
ALARMNI KOMPLET 
ČUVAJ VSEBUJE:

1 x centralno enoto (K1);
1 x IR javljalnik gibanja;
1 x magnetni kontakt;

1 x SIM kartico;
enoletno naročnino Čuvaj v 
vrednosti 60 €. Možna 
uporaba v Sloveniji, Avstriji, 
Srbiji in na Hrvaškem.

2 x daljinski upravljalnik;

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE CENTRALNE ENOTE IN MOŽNOSTI 
RAZŠIRITVE SISTEMA

Tipkovnica na dotik.
Vgrajena baterija za avtonomijo do 8 ur. 
Vgrajena sirena.
LCD prikazovalnik.

Do 32 brezžičnih javljalnikov.
Do 8 dodatnih vhodov za žične
javljalnike.

ČUVAJ je kakovosten in cenovno ugoden brezžični alarmni sistem, primeren za dom, počitniške 
objekte, zidanice, lovske koče, gasilske domove itd.

Vgradnja sistema je izredno enostavna, vodenje po nastavitvah je v slovenskem jeziku, osnovna 
enota pa ima že vstavljeno SIM kartico za obveščanje. Osnovno enoto samo vklopite  v 
električno omrežje, opravite registracijo sistema na spletnem središču čuvaj.si in že lahko 
prejemate SMS obvestila ali elektronsko pošto iz vašega ČUVAJA.

Tudi rokovanje s ČUVAJEM je zelo enostavno. Lokalno ga lahko upravljate s tipkovnico na dotik 
ali z daljinskimi upravljalniki, na daljavo pa z mobilno aplikacijo, ali preko spletnega središča 
čuvaj.si.

Naj ČUVAJ poskrbi za vašo varnost, zato si še danes naročite svoj komplet pri vašem 
zastopniku.

1 izhod za vklapljanje npr. luči, klime, 
gretja ...
Glasovno vodenje v slovenskem jeziku.
Kontrola delovanja javljalnikov in 
obveščanje o morebitnih napakah.

Do 8 daljinskih upravljalnikov.
Do 8 stikal na dotik.
Do 16 uporabniških kod.

Naj za varnost 
vašega doma 

skrbi najboljši čuvaj. 

BREZŽIČNI 
ALARMNI KOMPLET



IR javljalnik - 360°
Zelo praktičen, za montažo 
na stropu.

IR javljalnik
Notranji javljalnik za 
zaznavanje gibanja.   
Vključeno v kompletu - 1 kos.

Požarni javljalnik
Zazna prisotnost dima v 
kuhinji, kurilnici ali 
drugem prostoru.

DODATKI 
IN MOŽNOSTI
UPORABE

CO javljalnik
Zaznava prisotnost CO 
plina v prostoru, kjer je 
plinska peč (kopalnica), 
ali drug izvor CO plina. 

Osnovni paket 
lahko dopolnite 
z dodatno 
brezžično 
opremo in 
aplikacijami.

Zunanja sirena
Močan zvočni in svetlobni 
signal, ki prebudi vaše 
sosede.

Notranja sirena
Močan zvočni in svetlobni 
signal, ki zmede še tako 
izkušenega vlomilca.

Javljalnik izlitja
Primeren za kurilnico 
(zalogovnik), kopalnico 
ali vinsko klet.

Magnetni kontakt
Zaščitite sef, garažna vrata, 
klet, okno ali prostor, kjer 
drug javljalnik ni primeren. 
Vključeno v kompletu - 1 kos.

IR-MW  javljalnik
Kombiniran infrardeči 
mikrovalovni javljalnik 
gibanja.

Ojačevalec signala
Uporabi se ga za 
povečanje dometa 
javljalnikov tudi v druge 
stavbe.

LED tipkovnica
Brezžična tipkovnica z 
lastnim napajanjem.

LCD tipkovnica
Estetska brezžična 
tipkovnica z lastnim 
napajanjem. 

Vsebuje 3 stikala na dotik 
z možnostjo brezžičnega 
upravljanja. Vklaplja 
lahko npr. luči, klimo, 
gretje ... 

Daljinsko stikalo

Čuvaj mobilni
Vklop, izklop sistema na 
daljavo ter možnost vklopa 
npr. luči, klime, ogrevanja ... 

Daljinski upravljalec
Vklop, izklop ali delni 
vklop sistema v radiju 
dometa centralne enote. 
Vključeno v kompletu - 2 kosa.

Panik stikalo
Starejše, bolne ali 
nepokretne osebe lahko 
s pritiskom na gumb 
pokličejo pomoč.

Čuvaj spletno središče
Spletna aplikacija za 
nastavitve uporabnikov, ki 
bodo prejemali SMS 
obvestila ali elektronsko 
pošto. Omogoča vpogled v 
zgodovino dogodkov 
(vklopi/izklopi sistema, 
alarmni dogodki, sistemski 
dogodki …) in upravljanje s 
ČUVAJEM (vklop/izklop na 
daljavo) ali kontrolo 
trenutnega stanja.

Zastopnik:

INFO@KLJUC.SI 
WWW.KLJUC.SI 
040-727-719




