Wireless Motion Sensor ALMDT-2000

#71114

Bewegingssensor voor draadloos beveiligingssysteem

Draadloze bewegingssensor om u of uw buren te waarschuwen als er beweging wordt gedetecteerd (sirene nodig)

Eigenschappen

• Detecteert bewegingen van ongewenste bezoekers in uw huis
• 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 beweging wordt
gedetecteerd
• Anti-sabotage-systeem: de sirene wordt geactiveerd als de
sensor wordt verwijderd of geopend

Wat zit er in de verpakking
• Bewegingssensor

Systeem vereisten

• Schroeven

• Compatibel met alle TRUST SMART Home-beveiligingsproducten en het OCTOPUS
Control Station

• Nederlandse gebruikershandleiding

• OCTOPUS Control Station nodig voor communicatie via smartphone en tablet
• 2 x AA-alkalinebatterijen 1,5 V (niet inbegrepen)

Publicatie datum: 13-08-2019
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 71114
URL: www.trust.com/71114
EAN-code: 8713439711141
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/71114/materials

Wireless Motion Sensor ALMDT-2000
ALGEMEEN
Application

Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

112 mm

Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight

126 g

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

8

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power source

Battery

POWER
Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life

18 month

Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

SENSOR
Sensor type

Motion

CONNECTIVITY
Wireless range

120 m

CONTROL
Indicators

Battery empty

Publicatie datum: 13-08-2019
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 71114
URL: www.trust.com/71114
EAN-code: 8713439711141
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/71114/materials

Wireless Motion Sensor ALMDT-2000

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT TOP 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Publicatie datum: 13-08-2019
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT SIDE 1

LIFESTYLE VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE FRONT 1

Artikelnummer: 71114
URL: www.trust.com/71114
EAN-code: 8713439711141
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/71114/materials

