outros dispositivos sem fio. Suporta conexão até200 
dispositivos (sensores, teclados, chaveiros, etc.) via canal 
de rádio a uma distância de até 4800 m. 

Distância até U-Prox MP - até 4800m linha de visão. 

Dois transmissores - com seleção automática de faixa de 
região ITU, vários canais para confiabilidade. Comunicação 
de rádio bidirecional segura com detecção de violação de 
canal de rádio.

Distância: até 4800m em espaço aberto. Três graus de 
potência, máximo: até 25 mW.



Extensor U-Prox

● Retransmissão automática do dispositivo sem 

configuração adicional 

● Algoritmos avançados para selecionar o caminho 

ideal para enviar notificações de dispositivos 

● Comunicação de rádio bidirecional segura com 

dispositivos sem fio 

● Detecção de adulteração de canal de rádio 

● Até 36 horas sem alimentação principal 

● Instalação simples e confortável. 

● Repetidores no sistema: até 8 

● Dimensões: 167 x 120 x 25,4 mm 

● Ampla faixa de temperatura operacional 

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



WIREPORT U-Prox

WIREPORT U-Prox - É um módulo sem fio com 3 
entradas, projetado para conectar equipamentos com fio 
(detectores, barreiras IR, etc.) ao painel de controle sem 
fio U-Prox. 

Tem 3 V de saída de energia controlada e pode ser 
integrado em detectores.

O dispositivo está conectado ao painel de controle e é 
configurado com o aplicativo móvel U-Prox Installer.



WIREPORT U-Prox

● Módulo de 3 entradas: ALM1, ALM2 e TMP

● Potência de saída 3 V, 50 mA máx.

● Três baterias CR123A 

● Até 5 anos de vida útil da bateria

● 868,0 ... 868,6 MHz, múltiplos canais para 

redundância, distância - até 4800 m em espaço 

aberto

● Tamanho compacto 

● Faixa de temperatura operacional de -10 ° C a + 55 

° C

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Relé U-Prox DC

Relé U-Prox DC - é um relé sem fio de baixa corrente 
projetado para controlar aparelhos remotamente.

O dispositivo está conectado ao painel de controle e é 
configurado com o aplicativo móvel U-Prox Installer.



Relé U-Prox DC

● Relé controlado com fonte de alimentação 12V

● Operações> 200.000

● Potência de saída 10,8 ... 13,2 V DC

● Atraso máx. 5 segundos

● 868,0 ... 868,6 MHz, múltiplos canais para 

redundância, distância - até 4800 m em espaço 

aberto

● Tamanho compacto 

● Faixa de temperatura operacional de -10 ° C a + 55 

° C

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



Relé CA U-Prox

Relé CA U-Prox - é um relé sem fio projetado 
para controlar o fornecimento elétrico de 
aparelhos domésticos remotamente.

O dispositivo está conectado ao painel de 
controle e é configurado com o aplicativo 
móvel U-Prox Installer.



Relé U-Prox DC

● Relé controlado com fonte de alimentação 220V

● Operações> 200.000

● Potência de saída 110-240 V AC, 50-60 Hz

● Modos de impulso, gatilho (biestáveis)

● Atraso máx. 5 segundos

● 868,0 ... 868,6 MHz, múltiplos canais para 

redundância, distância - até 4800 m em espaço 

aberto

● Tamanho compacto 

● Faixa de temperatura operacional de -10 ° C a + 55 

° C

AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



KITS



Kits iniciais 

Kit U-Prox MP Kit WIFI U-Prox MP Kit U-Prox MP WIFI S 

Unidade principal U-
Prox MP

U-Prox WDC mini detector de 
contato magnético

Detector de movimento U-Prox 
PIR

Teclado Teclado U-Prox G1

U-Prox WDC mini detector de 
contato magnético

Detector de movimento U-Prox 
PIR

Teclado Teclado U-Prox G1

Unidade principal U-Prox 
MP WIFI

Unidade principal U-Prox 
MP WIFI

U-Prox WDC mini detector de 
contato magnético

Detector de movimento U-Prox 
PIR

Porta-chaves U-Prox



APLICATIVOS 
MÓVEIS E DA WEB



Aplicativo de instalação U-Prox

● Controle os dispositivos do aplicativo móvel dos usuários U-

Prox Home via U-Prox Cloud 

● Configuração com o aplicativo móvel U-Prox Installer via U-

Prox Cloud 

● Serviço centralizado e gerenciamento através do instalador U-

Prox com smartphones ou aplicativo web 

● O esquema clássico de envio de eventos à estação de alarme. 

● Adicione e ajuste todos os elementos do sistema sem fio

● Adicionar usuários ao sistema e ajustar o acesso móvel

● Sintonia Fina do Sistema - Ajustando os Itens do Sistema 

Sem Fio

● Atualização de Firmware

● Ver log de eventos



Home U-Prox

● Para o usuário, a forma mais conveniente de controlar o 

sistema é um smartphone com o app U-Prox Home. 

● É o mais simples possível e não está sobrecarregado com 

informações desnecessárias. 

● Modos de arme Armand Stay 

● Desarmando com um movimento 

● Botão de pânico 

● Receba notificações automáticas de eventos de alarme, arme 

e desarme o sistema 

● Ver log de eventos 

● Controle de partições (grupos de segurança) e dispositivos 

● Controle de vários dispositivos 

● Veja o vídeo das câmeras 

● Gestão de Usuários 



PROTOCOLOS DE 
CONEXÃO 



● Conexões diretas com protocolo SIA DC-09; 
● Conexões diretas com software multiplataforma grátis, 

U-Prox Translator; 
● Conexões através da nuvem com software 

multiplataforma grátis, console U-Prox. 

Conexão para CRA
O sistema de alarme U-Prox funciona com a maioria dos programas 
de monitoramento compatíveis com ContactID. 

A conexão ao software de monitoramento é possível 
com: 

Como funciona o tradutor U-Prox: 

● O software funciona com o U-Prox MP e o U-Prox Hub 
por meio de um protocolo bidirecional seguro; 

● O U-Prox Transaltor se conecta ao software da estação 
de monitoramento via TCP, UDP ou através de uma 
porta COM virtual; 

● Os dados do U-Prox MP e U-Prox Hub foram 
convertidos para o protocolo ContactID; 

● U-Prox Transaltor controla a exclusividade dos 
dispositivos U-Prox. 

Como funciona o console U-Prox: 

● O software se conecta à U-Prox SAS Cloud e opera usando 
um protocolo bidirecional seguro; 

● U-Prox MP e U-Prox Hub enviam eventos para a nuvem; 
● O console U-Prox se conecta ao software da estação de 

monitoramento via TCP, UDP ou por meio de uma porta 
COM virtual; 

● O console U-Prox obtém dados do U-Prox MP e U-Prox 
Hub por meio da nuvem e os converte para o protocolo 
ContactID. 



Ligação a AVE

Console U-Prox 

● um software para Windows e Linux; 
● API REST para integração com outro software; 
● Interface WEB para controlar dispositivos U-Prox; 
● controla a exclusividade dos dispositivos U-Prox (anti-

sabotagem); 
● relatórios de histórico de eventos; 
● Lista de dispositivos “pretos” e “brancos”. 

U-Prox Translator 

● um software para Windows e Linux; 
● API REST para integração com outro software; 
● Interface WEB para controlar dispositivos U-Prox; 
● comandos remotos: status, braço remoto, braço de bloco, 

atualização de firmware, configuração de backup e 
restauração; 

● controla a exclusividade dos dispositivos U-Prox (anti-
sabotagem); 

● relatórios de histórico de eventos; 
● Lista de dispositivos “pretos” e “brancos”.



Anti-sabotagem

PROTEÇÃO VANDAL

Para combater as ameaças de sabotagem, o sistema U-Prox possui um sistema de proteção abrangente. Evita que um intruso interfira no sistema e envia 
instantaneamente um alarme em caso de mau funcionamento.

Cada dispositivo está equipado com um interruptor de violação que evita que um 
dispositivo não autorizado se abra e saia da superfície. Quando a violação é 
ativada, o dispositivo envia um alarme para o painel de controle.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE DADOS E 
SPOOFING
Cada dispositivo U-Prox possui um número de identificação único: um número de 
série ou GID. Cada pacote de dados contém GIDs e um número de ID de pacote 
exclusivo. Os painéis de controle verificam o GID e o ID do pacote para que 
possamos evitar spoofing, retransmissão de pacote e dispositivo de substituição.

VERIFICAÇÕES DE CONEXÃO

A tecnologia de rádio U-Prox fornece comunicação bidirecional segura. O 
protocolo é protegido por um algoritmo de criptografia de bloco simétrico forte 
com uma chave de segurança privada de 256 bits.

Cada dispositivo envia periodicamente um pacote de dados especial 
(pulsação) para notificar o painel de controle de seu status. Quando a 
pulsação não é recebida a tempo, o sistema U-Prox envia uma notificação de 
alarme informando que a conexão com o detector foi perdida.

PROTEJA A INTEGRIDADE DO CABO DE INTERNET

Cada dispositivo está equipado com um interruptor de violação que evita que 
um dispositivo não autorizado se abra e saia da superfície. Quando a 
violação é ativada, o dispositivo envia um alarme para o painel de controle.

O painel de controle U-Prox MP tem uma bateria reserva com uma bateria de íon 
de lítio de 2.450 mAh. Quando não há energia principal, o U-Prox MP pode 
funcionar por até 24 horas.
Todos os dispositivos U-Prox são sem fio e funcionam com baterias de alta 
qualidade.
O painel de controle enviará uma notificação sobre falhas de rede e quando um 
dispositivo está com pouca bateria.

PROTEÇÃO DE DESENERGIZAÇÃO



Tecnologia de rádio U-Prox
Uma das principais vantagens do sistema de segurança sem fio U-Prox é a 
tecnologia de rádio U-Prox patenteada. Graças a esta solução técnica única, 
as conexões de várias velocidades entre os dispositivos são confiáveis, 
estáveis e seguras.

Interface sem fio

Operando na banda ISM com seleção 
automática de faixa ITU, diversos canais e 
velocidades para maior confiabilidade.

Ajuste automático de potência

Todos os dispositivos têm três graus de 
potência, o máximo - até 20 mW. Potência 
ajustada automaticamente devido ao nível 
do sinal. Isso garante uma conexão estável e 
consumo de energia eficiente dos 
dispositivos.

Alcance de rádio

Comunicação estável entre dispositivos em
uma distância de até 4800 metros na linha
visualizar. A tecnologia de rádio U-Prox 
fornece comunicação estável, mesmo em 
várias lojas
edifícios.

O sistema oferece segurança bidirecional
comunicação com detecção de violação.
O protocolo é protegido por um
algoritmo de criptografia de bloco simétrico com
uma chave de segurança privada - 256 bits.

Comunicação criptografada

O transmissor de rádio ajusta a 
velocidade e
sensibilidade automaticamente
Em caso de sabotagem ou sinal baixo, o 
transmissor dos dispositivos muda o canal, a 
sensibilidade, a potência e a velocidade de 
transmissão dos dados.

Possibilidades máximas

O painel de controle suporta a conexão de
até 250 dispositivos (sensores, teclados, teclas
porta-chaves, relés, etc.) por meio do rádio U-Prox
tecnologia de radiofrequência a uma distância de
até 4800 m.

Rádio do painel de controle

A tecnologia de rádio U-Prox suporta conexões sem 
fio
atualização de firmware para todos os dispositivos, 
mesmo para
Chaveiro

O painel de controle é equipado com dois 
transmissores de rádio independentes com duas 
antenas localizadas nos dispositivos.
O painel de controle sempre funciona com os 
sensores, teclado, etc. selecionar o caminho de 
comunicação ideal com base no transmissor, 
níveis de sinal, velocidade e canal.

Atualizações de firmware



Onde instalar em uma piso?



Onde instalar em casa?



Onde instalar no escritório?



QUANDO A SEGURANÇA É EXCELENTE
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