ติดตั้งระบบ

รปภ.
แสนฉลาดในบาน

รปภ.

อะไรคือ...ระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดจากออปลิงค (Oplink)

ขาวอาชญากรรมมากมายชวนใหเรารูสึกหดหูใจ โดยเฉพาะกับ
การโดนบุกรุก ปลน ฆา และชิงทรัพย ในสถานทีอ่ ยูอ าศัย แมวา เจาของ
บานจะปองกันดวยการล็อคประตูแนนหนาแลว แตก็ ไมเกินความสามารถ
ของเหลาอาชญกรในการงัดแงะเขาไปได จะหวังพึง่ พนักงาน รปภ. ก็หวัง
ไดยากขึ้นทุกที นอกจากดูแลได ไมทั่วถึงแลว หลายคดีพนักงาน รปภ.
เปนหรือรวมเปนอาชญากรเสียเอง แถมหลายคนยังอิมพอรตจาก
ประเทศเพ�อนบานใกลเคียงในกลุม ประเทศ AEC ก็ยง่ิ ทำให ไมนา ไววาง
ใจมากขึ้น
จะดีกวาหรือไมถาเราจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดมา
เปนผูชวยเพิ่มเติมที่คอยระวังภัยภายในบาน ใหคุณมีเวลาเตรียมรับมือ
กับอาชญกรทั้งหลายไดทันทวงที ทั้งเวลาที่คุณอยูในบาน หรือแมแต
เวลาที่คุณออกจากบานไปแลว ดวยโซลูชั่นจากออปลิงค (Oplink)
จะทำใหคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แสนฉลาด และติดตั้งใชงาน
ไดงายกวาที่คุณคิด แถมมีราคาคาตัวที่ ไมสูงเลย หากเทียบกับความ
ปลอดภัยที่คุณและครอบครัวจะไดรับ กอนภัยรายจะมาถึงตัว
เม�อเกิดภัยราย ระบบ รปภ.
แสนฉลาดจาก Oplink
จะแจงใหทราบทันที พรอม
ไซเรนสงเสียงดังใหผูที่อยู
บริเวณใกลเคียงไดทราบ

โซลูชั่นระบบรักษาความแสนฉลาดจากออปลิงค (Oplink) ประกอบไป
ดวยคุณสมบัตกิ ารทำงานทีท่ นั สมัยครบถวนทุกรูปแบบจากเทรนดเทคโนโลยี
The Internet of things. และ Home Automation. โดยออปลิงค ได
พัฒนาเทคโนโลยี TripleShield ทีป่ ระกอบไปดวย 3 องคประกอบสำคัญคือ
- เซ็นเซอรทม่ี รี ะบบการทำงานแบบอัตโนมัตทิ ย่ี อดเยีย่ ม พรอมการเช�อมตอ
ทีท่ นั สมัยผานไวไฟ ชวยใหตดิ ตัง้ และเคล�อนยายไดงา ยกวาทีค่ ณ
ุ คาดคิด
- ระบบคลาวดทเ่ี ปนตัวกลางการทำงานระหวางอุปกรณรกั ษาความปลอด
ภัยภายในบาน กับแอพพลิเคชั่นบนตัวอุปกรณที่ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- แอพพลิเคชั่น Oplink mi Security ที่ติดตั้งบนอุปกรณ อยางเชน
สมารตโฟน แท็บเล็ต หรือพีซี เพ�อใหผู ใชสามารถตรวจสอบความ
ปลอดภัยสั่งใชงานอุปกรณตางๆ ไดอยางสะดวกทุกที่ ที่สามารถเช�อม
ตออินเทอรเน็ตได

เซ็นเซอรและอุปกรณที่อยูในโซลูชั่นระบบรักษา
ความปลอดภัยแสนฉลาดจากออปลิงค

ระบบ รปภ. แสนฉลาด Oplink Security ประกอบดวย?
เซ็นเซอรประตูหนาตาง - ตรวจจับการเปดประตูหรือหนาตางจากการเปด
หรืองัดแงะโดยบุคคลไมพึงประสงค ใชแบตเตอรี่ในการจายพลังงานไฟฟา
เซ็นเซอรตรวจจับความเคล�อนไหว - (Motion Sensor) สามารถตรวจจับ
ความเคล�อนไหวไดดว ยมุม 120 องศา ระดับตัง้ แต 10 – 40 ฟุต (12 เมตร)
เพ�อปองกันการบุกรุกจากบุคคลไมพึงประสงค ในบริเวณที่คุณตองการ
ไมวาจะเปนบริเวณที่ติดตั้งตูเซฟ ตูเก็บสิ่งของมีคา เปนตน
กลองไอพี ไวไฟ - กลองไรสายอัจฉริยะสำหรับการถายทอดและบันทึกภาพ
มองเห็นภาพในที่มืดไดชัดเจนดวย LED แบบอินฟราเรด ติดตั้งระบบตรวจ
จับการเคล�อนไหวในตัว รองรับการทำงานระบบเครือขายแบบ DHCP,
Auto IP Address มีระยะสงสัญญาณไวไฟไปยังตัวอุปกรณที่ 40 เมตร
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ไซเรนไรสาย - ทำหนาที่สงเสียงเตือนเม�อระบบเซ็นเซอรทำงานเม�อมี
2. เปดการใชงานบัญชีผู ใชดว ยสมารตโฟน ดวยการเปดแอพฯ Oplink mi
เหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น
รี โมทคอนโทรลไรสาย - สำหรับสัง่ การล็อกและปลดล็อกระบบ หรือปดเสียง Security ใหทำตามขั้นตอนตางๆ ตามที่แอพฯ แนะนำ เพ�อเปดบัญชีการ
ไซเรนโดยกดปุมบนรี โมท
ใชงานดวยเบอร โทรศัพทของคุณ
OPU (Oplink Processing Unit) - อุปกรณทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลางการเช�อม
โยงขอมูลระบบคลาวด อุปกรณเซ็นเซอร กลองไอพี อุปกรณจัดเก็บขอมูล
ใหทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ�อเช�อมตอกับอุปกรณสมารตโฟน
แท็บเล็ต พีซี ผานแอพฯ สำหรับการแจงเตือนใหผู ใช ไดทราบ
แฟลชไดรฟขนาด 16 กิกะไบต - ใชสำหรับบันทึกไฟลวดิ ีโอจากกลองไอพีใน
เวลาที่ระบบเซ็นเซอรตรวจสอบพบความผิดปกติหรือการโดนบุกรุก
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แอพฯ Oplink mi Security - ทำหนาที่ใหคณ
ุ สัง่ การการใชงานอุปกรณรกั ษา
ความปลอดภัยจาก Oplink ทั้งหมดผานสมารตโฟน แท็บเล็ต หรือพีซี
ไดอยางสะดวกทุกที่ที่เช�อมตออินเทอรเน็ตได
ระบบคลาวด TripleShield™ - ระบบคลาวดอนิ เตอรแอคทีพ ใหการรักษา
ความปลอดภัยทีส่ มบูรณแบบสำหรับ การดูแลความปลอดภัยใหแกบา นคุณ
และตรวจจับการบุกรุก โดยชวยประสานงานรวมกับฮารดแวรและแอพฯ
ใหทำงานรวมกันไดอยางยอดเยี่ยม
3. ประกอบเสาอากาศเขากับตัว OPU ติดตั้ง OPU ในตำแหนงที่มีความ
สูงตั้งแต 3 – 5 ฟุต เช�อมตอ OPU เขากับเราเตอร เสียบปลั๊กอะแดป
เตอรจายไฟใหกับ OPU หลังจากนั้นใหแตะที่ปุม Activate OPU แลว
สแกนบาร โคดที่อยูตรงตัว OPU ตัวแอพฯ ก็จะจัดการเปดใชงาน OPU
หลังจากนี้ก็จะเปนการเพิ่มอุปกรณตางๆ เขาไปในระบบ

3
แอพฯ Oplink mi Security ใหคุณสามารถตรวจสอบเหตุการณ ในบานจาก
ภายนอกงายๆ ไดพรอมกัน 5 คน

การติดตั้งสุดยอดระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่แสน
งายดาย
1. เม�อคุณซื้อโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดของ Oplink
มาแลว ขั้นตอนแรกใหดาวน โหลดแอพฯ Oplink mi Security ลงใน
สมารตโฟน แท็บเล็ต หรือพีซขี องคุณ ไมวา จะเปนแพล็ตฟอรมแอนดรอยด
ไอโอเอส หรือวินโดวส โฟนก็ตาม

4. ติดตั้งกลองไอพี ไวไฟในบริเวณที่ตองการ (และมีปลั๊กไฟอยูดวยแลว)
แลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอรจายไฟใหกับกลองไอพี ไวไฟ

9. แอพฯ Oplink mi Security จะแสดงขอความวาการเปดใชงานตัว
อุปกรณเสร็จเรียบรอยพรอมใชงานแลว พรอมแจงเตือนวาคุณสามารถ
ตรวจสอบคาไอพีของกลองได ก็เปนอันเสร็จเรียบรอย
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5. เปดใชงานอุปกรณดวยการแตะที่ปุม Activate Now โดยจะใชเวลา
ประมาณ 2 นาที

9
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10. สามารถเพิ่มจำนวนผู ใชนอกเหนือจากผู ใชหลักไดอีก 4 คน โดยเขา
ไปที่ Control - Account - Authorized - Add - Input Phone
No. - Check end user phone type

6. ติดตั้งเซ็นเซอรประตูหนาตาง โดยตองติดตั้งแบตเตอรี่เขาไปใหกับ
ตัวเซ็นเซอรดวย

10
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11. สำหรับผูที่ ใชงาน Oplink Security หลายสถานที่ ก็สามารถเพิ่ม
7. ติดตั้งเซ็นเซอรตรวจจับความเคลี่อนไหว โดยติดตั้งแบตเตอรี่ลงในตัว การใชงานระบบรักษาความปลอดภัย Oplink Security เพิ่มเติมไดจาก
เซ็นเซอร แลวจึงติดตั้งในบริเวณที่ตองการ ที่ระดับความสูงไมเกิน 7 ฟุต แอพฯ Oplink mi Security
เซ็นเซอรจะมีมุมตรวจจับที่ 120 องศา ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร
อยูที่ 10 -40 ฟุต หรือ 12 เมตร
11

8. ติดตั้งลำโพงไซเรนในตำแหนงที่ตองการ แลวจึงเสียบปลั๊กอะแดป
เตอรจายไฟใหกับลำโพงไซเรน
เพียงเทานี้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบานจาก Oplink ก็พรอม
ใชงานแลว งายมากจริงๆ ครับ
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สนใจเปนตัวแทนจำหนายโซลูชน่ั ระบบรักษาความปลอดภัยในบาน Oplink ไดท่ี
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จำกัด
373 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท : 0-2790-9777 แฟกซ : 0-2553-2009
อีเมล : support@prism.co.th

