Remote Control ALKCT-2000

#71115

Comando remoto para Sistema e segurança sem fios

Comando remoto sem fios para ligar ou desligar o seu sistema de alarme (é necessária uma sirene)

Características principais

• Desative o seu sistema de alarme quando chega a casa ou ao
acordar
• Ative o seu sistema antes de ir para a cama ou ao sair de casa
• Grande autonomia da pilha e indicador de pilha fraca 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
• Junto a este comando remoto, pode igualmente ativar/desativar
o alarme através do tablet e/ou smartphone graças à estação
OCTOPUS Control Station

O que está na caixa
• Comando remoto

• Pilha CR2477 de 3 V

Requisitos de sistema

• Compatível com a Sirene TRUST SMART Home para Sistema de segurança sem fios
e a estação OCTOPUS Control Station

• Português manual do utilizador
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Remote Control ALKCT-2000
GERAL
Height of main product
(in mm)

73 mm

Width of main product
(in mm)

33 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm

Total weight

62 g

Batteries included

True

Battery life

18 month

Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

POWER

INPUT
Power source

Battery

CONTROL
Controls

On/off

CONNECTIVITY
Wireless range

120 m

Data de publicação: : 09-08-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 71115
URL: www.trust.com/71115
Código EAN: 8713439711158
Imagens de alta resolução: www.trust.com/71115/materials

Remote Control ALKCT-2000

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT BOTTOM 1

Data de publicação: : 09-08-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT SIDE 1

LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1

PACKAGE FRONT 1

Número do artigo: 71115
URL: www.trust.com/71115
Código EAN: 8713439711158
Imagens de alta resolução: www.trust.com/71115/materials

