Magnetic Contact Sensor ALMST-2000

#71113

Deur/raam contactsensor

Draadloze magnetische deur-/raamsensor zodat u of uw buren worden gewaarschuwd als er een deur of raam wordt
geopend (sirene nodig)

Eigenschappen

• De magnetische contactsensor kan op elke deur of elk raam
worden geplaatst
• Lange batterijduur en indicator voor batterij bijna leeg zodat het
systeem altijd werkt
• Veilige 2-weg communicatie bij 868 Mhz (geen
Wi-Fi-interferentie) met een bereik van tot 70 meter binnenshuis
en tot 120 meter buitenshuis
• In combinatie met de sirene wordt de status van de sensor
continu gecontroleerd door de sirene zodat uw huis altijd
beveiligd is
• Door deze sensor met de sirene en het OCTOPUS Control
Station te combineren, kunt u pushmeldingen op uw tablet
en/of smartphone ontvangen als er een deur/raam wordt
geopend
• Geen maandelijkse kosten

Wat zit er in de verpakking

• Magnetische deur-/raamsensor

Systeem vereisten

• Dubbelzijdige tape en schroeven

• Compatibel met TRUST SMART Home PLUS-LINE -sirene voor draadloos
beveiligingssysteem en het OCTOPUS Control Station

• Nederlandse gebruikershandleiding

• OCTOPUS Control Station nodig voor communicatie via smartphone en tablet
• 2 x AAA-alkalinebatterijen 1,5 V (niet inbegrepen)
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Magnetic Contact Sensor ALMST-2000
ALGEMEEN
Application

Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

102 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight

60 g

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Battery life

18 month

Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

INPUT
Power source

Battery

SENSOR
Sensor type

Contact

CONNECTIVITY
Wireless range

120 m

CONTROL
Indicators

Battery empty
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