Celotron Oy on vuodesta 1994 asti valmistanut erilaisia GSM- puhelimilla
ohjattavia kodin sekä teollisuuden laitesovelluksia. Osa liiketoimintaamme on
myös itse valmistamiemme laitteiden myyntiä tukevien, erilaisten antureiden
ja muiden turva-alan laitteiden maahantuonti. Vuonna 2004 aloitimme
korkealaatuisten ns. oem-kameravalvontajärjestelmien, sekä niihin läheisesti
liittyvien tarvikkeiden maahantuonnin. Toimintamme videovalvonnan puolella
on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Edustammekin
nykyään alan ehdottomia huippumerkkejä, kuten: YCX, Hikvision ja Uniview.
Toimintamme tapahtuu n. 22000 m2:n moderneissa tiloissa Tampereella,
Hankkion teollisuusalueella. Huippuluokan tuotantotilat ja osaava,
pitkäaikainen henkilöstö Suomessa, sekä laaja yhteistyöverkko
Pohjoismaissa ja Saksassa takaavat, että Celotron Oy kykenee myös
mittaviin teollisuus ym. projekteihin. Olemme aikanaan, 90 luvun lopulla
kehittäneet kotimaiselle operaattorille (Sonera) mm. maailman ensimmäisenä
pidetyn GSM-pohjaisen kotiautomaatiolaitteen: Sonera Talonmies. Tänä
päivänä nautimme alan pioneerin asemasta ja pitkä-aikaisten
asiakkaidemme luottamuksesta. Olemme myös räätälöityjen GSM-pohjaisten
kotiautomaatiolaitteiden pitkä-aikainen markkinajohtaja. Päämääränämme on
kehittää ratkaisut joilla parhaiten tuetaan asiakkaiden erilaisia tarpeita,
parannetaan energiataloutta, sekä yleistä kansalaisten turvallisuutta. Me
hallitsemme niin pienet kuin suuretkin kokonaisuudet. Teemme jatkuvaa
testausta sekä tuotekehitystä, löytääksemme parhaat ratkaisut sekä tuotteet,
jokaisella toimimallamme alueella. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme aina
kilpailukykyisiä ja etenkin innovatiivisia ratkaisuja. Celotron Oy:n
luotettavuudesta kertoo jotakin myös se, että olemme kuuluneet jo usean
vuoden ajan korkeimpaan luottoluokkaan.
Tamware konsernin, (johon Celotron Oy kuuluu) perustaja, yrittäjäneuvos
Markku Koskenniemi on aina arvostanut luontoa ja kantanut vastuuta
ympäristöstä. Olemme vaalineet luontoa säästäviä, kestäviä periaatteita jo
liki 50 vuoden ajan. Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa
toiminnassamme ja olemme näin ollen mukana kehittämässä ja
valmistamassa kestäviä ratkaisuja. Todisteena vastuullisesta ja
pitkäjänteisestä työstä laadukkaamman ja vihreämmän valmistuksen
puolesta, konsernissamme on käytössä muun muassa ISO 14001:2004
ympäristösertifikaatti ja ISO 9001:2008 laatusertifikaatti.
2013 Konserni lanseerasi ns. ympäristöjanan viestittämään pitkäjänteistä
työtä mm. vihreämmän valoviestinnän sekä kestävien, pitkäikäisten
ratkaisujen puolesta. Saimme 2015 puoltavan päätöksen Patentti- ja
rekisterihallitukselta oman ympäristömerkkimme rekisteröintihakemukselle.
Ympäristölogossamme esiintyvä vihreä jalanjälki ja suurennuslasi kuvaavat
sitä miten tuotteidemme ekologinen jalanjälki on minimoitu käyttämällä
ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä raaka-aineita, komponentteja sekä
prosesseja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Kaikki yhdelle

Yksi kaikille

Olemme suunnitelleet Supreme
järjestelmän ja sen lisävarusteet
toimimaan saumattomasti yhdessä.
Järjestelmässämme lisävarusteet
pystyvät kommunikoimaan ja toimimaan
saumattomasti yhdessä järjestelmän
muiden osien kanssa. Voit esimerkiksi
asettaa kameroiden livekuvaa näkymään
puhelimessasi, kun jokin sensori
aktivoituu. Kuuman veden keittäminen
kylmänä talvipäivänä onnistuu hälytysten
pois kytkemisen yhteydessä. Supremen
avulla kaikki asiat toimivat kuin
taianomaisesti.

Ihmiset julkisesti hämmästelevät kuinka
helppoa tämän järjestelmän käyttö on ja
kuinka tehokkaasti laitteen
ominaisuuksia voidaan hyödyntää. Kaikki
toiminnot voidaan suorittaa käyttäen
älypuhelintasi yhdessä Supreme-App
älypuhelin sovelluksen kanssa. Käyttäjän
ei tarvitse muistaa hankalia koodeja tai
salasanoja ja silti hän saa käyttöönsä
ammattilaistason ominaisuudet- ja
toiminnot. Graafinen sovellus on
helppokäyttöinen, ilmainen sekä
turvallinen käyttää.

Alatko etsimään ”jostakin” kauko-ohjainta?
Yritätkö juosta näppäimistölle, toiseen huoneeseen?
Etsitkö puhelinta ja yrität muistaa oikean viestin?

Tökkäät Supreme keskusyksikköä tai kaadat sen!

Kumpi tapa sinun mielestäsi on helpompi,
Näppäillä hankalia ja pitkiä koodeja vai valokuvata QR-koodi?

Ohjelmointi QR koodein
Helppoa ja mukavaa

Perinteiset hälytyskeskukset vaativat käyttäjältä
monimutkaisien koodien syöttämistä sekä
muita, hankalia ohjelmointeja..
Me kehitimme tämän uudelleen... skannaa QR
koodi, nimeä ja tallenna. Siinä kaikki!

Kosketeltavaa kauneutta
Yksinkertainen, elegantti, ihmisläheinen

Selkeä 3,5” LCD näyttö
2.6 Miljoonaa sävyä

Ilmaisinalue

Herätyskello

Lämpötila

Kosketusherkät painikkeet

Hälytysten pikakytkentä

Standardi USB latauslaite

Pöytäteline

Kaiutin

Seinäkiinnitys

Celotron Supreme
Lepovirta

Mikrofoni

Hälytysvirta
Virtalähde

Akku ja SIM-kortti

Luistamattomat jalat

Toimintalämpötila

2mA
<500mA
DC 5V
-10 / -20*…+85C

GSM-taajuudet

850/900/1800/1900

Anturien koodaus

Digit. 128Bit salaus

Langaton kantomatka

Ilman esteitä +100m

Lisälaitteiden maksimimäärä

99, ilman rajoituksia

Täydellinen kokonaisratkaisu
Olemme suunnitelleet lisävarusteemme täyttämään kaikki tarpeesi.
Tee kotisi turvalliseksi ja älykkääksi Celotron Supremen avulla.

7163790

Kaikki yhdessä sovelluksessa

Tyylikäs ja helppo käyttöliittymä
Toimii sms viestein ilman kalliita datayhteyksiä
Puhelinkohtaisesti 2 vaihtoehtoista näkymää

Hallinnoi rajoittamatonta määrää laitteita,
yhdellä ja samalla sovelluksella

Toimii kaikilla Android ja Apple
ios versioilla.
Soveltuu kaikenkokoisille näytöille

Ei vaikeita koodeja / käskyjä.
Sama sovellus hoitaa kaiken.

Älykkäitä toimintoja
Järjestelmän Ilmaisimet ja erilaiset tapahtumat voidaan
yhdistää mm. ohjauksiin, kameroihin, ym.

Mikäli jokin ilmaisin on yhdistetty esim.
kameraan, ilmoittaa ilmaisin hälyttäessään
tällöin myös ”live” videon pikalinkin.
(Toiminnossa puhelinkohtaisia eroja)

Suunniteltu elämiseen

Celotron Oy
Yrittäjänkulma 5 - 33710 Tampere
email: info@celotron.com
www.celotron.com

