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Sensor de contacto para porta/janela
#71113

Sensor de porta/janela magnético sem fios para alertá-lo a si ou à sua vizinhança quando uma porta ou janela for aberta
(é necessária uma sirene)

Características principais
• O sensor de contacto magnético pode ser colocado em qualquer

porta ou janela
• Grande autonomia das pilhas e indicador de pilhas fracas para

garantir que o sistema está sempre a funcionar
• Comunicação bidirecional segura a 868 Mhz (sem interferência

WiFi), com um raio de alcance até 70 metros no interior e até
120 metros no exterior

• Quanto utilizado em conjunto com a sirene, esta verifica
constantemente o estado do sensor para garantir que a sua
casa se encontra segura

• Combinando este sensor com a sirene e a estação OCTOPUS
Control Station, pode receber uma notificação push no seu
tablet e/ou smartphone quando é aberta uma porta/janela

• Não é necessário o pagamento de qualquer mensalidade

O que está na caixa
• Sensor de porta/janela magnético
• Fita adesiva de dupla face e parafusos
• Português manual do utilizador

Requisitos de sistema
• Compatível com a Sirene TRUST SMART Home PLUS-LINE para Sistema de

segurança sem fios e a estação OCTOPUS Control Station
• É necessária a estação OCTOPUS Control Station para a comunicação via

smartphone e tablet
• 2 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo AAA (não incluídas)
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GERAL
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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