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Лунь 25

Контролює стан шлейфів охоронної

та пожежної сигналізації, керує

світловими та звуковими сповіщувачами. 



Передає повідомлення на ПЦС Орлан,

або працює автономно. Підключає дротові,

та радіо датчики одночасно.

Канали передачі подій


Дротові зони


Радіо зони


Шлейфи «ЗЕОL»


Типи шлейфів


Керовані виходи


Логічні групи/користувачі


Імпульсний БЖ


Батарея


Опір шлейфу


Підключення сирени


Підтримка зчитувачів / клавіатур 


Підтримка радіодатчиків

2 Sim / WiFi / LAN / GPRS / Voice;


5 - 10 зон, з розширювачами до 22 зон;


До 30 радіо зон;


Тампер / тривога / маскування;


Дротові 12B, охоронні та пожежні;


2 шт. до 120мА;


2 шт. / 256 паролів та ключів;


Вбудований;


12B; Автономна робота до 36 годин;


2 кОм, з подвоєнням 1,2 кОм;


До 200 мА;


Лінд-7, -11М, -ЕМ, -9м3, -9м4, -29, -15;


Лунь Р, Visonic, Crow, Jablotron, Ajax.

Досконала централь

системи безпеки

Характеристики

4 Централь

2 nano-SIM
Живлення від БЖ

та акумулятора

Налаштування

з Android

Брендування

послуг безпеки 



Лунь 25 пропонує 4 види модифікаційприладу під різні потреби та можливостіклієнта.

• Виносний зчитувач

• Виносна клавіатура

• Вбудований зчитувач ключів ТМ

• Світлодіод індикації стану

 на корпусі

• Вбудована сенсорна клавіатура

• Вбудований RFid зчитувач

• Світлодіод індикації стану

 на корпусі

Модельний ряд

Лунь 25

Лунь 25Т

Лунь 25К

Лунь 25 Е

5 Модельний ряд Лунь 25



Лунь 19

Контролює стан сповіщувачів, 
керуєсвітловими та звуковими 
оповіщувачами і передаєінформацію

на пульт.



Користувач може налаштуватипристрій 
через: екранну клавіатуру, ПЦС, по каналу 
GPRS. Лунь 19 підтримує радіосистеми: 

Lun R, Crow, Jabloton, Visonic, Ajax.

Комплект охорони 

в одному приладі

Централь6

Лінії зв’язку


Екран


SIM-карт


Дротові шлейфи


Радіопристрої


Групи


Керовані програмовані виходи


Управління


Паролі


Розміри


Вага

GSM / GPRS; Ethernet / WiFi;


Сенсорний 4,7″;


2 nano-SIM;


2 шт;


30 шт;


2 групи;


2 шт;


ПЦС; iOs / Android;


128 шт;


220 х 160 х 50 мм;


600 г.

Характеристики

Вбудована

сирена

Сенсорний

екран

Налаштування

з Android

Радіо та дротове

підключення датчиків



Лунь ТК

Самостійний прилад, який не вимагає зв’язку з централлю. Вбудований GSM модуль 
передає сигнал безпосередньо на ПЦС, тому додатковий передавач не потрібен.



Натискаючи на кнопку з будь-якої точки світу, де є мобільний зв’язок — формується 
сигнал тривоги. Пристрій обладнаний багатобарвним світлодіодним індикатором,

що відображає стан приладу і системнінесправності.

Тривожна кнопка з GSM модулем

7 Тривожна кнопка

Кількість SIM-карт


Напруга живлення


Додаткова виносна зона


Час роботи від АКБ


Час повного заряду


Розміри


Вага

2 шт;


3,4 - 4,2 В;


1 шт;


До 69 годин;


60 хвилин;


86 х 40 х 19 мм;


50 г.

Характеристики

2 nano-SIM
Підзарядка

від PowerBank

Налаштування

з Android

Живлення від БЖ

та акумулятора

Підтримка

Contact ID

Звукове та вібро

підтвердження



8 Тривожна кнопка

Час активації тривожної кнопки

може варіюватися від 0.8 до 5 секунд.

Налаштовуйте комфортний для вас

час активації ТК для виключення

випадкового натискання.

Захист від випадкового 
натискання

ТК може охороняти об’єкти 
різної складності:

• Цілодобові аптеки

• АЗС

• Ломбарди

• Тимчасові торгові точки

• Сезонні об’єкти

 без електропостачання

• Пости фізичної охорони

• Тощо

Компактність і лаконічний 
дизайн не виділяють прилад 
серед повсякденних речей. 
Кнопка встановлюється на 
пласку поверхню і вписується в 
інтер'єр будь-якого приміщення.

Застосовується 
для будь-яких 
об’єктів

Непомітна

для зловмисників



Централь9

Лунь 11

Охороняє об’єкти будь-якої складності:

як кіоски,так і торгові центри.



Лунь 11 збільшує надійністьпередачі

даних за допомогою резервування

каналів зв'язку.



Додає зониплатами розширення.

Підтримуєдо 48 бездротових датчиків.

Лінії зв’язку


Підтримка датчиків


SIM-карт


Модем


Дротові зони


Керовані виходи


Типи зон


Типи шлейфів


Шина зв'язку


Охоронні групи


Електронні ключі


Клавіатури


Розширювачі


Зчитувачі: електронні / безконтактні


Пам’ять


Розміри


Вага

GSM / GPRS; Ethernet / WiFi; Автодозвон;


Lun R, Crow, Jablotron, Ajax;


2 SIM;


2G / 3G / 4G;


8 шт, з розширювачами 144 шт;


4 шт;


10 типів;


6 типів;


MON / TAN / RS-485;


16 шт;


512 шт;


16 шт;


12 шт;


24 / 14 шт;


128 подій;


300 х 240 х 91 мм;


1,5 кг.

Найпотужніша 
охоронна система

Характеристики

Радіо та дротове

підключення датчиків

Управлінняз

Android / iOS

4 канали

зв’язку

Налаштування

з Android



Лунь 11 — це потужна централь, яка перевершує своїх конкурентів великим переліком 
можливостей.

Таблиця можливостей Лунь 11

10 Таблиця можливостей Лунь 11

• ПЦС Орлан

• Сервер оrlan.ua

• Автономно: SMS

Варіанти
використання

• LanCom: Ethernet

• Wi-Fi: W11M

• TK 17: Телефонний

   комунікатор

зв’язку
Канали

• Lun R (Охорона і Безпека)

• Crow RF (Crow)

• P433M (Jablotron)

• MCR 300 (Visonic)

• uart Bridge (Ajax)

Радіо модуль

• Управління дзвінком

 з телефону: 7шт. на групу

управління
Додаткове

• Лунь 11Е

• Лунь 11Н

• АМ 11

Розширення

• Дозор

верифікація
Фото

• Phoenix MK

застосунок
Мобільний

• Лінд 15

• Лінд 11

• Лінд 29

• Лінд 9м3

• Лінд 9м4

Клавіатури

• Лінд 11ТМ

• Лінд ЕМ

• Антивандальний 

Зчитувачі

• GSM мережа: Voise / GPRS

• Ethernet / Wi-Fi

• Міські телефонні мережі

Зв’язок
з ПЦС

• МРВ-8М

Модуль
релейних виходів



Виносні модулі керування

11 Клавіатури та зчитувачі

Сенсорна клавіатура

• Відображаєстан 16 зон

• Змінюєкоди користувачів

• Приписуєдатчики і сирени

• Керує виходами приладу

• Відображає несправності

Лінд 29 11
25

Сенсорна клавіатура

з кольоровим екраном

• Відображає стан зон

• Керує об’єктовим приладом

• Змінює конфігурацію 

• Відображає несправності

Лінд 15 11
25

Світлодіодна клавіатура

• Відображае стан «Пожежа»

• Маєблок інформації для інженерів 

• 16 кнопкова клавіатура

Лінд 9м3 11
25

Світлодіодна клавіатура

Відрізняється від 9М3:

• Підтримує протокол RS-485

• Віддалене оновлення

• Приписує радіодатчикив прилад 

Лінд 9м4 11
25



Клавіатури та зчитувачі12

Асортимент виносних модулів індикації містить в собі 5 клавіатур і 2 зчитувачі.

Виберіть звичну для використання клавіатуру: сенсорну, кнопкову або світлодіодну.

Турбота про зручність

Клавіатура

з рідкокристалічним екраном

• Дисплей відображаєстан зон 

• Керує об’єктом

• Змінює конфігурацію 

• Відображає несправності

Лінд 11 11

Зчитувач електронних ключів

• 3 електронних ключа Touch Memory 

• Відображає 8 зон

• Є тампер на відкриття

Лінд 11ТМ

Зчитувач ідентифікаційних карт

• Ідентифікаційна карта 125 кГц

• Дистанція зчитування карти5 - 10 см

Лінд EM



Модулі розширення зон

Модулі розширюють охоронний прилад серії Лунь необхідною кількістю зон

та організовують окрему охоронну групу. Охороняйте великі об’єкти, розділяйте

кабінети або приміщення на окремі групи та розподіляйте права користувачів.

Одна централь на декілька об’єктів

13 Модулі розширення зон

Модуль розширення зон

• Підключається до Лунь 11

• Додає до ППК 10 зон

Лунь 11Е 11

Модуль розширення з контролем АКБ

• Підключається до Лунь 11

• Додає до ППК 10 зон

• Має 2 керовані виходи

 та 1 вихід на сирену

• Потребує додаткового блокуживлення

• Має тампер на відкриття

Лунь 11Н 11

Адресний малогабаритниймодуль

• Підключаєтьсядо шини Лунь 11, Лунь 25

• Додає 3 охоронні зони

• Встановлюється в корпусідатчика

 або в окремому корпусі

АМ 11 11
25



Додаткові канали зв’язку

14

Плати дозволяють задіяти додатковіканали зв’язку для приладів серії Лунь.

За їх допомогою Вы можете передавати інформацію до ПЦС не тільки по GSM,

але і по каналам: Ethernet,Wi-Fi та міським телефонним лініям.

Таким чином, додаткові канали виключають можливість блокування приладу.

Ще надійніше

Ethernet комунікатор

• Для Лунь 11 та 25

• Виносний

Ethernet комунікатор

• Для Лунь 11

 та Лунь 29С


Wi-Fi модуль

• Для Лунь 11


Wi-Fi модуль

• Для Лунь 19

Wi-Fi модуль

• Для Лунь 25

 та Лунь 27С

Телефонний

комунікатор

• Для Лунь 11

LanCom 23 11
25 ТК 17 11

W11M 11 W19 19 W25 25
27C

LanCom 25 25
29C

Модулі та комунікатори



15 GSM комунікатори

Пристрої сполучення

Комунікатори підключаються до багатошлейфового приладу по типу DSC, SATEL та інші.

Замість телефонної лінії, передають на ПЦС події по GSM-каналу. Це дає змогу прискорити

передачу інформації на пульт.

Підвищують та прискорюють безпеку

• Конвертує Contact ID в протокол Лунь

• Передає по GSM / GPRS  

GSM комунікатор

Лунь 9С

• Підключається до шини даних централі

  (DSC, Satel, Paradox)

• Передає по GSM / GPRS 

• Керує централлю (DSC, Satel, Paradox)

 за допомогою Phoenix MK

GSM комунікатор

Лунь 27С

• Має 2 варіанти підключення

• Конвертує Contact ID в протокол Лунь

• Передає по GSM / GPRS 

• Керує централлю (DSC, Satel, Paradox)

 за допомогою Phoenix MK

Універсальний GSM комунікатор

Лунь 29С



Пожежне обладнання16

Приймає тривожні повідомлення

від прилада пожежної сигналізації Лунь 9Р, 

а також від будь-яких приладів завдяки 
Лунь 9С. Передає їх на сервер МНС

по протоколу SOS AccessV3.

• Працюють по бездротовому

 високошвидкісному GPRS каналу зв’язку

• Дозволяють підключити на пульт 

 до 10 000 об'єктів

• Швидкість передачі становить 32 події 

 за 1 секунду

Модулі приймання тривожних повідомлень 

Трансивери Орлан Мі

Орлан П

Пожежний пульт

• Персональний комп’ютер

• Клавіатура

• «Миша»

• Монітор

• ПЗ Фенікс

• Ключ апаратного захисту HASP

• Безперебійник

• Трансивери Орлан Мі

Сертифіковане джерело 
безперебійного живлення 
поставляється в комплекті

та забезпечує більше 2-ох годин 
автономної роботи всього ПЦС.

Комплектація Стійкий

до знеструмлення



Лунь 9Р

Призначений для організації пультової

протипожежної охорони малихі середніх

об’єктів: офісних приміщень,магазинів,

квартир тощо.

Сертифікований 

прилад пожежної

сигналізації

17 Пожежне обладнання

Пожежні шлейфи


Релейні виходи


Індикація тривог / несправностей


Підключення зон


Канали передачі подій


Розміри


Вага

8 шт;


2 шт;


8 шт;


Дротове;


2 Sim / GPRS;


300 х 240 х 96 мм.


1,7 кг;

Характеристики

Індикація і управління приладу 
здійснюється за допомогою 
пристроюЛінд Р, який встановлено 

на передній кришці корпусу.

Зручне управління Контроль

живлення

та сирени

Вбудована

клавіатура

Захист

від помилкових

спрацювань

Скидання

живлення

датчиків



При першому спрацюванні пожежного 
датчика Лунь 9Р скидає живлення датчиків.

Якщо після відновлення живлення датчик 
протягом 1 хвилини повторно спрацьовує — 
сигнал передається на ПЦС.

Якщо з будь-яких причин дроти або сирена 
стали непридатними — Лунь 9Р 
автоматично відправить відповідний 
сигнал на пульт.

Захист від помилкових  
спрацювань

Контроль

живлення та сирени

Лунь 9Р — сертифікований

прилад, який відповідає

вимогам:

• ДБН В.2.5-56:2014

• ДСТУ EN 54-2:2003

Відповідає 
вимогам

18 Пожежне обладнання



Додаткові модулі

19 Додаткові модулі

Модуль релейних виходів

Модуль фотопідтвердження тривог

• Розширення функціональних можливостей  

 охоронно-пожежної сигналізації

• Відключення або включеннявентиляції,   

 кондиціонерів тощо

• Дублювання сигналів зон та інших подій

• За заданими подіями робитьфотографії

 з камер і через GPRSпередає їх

 на ПЦС «Орлан»

• Фотографії зберігаються в базіданих

МРВ 8М

Дозор Адаптер DC-DC-5V-12V
Перетворювач напруги

• Перетворює напругу з 5 до 12 V

• Підключає 1 - 2 активних датчиків

Перетворювач інтерфейсів

• Збільшуєдальність зв’язку шини MON

• Забезпечує перетворення інтерфейсу   

 MON в RS-485та в зворотній бік

• Пара адаптерів забезпечують зв’язок

 по шині до 1000 мі повністю «прозорі»  

 для приладів

MON 485 11

11 19

11



Контролює положення об’єкта на якому він встановлений. Фіксує механічні впливи — 
удари на контрольований об’єкт. Датчик являє собою сповіщувач з двома виходами: 
зміна нахилу в просторі — Motion і удар по контрольованому об’єкту — Shock.

Інноваційна система визначення удару

і нахилу дає високу точність, збільшує 
кількість способів виявлення

проникнення та пропонує вигідну ціну.

Завдяки інтегрованим датчикам нахилу

і удару — A Sensor дозволяє виявити більше 
факторів небезпеки ніж аналогічні прилади.

A Sensor

Датчик нахилу та удару

Два світлодіодних

індикатори

Власна технологія 
розробки

Двофакторний

захист об’єкту

20 Датчик нахилу та удару

Охорона банкоматів,

терміналів, тощо

Компактний розмір 

47х20х11 мм

Налаштування

чутливості удару



Алет 9

Прилад для охорони і контролюмісця

розташування мобільногооб’єкта,

за допомогою вбудованого

GPS-приймача і GSM-модему.



Призначений для роботи в складі

ПЦС «Орлан» з використанням

бездротового каналу зв’язку GSM.

Автомобільний 

охоронний пристрій

21 GPS моніторинг

Дискретні входи


Вбудовані датчики


Виходи


Віддалене управління


Контроль зовнішнього живлення


Функція «Чорний ящик»


SIM-карти


Зв’язок


Зовнішнє живлення


Розміри


Вага

5 шт;


руху і удару;


2 виходи типу «відкритий колектор»;


3 функції;


Присутній;


Пам’ять 30 000 точок;


Вбудована Sim-карта / слот Sim-карти;


Вбудовані GPS, GSM антени;


Від 5 до 16 В;


80 х 120 х 26 мм;


400 гр.

Характеристики

Захист на відкриття

автомобіля

Вбудовані датчики

руху та удару

Передача

координат об’єкту



Завдяки датчику удару

і нахилу, інформація навіть

про незначні зіткнення

або спроби буксирування —

буде передана на пульт.

Вбудований 
датчик удару 

і нахилу

Поки автомобіль знаходиться в стані 

«під охороною» — Алет 9 блокує двигун. 
Таким чином зловмисник не зможе завести 
машину. У разі якщо авто не було захищене 
і його викрали — Ви можете моментально 
заглушити двигун з мобільного додатку.

Керуй автомобілем

з телефону

Завдяки GPS, Алет 9 передає

на ПЦС точне розташування 
об'єкта на карті.

У разі викрадення — групи 
реагування оперативно виявлять 
автомобіль, що охороняється.

Неможливо 
сховатися

GPS моніторинг22



Gpspla.net

Сервіс для власників Алет 9 і додатка Alarm button HD. Працює незалежно від країни і ПЦС.

Дозволяє Вам стежити за транспортом, збирати звіти і контролювати пересування. 



Створений об’єкт на карті показується «стрілочкою» або «точкою» — коли в автомобілі 
вимкнено запалювання. Gpspla.net спостерігає як за одним об’єктом, так і за цілим 
автопарком підприємства.

Веб сервіс для спостереження за об’єктами

23 Веб сервіс

Спостерігає за

місцерозташуванням і станом:

• Особистого автотранспорту

• Автомобілів автопарку

• Службових автомобілів

• ГШР

• Смартфонів з застосунком Т.К.

Призначення

При натисканні на об’єкт 
відображається:

• Назва об’єкта та поточна

  адреса

• Номер і колір автомобіля

• Координати

• ПІБ власника

 та відповідальних осіб

• Опис об’єкта

• Адреса постійної стоянки

• Режим тестування

• Валідність координат

Знає все

• Звіти по кілометражу і геообласті

• Пошук за адресою або IMEI номером

• Перегляд останніх подій

• Додавання, редагування

 та видалення об'єктів

• Розсилка повідомлень

• Створення геозон

• Тощо

Широкий функціонал

Відстеження геозон
Доступ до сервісу

з будь-якої точки світу



Орлан дозволяє працювати з пультами більше ніж на 100 000 об’єктів.

Сили ПЦС вистачить на обслуговування цілої країни.

Більше ніж

100 000 об’єктів

30 000 об’єктів

15 000 об’єктів

Пультове обладнання25

Популярні ПЦС

Інші пульти

Безмежна потужність

ПЦС Орлан



ПЦС Орлан

Пульт централізованого спостереження Орлан — комплекс програм та обладнання, 
завдання якого полягає в прийнятті, розшифровці,реєстрації та зберіганні кодованих 
повідомлень від об’єктового обладнання.



Створений за власною технологією, яка не поступається іншим комплексам

в продуктивності і функціоналі. Зарекомендував себе, як надійний, простий в освоєнні

і зручний в обслуговуванні пульт.

Повна структура охоронного підприємства

24 Пультове обладнання

Орлан складається з наступних модулів:

• Фенікс HD обробка повідомлень;

• Фенікс GPS моніторинг рухомих об’єктів;

• Заявки інженерам HD допомога службі      

 експлуатації;

• Клієнт Інфо контроль за дебіторами;

• Фенікс Мобільний 4 GPS навігатор

 для ГШР.

Модульна система 
розширення

1. Канал GPRS мережі GSM.

2. Голосовий канал мережі

 мобільний телефон.

3. Автодозвон по телефонній лінії.

4. Ethernet /Internet.

4-х канальна 
передача подій

При використанні каналу GPRS — події

на пульт передаються за 1 секунду.

Швидкісна

доставка подій

Оптимізація

процесу 

Орлан оснащений великою кількістю 
статистичних даних. Це дозволяє 
налаштувати процес реагування,

виявити проблемні об’єкти, а також 
зменшити витрати на обслуговування.



Фенікс HD

Комплекс програмного забезпечення для організації швидкої роботи охоронного 
підприємства. Його використовують: персонал ПЦС, ГШР, монтажники - інженери, та інші 
відділи. Фенікс HD допомагає керувати об’єктами і спостерігати за ними, обробляти 
тривоги і архівувати події. ПЗ знімає навантаження з персоналу, контролює і спостерігає 
за ГШР в автоматичному режимі.

Найпотужніше пультове забезпечення

26 Програмне забезпечення

Єдиний

робочий простір

Оператори, адміністратори

і координатори ГШР працюють кожен

у своїй програмі. Інформація з програм 
записується в єдину базу даних.

Інтеграція

з ATС Asterisk

Автоматична телефонна станція надає

такі можливості:

• Картка об’єкта при вхідному дзвінку.

• Голосовий бот, що налаштовується.

• Інтерактивна перевірка ТК.

• Дзвінки з бази даних відповідальних. 

Підтримка

IP камер

Мультимовність

UKR RUS ENG SPA

LAV FR TURK POL 

Прив’язка

ППК до ПЦС

Автоматичне 
висилання ГШР

на тривогу

Обробка понад 

100 000 об’єктів



Програмне забезпечення27

Фенікс HD показує статистику виїздів

за категоріями: зломи, пожежі, тривожні 
кнопки. Це дозволяє компанії правильно 
оптимізувати роботу ГШР та знижує 
навантаження на оператора ПЦС.

Автоматичний 
підрахунок виїздів

Прив’язка

ППК до ПЦС

Фенікс HD захищає прилади

при несанкціонованому

переналаштуванні на інший ПЦС.

Користувачі не підключать прилади

до іншої компанії без дозволу адміністрації.

Картка об’єкта

Схеми під’їзду до об’єкта і його 
фотографії зберігаються

в окремому розділі.



Прямуючи до об’єкта, ГШР

будуть точно знати його 
вигляд, розташування

і найкоротший шлях. 



Картка об’єкта підвищує

якість і швидкість реагування, 
допомагає швидко знайти 
об'єкт в складних місцях.



Фенікс GPS

Призначена для стеження за пересуваннямивласних ГШР та надання послугохорони 
транспорту. Прилади Алет 9 встановлюютьсяна автомобілях ГШР і постійнопередають 
на ПЦС координатиїх розташування.

Програма для контролю автопарку

28 Програмне забезпечення

Фенікс GPS відображає на мапі 
розташування всіх об’єктів,

що охороняються. Аналізуючи

щільність об’єктів на карті, коригуйте 
розташування ГШР таким чином, щоб 
досягти мінімального часу на реагування.

Коригує

розташування ГШР

Завдяки функції «Контроль геозон» —

Ви можете побудувати область на карті,

при виїзді з якої генерується тривога.

Спостерігає

за місцезнаходженням

Контроль положення

автомобіля

Підтримка онлайн

та офлайн мап

Автоматична 

побудова треків

Охорона приватного

транспорту



Застосунок для планшетів29

Фенікс Мобільний 4

Застосунок для планшетів з системою Android. 
Головне завдання програми — скоротити час 
на реагування.



ФМ4 забезпечує повною інформацією

про об'єкт включаючи: схеми під’їзних шляхів, 
фотографії фасадів і власників тривожних 
кнопок, а також координати об'єктів.

Застосунок для Груп 
швидкого реагування

Використання GPRS каналу: VPN

або «відкритого» Інтернету.

Захист інформації забезпечується

32-бітним ключем шифрування.

Захищений

каналзв’язку

Компактність даних

забезпечуєшвидку передачу

повідомленьта економію трафіку.

Швидка доставка

повідомлень

Кожна подія потребує підтвердження

з боку ГШР. Таким чином ПЦС завжди

впевнений, що ГШР не проігнорував

повідомлення.

Контролює

реагування

Завдяки приладу Алет 9 або додатку

Alarm button HD — ФМ4 відображає

реальне місцеположення рухомого об’єкта.

Переслідування

рухомих об’єктів

Підтримка онлайн

та офлайн мап

Оновлення

бази даних

Переслідування 

рухомих об’єктів

Побудова маршруту

з урахуванням заторів



Клієнт Інфо

Програма призначена для автоматизації інформування клієнтапро заборгованість

за охоронніта монтажні послуги.Інформування здійснюється черезSMS, Viber або Email.

Програма для інформування клієнтів

30 Програмне забезпечення

ПЗ підтримує популярні бухгалтерські 
програми.Імпортуйте клієнтів 

та їх заборгованості. 

Інтеграція з 1С

В разі спільної роботи з ПЦС Орлан, 
з’являється можливістьавтоматичної 
заборони постановкипід охорону,

яку підтримують ППКсерії Лунь.

Контроль

стану охорони

Сповіщайте клієнтів про борги,акції

або новини компанії. Створіть шаблон

і «Клієнт Інфо»розішле його вашим клієнтам.

Автоматичні розсилки

Зберігайте шаблони повідомлень

для різних подій. Завдяки цьому

набирати текст кожного разу не потрібно.

База шаблонів

SMS розсилка

Пошук по номеру 

об’єкта або телефону


Автоматичне 

відправлення

повідомлень



Програмне забезпечення31

Заявки інженерам HD

Автоматизує роботу всього інженерного відділу. Контролює виконання робіт,

збирає статистику, показує інформацію про об’єкт, його історію і геолокацію.

Веде облік всіх змін і ремонтних робіт об’єкта протягом усього часу експлуатації.

Програма для служби експлуатації

Алгоритм власного виробництва

знаходить об’єкти з приладами,

які дають помилкові спрацювання.

Аналіз помилкових

спрацьовувань

Виконавши заявку — інженер заповнює 
шаблон стосовно проведенної роботи.

Контроль

виконання робіт

Програма нагадує проводити планові 
роботи на об’єктах: перевірка ТК, заміна 
АКБ, тощо.

Нагадування

про перевірки

ПЗ дозволяє створювати графік роботи 
інженерів. Також відображає статуси 
співробітників: на чергуванні / лікарняний

/ відпустка.

Планування

роботи відділу

Швидкий доступ

з телефону через 

застосунок

Архів заявок

Фільтр пошуку

проблем



Phoenix MK

Віддалено керує об’єктом охорони

зі смартфону. Переглядайте стан об’єктів, 
активуйте охорону і налаштовуйте прилади. 

Все це з будь-якої точки світу, де є доступ 
до Інтернету.

Мобільна клавіатура

32 Застосунок для смартфонів

Вмикайте та вимикайте електроприлади

через мобільну клавіатуру з будь-якої

точки світу.

Керування 
електрообладнанням

Дистанційно викликайте ГШР 

на ваш об’єкт, що охороняється.

Активація

Тривожної кнопки

Охороняючи декілька об’єктів в різних 
містах і організаціях — всі повідомлення 
будуть приходити на Phoenix МК.

Одночасне підключення

до декількох пультів

Переглядайте стан об’єктів по фото

або відео онлайн з додатку.

Відео та фото

спостереження

Сканер відбитків 
пальців

Режим

«залишаюся вдома»

Перегляд подій Темна тема



Додаток для смартфонів33

Alarm button HD

При натисканні моментально 
повідомляє про тривогу в разі

виникнення надзвичайної ситуації. 
Використовується як особистийтрекер 
з виходом на сайт gpspla.net та засіб 
персональної охорони спільно

з ПЦС «Орлан».

Мобільна тривожна 
кнопка

Щоб активувати ТК, необхідно 
утримувати натискання кнопки 
3 секунди.

Захист

від випадкового

натискання

Додаток запитує доступ

місцезнаходження та здійснення 
дзвінків. Передача даних 
здійснюється тільки тоді,

коли ТК активована.

Конфіденційність

Працює з будь-якої точки світу, 
де є Інтернет.

Інтернет доступ

Відсутність реклами і лаконічний

інтерфейс не відволікає під час

надзвичайної ситуації.

Простий 
інтерфейс

Керування

сплячим режимом

Підтвердження

відправки тривоги

вібрацією

Тестовий режим
Коректна

передача

координат 



Тривожний  

Смарт-Брелок

Чотирикнопковий брелок підключається 
до мобільних застосунків Phoenix MK

та Alarm Button HD.



Дозволяє керувати об’єктом

і активувати мобільну тривожну кнопку

не заходячи в додатки на телефоні.



Шифрування алгоритмом AES128.

Дальність сигналу до 5 м від смартфону.

Однокнопковий брелок 
працює з додатком Alarm Button HD.



Підключаючись по Bluetooth

до смартфону, активує сигнал

тривоги та передає на пульт. 

34

Передача 

по Bluetooth

Постановка

та зняття

з охорони

Кнопка

тривоги SOS

Кнопка

тривоги SOS

Залишаюся

вдома

Amulet

Amulet SOS

Шифрування

алгоритмом AES128

До 5 метрів

від смартфону

Брелоки для застосунків



вул. Садова 10/12

Україна, Харків

61002





Адреса

Відділ продажу

+ 380 (57) 715 14 09

p-sec.eu




