
Beléptetés vezérlés és behatolásjelzés. 
Elérhetőbb, mint valaha.

A ProtegeWX csináld magad, 
minden az egyben rendszer, 
beléptetés vezérlő, behatolásjelző 
és épületautomatizálási rendszer. 
Gyorsan beállítható és ösztönösen 
használható. A web alapú interfész 
és a mobil applikáció megadja azt 
a rugalmasságot, hogy bárhonnan 
használhassa rendszerét – a 
munkahelyéről, otthonról vagy akár 
útközben is. A moduláris hardver-
kialakítás lehetővé teszi, hogy 
bővítse/fejlessze rendszerét a később 
felmerülő igényeknek megfelelően.  

Gyorsan beállíthatóság. 
Ösztönös használat.
Nincs egyedi szoftver, így a telepítés 

gyors és egyszerű. A webes 

technológia megszünteti a szoftverrel 

kapcsolatos komplikációkat és 

korlátozásokat. A web böngésző 

és az interfész egyértelműsége 

leheletkönnyűvé teszi a használatot. 

Egy ilyen integrált megoldás nemcsak 

időt és pénzt takarít meg a telepítés 

során, hanem azt az előnyt is magába 

foglalja, hogy csak egy rendszert kell 

megismerni.

Beléptetés vezérlés és 
behatolásjelzés. Egy 
egységes megoldás.
Hagyományosan a beléptető és 

behatolásérzékelő rendszerek 

egymástól függetlenül működnek. A 

ProtegeWX egy rendszerben hozza 

össze annak lehetőségét, hogy távol 

tartsuk a nemkívánatos látogatókat és 

megfigyeljük és irányítsuk a jogosultak 

mozgását.

Bárhol. Bármikor.
A webes felület és a mobilalkalmazás 

teljes rugalmasságot biztosít, amely 

lehetővé teszi, hogy konfigurálhassa, 

vezérelhesse és ellenőrizhesse üzleti 

tevékenységét, bárhol is legyen. 

Ellenőrizze az állapotokat, élesítést 

vagy hatástalanítást, vezéreljen 

lámpákat, zárakat, jelzéseket, fűtést 

– akár kamerákat – bárhonnan, 

bármikor. A mobileszközökön 

elérhető kis hatótávú kommunikációs 

szabványok (pl: NFC) tovább bővítik 

a lehetőségeket, mivel a kártya nélküli 

hozzáférés kényelmét kínálja.

„A WX messze az egyik legegyszerűbb 

rendszer, amit valaha is programoztam. 

Nem csak a támogatás eszméletlen jó, 

hanem az is, hogy a termék gyorsan és 

egyszerűen megtanulható. ” 

 Phillip Hahn, C&S Speciális rendszerek



Adatbiztonság.
Az ICT titkosítási algoritmusai 
és a legújabb HTML5 webes 
szabványok biztosítják, hogy 
az adatok biztonságosan 
tárolódjanak a vezérlőn. Az 
opcionálisan titkosított biztonsági 
mentési fájlok helyszínen vagy 
felhőben tárolhatók.

Nyitott szabványok.
A nyílt szabványnak köszönhetően 
minden adathoz hozzáfér, így egy 
harmadik fél termékei könnyen 
illeszthetők a rendszerbe. Ilyenek 
például a SALLIS, Aperio és Savant 
termékek, de a nyitott ICT Automation 
and Control protokoll segítségével 
bármilyen terméket lehet integrálni.

Minőség, amiben bízhat.
Minden ICT termék tervezése, 
gyártása és szállítása 
szigorú irányelveinknek kell 
megfeleljenek. Mindemellett a 
termékek 100%-a egy szigorú 
teszten megy keresztül. Így 
biztosítjuk a kiváló minőséget és 
biztonságot.

Kezdje el ma. Bővítsen holnap.
A moduláris hardvertervezés rugalmasságot biztosít bármilyen telepítéshez, legyen az kis, nagy, lakossági 

vagy kereskedelmi. A bővítő modulok lehetővé teszik a rendszer méretének és funkciójának növelését. Ha 

elérte a WX rendszer korlátait egy mozdulattal váltson GX licenszre és váljon korlátlanná.

Fedezze fel a ProtegeWX rendszert.

ProtegeWX Kezdő csomag. 

Olyan költséghatékony 
megoldás, amely biztosítja egy 

alap kiépítés összetevőit.

ProtegeWX vezérlők.

Elérhető 1 vagy 2 ajtós modell, 
a vezérlő a lelke a ProtegeWX 

rendszernek.

Bővítő modulok. 

A modulok széles skálája 
lehetővé teszi a rendszer 

bővítését és további funkciók 
hozzáadását.

tSec olvasók. 

A Bluetooth és az NFC 
képességekkel ellátott Sec 

olvasóink, a Protege Mobile App és 
a mobil hitelesítő adatok (pl:NFC) 
használatával okostelefonunkat 

használjuk kártyák helyett.

Kezelők. 

Jellemzően a bejárat vagy az 
ajtó közelében található kezelők 

lehetővé teszik a rendszer 
különböző elemei megfigyelését és 
vezérlését, és területek élesítését/ 

hatástalanítását.

Mobil megoldás.

A Protege Mobile App 
alkalmazással, figyelemmel 

kísérheti és irányíthatja üzleti 
tevékenységét, és használhatja 
okostelefonját kártya helyett.
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Tudjon meg többet.
Látogasson el a www.ict.co/Protege-WX oldalra, vagy hívjon és beszéljen helyi 

disztribútorával ma, és fedezze fel, hogy egy ProtegeWX megoldás milyen 

előnyökkel jár: 

Mile Kft. 

Cím: 1104, Budapest Mádi utca 52. 

Központi telefon: +36-1-431-9800 vagy Kovács Ádám +36-20-968-4496


