
 

 

IPT   

OFUR SNJALLKERFI 

Snjallkerfi sem getur vaktað og stjórnað heimilinu 

Vaktað : innbrot,eld,vatn.dyrasíma,lóð,hita,raka 

Stjórnað: ljósum, heimilistækjum,hita, 

myndavélum, dyrasíma, opnað hurðir. 

Einföld uppsetning 

Við forrium kerfið fyrir 

þig eina sem þú þart að 

gera er að setja það upp.           

Við aðstoðum þig að         

skoða hvað þú þart . 

Rekstrakostnaður  er 

nánast engin. 

Þú þart ekki að hafa 

áhyggur af heimili þínu 
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 100 þráðlausar og 8 víraðar rásir 

 Getur haft einingar til að stjórna hlutum 

 Getur haft IP myndavélar inni eða úti 

 Getur tengst WIFI dyrasíma  

 Getur stjórnað ljósum 

 Getur verið tengt internet og GSM 

 Innbygð hlaðanleg rafhlaða í stöð 

 Stöð vaktar rafhlöður í skynjurum 

 Hægt að hafa GPRS stillingar 

 Getur haft þráðlausar sírenur 

 Útgöngu og komu seinkun 

 Hægtað skilja eftir 20sek. Skilaboð frá appi 

 Stuðningur við Amazon Alexa ,þú getur talað 

við kerfið 

 Kerfið hefur SIA eða Contackt ID fyrir 

stjórnstöð 

 Inni myndavél hreyfanleg 

 Úti myndavélar er hægt að fá í tveimur         

upplausnum 1.3 mp ða 2 mp. 

 Hægt að fá mismunandi útfærslur á dy-

rasímum með lyklaborði og án,með 

námdarlestri ,þráðlausa bjöllu inni. 

 Ljósastjórnumar rofar passa beint í vegg-

dós ,getur stjórnað 1  til 3 ljósum hver 

rofi. 

 

Geta kerfisinns 

Snjall stöðin 

Tvöfalt öryggi bæði á neti og GSM 

PST G90 Plus er mjög öflugt snjallkerfi við köllum það ofur snjallt 

vegan getu þess.  

Þetta snjallkerfi hefur getu til að framkvæma nánast allt ef hlutur á 

heimilinu hefur tengingu getur snjallkerfið stjórnað honum. 

Snjallkerfið getur vaka 

innbrot,bruna,vatn,gas,hita,dyrasíma,myndavélar bæði inni og úti. 

Snjallkerfið getur stjórnað                                                                             

Hita,ljósum,heimilistækjum,bílskúrshurð,opnað fyrir þeim sem 

hringja dyrasíma. 

PST G90 Plus kerfið er nýjasta kynslóð af snjallkerfum og hefur meiri 

getu en flest önnur snjallkerfi. 

Með snjallkerfinu ert þú við stjórnina 

 Með PST G90 ertu alltaf tengdur heimilinu hvar sem þú ert 

  Þú ert komin heim á 5 sek. 

  Vöktunin er altaf í gangi 

 Þú sérð ef kerfið er tekið af verði (t.d. ef börn koma heim) 

 Ef þú ert með myndavél tengda sérðu raunmynd af heimilinu. 

 Myndavélar og dyrasími  geta látið þig vita ef hreyfing er á lóð 

 Stór plus við kerfið að þú ert ekki háður að vera tengdur 

stjórnstöð með mánaðar legum  greiðslum. 



 

 

STJÓRNUN HEIMILIS 

 

HREYFISKYNJARI SEM SAMÞYGGIR 

GÆLUDÝRIÐ 

  

Hurða og glugganemar  þú getur haft hurða og glugga nema í kerfinu 

og kerfið lætur þig vita ef gluggi er opin þega þú setur kerfið á vörð 

Hreyfiiskynjarar  er hægt að fá bæði þráðlausa eða víraða og eins ef 

dyr eru á heimilinu er hægt að fá skynjara sem hunsa dýr allt að 20kg 

Reyk og Gasskynjarar  Hægt er að fá bæði reyk og gas skynjara 

þráðlausa eða víraða. 

Flæðivörn Hægt  er að fá flæðiskynjara til að setja  í eldhús,þvottahús 

Ljósastjórnun Hægt er að setja snerti rofa  í vegg  fyrir hefðbúndna 

rofa sem stjórna ljósum. Stjórnun á þessum rofum er hægt að 

framkvæma með snertingu, frá snjallsíma eða fjarstýringu. 

Útgagseining  Þráðlaus útgangseining með fjórum snertum er hægt 

að setja við kerfið til að stjórna ýmiskonar búnaði. Stjórnun fer fram 

með snjallsíma. 

Sírenur hægt er að fá þráðlausar sírenur af ýmsum gerðum 

 

 

 

 

IPT sími 7638831  ipt.is  ipt@ipt.is 

 Hreyfiskynjari       Hurða og glugga nemi    Reykskynjari         Flæði nemi              Útgangseining 

             Ljósastýring                    Hita stýring 

Þú stjórnar bílskúrs 

hurðini með símanum 

Þú þart ekki að vera snillingur 

til að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að hringja 



 

 

STJÓRNUN HEIMILIS 
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að hringja 

Útgangseining sem  stjórnar hlutum 

Útgangseining er þráðlaus eining sem hefur 4 snertur sem 

hægt er að stjórna frá snjallsíma. 

Með þessari einingu geturðu stjórnað tækjum og búnaði t.d. 

sett heita pottin í gang í sumarbústað þegar þú ert á leiðini í 

bústaðin, kveikt ljós, sett á hita,opnað bílskúrshurð, útilýsingu 

svo eithvað sé nemt. 

 

Vörunúmer  PST-G90 –4CH 

 



 

 

LJÓSA STJÓRNUN 
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að hringja 

Ljósastjórnun 

Með þessari einingu geturðu stjórnað ljósun. Búnaðurin 

fellur inn í rofadós í vegg og passar í veggdósir sem notaðar 

eru hér á landi og hægt er að fá búnaðin með 1 til 3 snerti 

tökkum, fjarstýring fylgir búnaði og eins er hægt að  nota 

snjallsíma til að kveikja og slökkva 



 

 

HITA OG RAKA VÖKTUN 
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að  hringja 

Hita og raka skynjari 

Þetta er hitastig og raki skynjari til að greina hvort núverandi 

umhverfishiti og raki er eðlilegt, þegar hita eða raki er hærra en sett er, 

mun skynjari sendi boð til kerfis sem áfram sendir það til snjallsíma 

Þessi skynjun er mjög hentug fyrir Sumarbústaði og þú getur fylst með 

hita og raka í bústaðnum 

vernda persónulega og eignaröryggi. Skynjari getur tengst við ytri hita  

 

Vörunúmer  PST –TD2 



 

 

 

IP MYNDAVÉL  
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að  hringja 

Hreyfanleg inni myndavél                                                           

Þessa myndavél er hægtað fá í tveimur gerðum 720 pixla og 2 

mp , myndavélin hefur bæði tengingu um lan snúru og WIFI 

(þráðlaust) ,hún hefu tvö loftnet og getur unnið með 

skynjurum. Hægt er að setja fyrirfram  ákveðnar hreyfi 

stillingar í app sem hún vinnur eftir, Hún getur haft SD 

mynniskort fyrir geymslu á myndefni. Hægt er að stilla hana á 

upptöku við hreyfingu eða eftir tímatöflu eða 24 tíma upptöku. 

Myndavélin vinnur á tölvu skýi sem framleiðandi heldur úti , 

myndavélin er mjög örugg  þarf   3 lykilorð til að tengast henni 

En þegar þú ert tengdur henni þarf aðeins að skrá sig inn á  ský 

þannig að það er ekkert vesen að tengja sig. 

Þú þart aðeins að þrýsta á einn takka í appi til að setja hana á 

vörð,  þú getur tekið mynd frá henni  strax með að setja á 

upptöku í appi þá er myndefni komið í snjallsíman 

Þessi vél er með mjög góð gæði í mynd og hún getur unnið 

sjálfstætt án  snjallkerfis. 

Tilvalið fyrir Heimilið, Sumarbústaðin og aðra staði sem þú 

vilt hafa vaktaða 

Frábær vara sem hentar víða 

vernda persónulega og eignaröryggi. 

Skynjari getur tengst við 

Vörunúmer  PST G90–IPC-U 

Þú hreyfir hana með að strjúka 

skjá á snjallsímanum 



 

 

 

IP ÚTIMYNDAVÉL  
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að  hringja 

Úti IP myndavél    IP66 þéttleiki                                                              

Þessa myndavél er hægtað fá í tveimur gerðum 1,3MP eða 

2MP, myndavélin hefur bæði tengingu um lan snúru og WIFI 

(þráðlaust) ,hún hefu 3,6mm linsu myndavélin hefur 30 metra 

nætursjón og getur unnið með snjallkerfinu Hún getur haft SD 

mynniskort fyrir geymslu á myndefni. Hægt er að stilla hana á 

upptöku við hreyfingu eða eftir tímatöflu eða 24 tíma upptöku. 

Myndavélin vinnur á tölvu skýi sem framleiðandi heldur úti , 

myndavélin er mjög örugg  þarf   3 lykilorð til að tengast henni 

En þegar þú ert tengdur henni þarf aðeins að skrá sig inn á  ský 

þannig að það er ekkert vesen að tengja sig. 

Þú þart aðeins að þrýsta á einn takka í appi til að setja hana á 

vörð,  þú getur tekið mynd frá henni  strax með að setja á 

upptöku í appi þá er myndefni komið í snjallsíman 

Þessi vél er með mjög góð gæði í mynd og hún getur unnið 

sjálfstætt án snjallkerfis. 

Tilvalið fyrir Heimilið, Sumarbústaðin og aðra staði sem þú 

vilt hafa vaktaða 

Frábær vara sem hentar víða 

vernda persónulega og eignaröryggi. Skynjari getur tengst við 

Vörunúmer  PST G90–IPC-U 

 

 

Þú getur sett hana í víðskjá 

30 metra nætursjón 



 

 

 

IP ÚTIMYNDAVÉL  
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að  hringja 

Úti IP myndavél    IP66 þéttleiki                                                              

Þessa myndavél er hægtað fá í tveimur gerðum 1,3MP eða 

2MP, myndavélin hefur bæði tengingu um lan snúru og WIFI 

(þráðlaust) ,hún hefu 6mm linsu myndavélin hefur 50 metra 

nætursjón og getur unnið með snjallkerfinu Hún getur haft SD 

mynniskort fyrir geymslu á myndefni. Hægt er að stilla hana á 

upptöku við hreyfingu eða eftir tímatöflu eða 24 tíma upptöku. 

Myndavélin vinnur á tölvu skýi sem framleiðandi heldur úti , 

myndavélin er mjög örugg  þarf   3 lykilorð til að tengast henni 

En þegar þú ert tengdur henni þarf aðeins að skrá sig inn á  ský 

þannig að það er ekkert vesen að tengja sig. 

Þú þart aðeins að þrýsta á einn takka í appi til að setja hana á 

vörð,  þú getur tekið mynd frá henni  strax með að setja á 

upptöku í appi þá er myndefni komið í snjallsíman 

Þessi vél er með mjög góð gæði í mynd og hún getur unnið 

sjálfstætt án snjallkerfis. 

Tilvalið fyrir Heimilið, Sumarbústaðin og aðra staði sem þú 

vilt hafa vaktaða 

Frábær vara sem hentar víða 

vernda persónulega og eignaröryggi. Skynjari getur tengst við 

Vörunúmer  VHAL30 AM 

 

 

Þú getur sett hana í víðskjá 

50 metra nætursjón 



 

 

 

WIFI dyrasímar 
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Þú þart ekki að ver snillingur til 

að stjórna snjallkerfinu. 

Þetta verður eins venjulegt    

og að  hringja 

WIFI Dyrasímar     

WIFI dyrasí mar geta unnið með snjallkerfinu. Bu naðurin 

hefur 3,6mm linsu sem se r 92 gra ður og hefur nætursjo n. 

Hann getur verið tengdur með lansnu ru  eða wifi 

(þrá ðláust) ,hánn er til í  norkum u tgá fum  bárá með 

bjo lluhnap eða með na mdarlesara fyrir dropa eða kort til að 

opna hurð, Hann er lí ka til með lykklaborði og 

na mdarlesara, na mdarlesari getur haft 100 kort eða dropa, 

hægt er að hafa 10 þra ðlausar fjarsty ringar við hann með 

drægni 6 metra. .Dyrasí min getur unnið´með 3 upplausnir a  

mynd HD,SD D1,VGS . 

Dyrasí min notar sama app og myndave lar við kerfið ,þannig 

að þegar þu  opnar app fyrir myndave lar til að skoða 

geturðu  lí ka skoðað mynd fra  dyrasí ma. 

Virkni þegar bjo lluhnapp er hringt kemur hringing  í  

snjallsí ma og mynd af viðkomandi sem stendur við hurð, þu  

getur talað við viðkomandi tekið kyrr mynd eða hreyfimynd 

af  gesti, þu  getur opnað hurð hvar sem þu  ert . 

Dyrasí mi hefur hreyfi skynjun og getur la tið þig vita ef 

hreyfing er fyrir framan hann . 

Ef þu  missir af hringingu sendir dyrasí min mynd af 

viðkomandi með tí ma stimpli. Dyrasí min styður SD 

mynniskort og getur geymt  hreyfingar , hringingar . 

Dyrasí min getur starfað sja lfstætt a n snjallkerfis.. 

Þú getur sett hann í víðskjá 

 

Dyrasímin getur haft 100 aðgangs 

dropa til að opna hurð 
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PST-G90 Plus 

Við fullyrðum að þetta snjallkerfi er eitt það 

fullkomnasta sem selt er hér. 

Að vera með snjallkerfi gerir þér kleift að 

stjórna öllum hlutum sjálfur. 

Þú þart ekki að vera áskrifandi af einhveri 

mánaðarlegri greiðslu til  þjónustu aðilla. 

Þú sérð um þitt heimili eða sumarbústað sjálfur 

og veist nákvæmlega hvað er um að vera á 

heimilinu eða sumarbústaðnum. 

Það skiptir ekki máli hvar þú ert í vinnuni eða í 

fríi ef þú ert í GSM sambandi ertu með heimilið 

á hreinu 

Við komum heim til þín og ráðleggum þér hvað 

þú þart og sínum þér virkni búnaðarinns þér að 

kostnaðar lausu 

Ef þú pantar búnaðin hjá okkur  forritum við 

hann fyrir þig þannig að hann er tilbúin  til 

uppsetningar eða við getum líka sett hann upp 

fyrir þig 

 

Vert með heimilið í vasanum 


