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Sistema de segurança sem fios
#71116

Conjunto completo para proteção da sua casa contra visitas indesejadas

Características principais
• Os sensores incluídos alertam-no, através da sirene potente,

quando uma porta ou janela é aberta ou sempre que é detetado
movimento

• O comando remoto pode ativar/desativar facilmente o seu
sistema de alarme

• Caso pretenda, pode simplesmente adicionar vários sensores
e/ou comandos remotos (podem ser combinados até 16
dispositivos com a sirene)

• Combinando este kit com a estação OCTOPUS Control station,
pode igualmente ativar/desativar o alarme através do tablet
e/ou smartphone e receber notificações push quando não está
em casa

• Grande autonomia da pilha e indicador de pilha fraca para
garantir que o sistema está sempre a funcionar

• A sirene pode ser colocada em qualquer localização interior ou
exterior (IP 44 resistente à água)

O que está na caixa
• Sirene
• Comando remoto
• Pilha CR2477 de 3 V para comando remoto
• Sensor de movimento no interior
• Sensor de porta/janela magnético
• Português manual do utilizador
• Materiais de fixação

Requisitos de sistema
• Compatível com todos os produtos de segurança TRUST SMART Home e a estação

OCTOPUS Control station
• É necessária a estação OCTOPUS Control station para a comunicação via

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