ACST-606 Wireless Door/Window Sensor

#71231

Sensor de porta/janela sem fios

Sensor de porta/janela sem fios com função de ação inversa para ligar luzes/dispositivos automaticamente quando uma
porta ou janela é aberta/fechada

Características principais

• Design compacto e atraente que pode ser facilmente instalado
em qualquer lugar (no interior)
• Liga luzes/dispositivos quando uma porta ou janela é
aberta/fechada
• A função de ação inversa desliga automaticamente o sistema de
ventilação/dispositivos quando uma janela é aberta
• Poupa energia: as luzes ou dispositivos desligam-se
automaticamente ao fim de 1, 5 ou 10 minutos
• Grande autonomia da pilha com indicador de pilha fraca
• Raio de transmissão até 30 metros

O que está na caixa

• Sensor de porta/janela sem fios com pilha
incluída (CR1632)

Requisitos de sistema

• Recetor Trust Smart Home

• Parafusos e fita de dupla face
• Manual
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ACST-606 Wireless Door/Window Sensor
GERAL
Application

Home, Indoor

Height of main product
(in mm)

45.8 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm

Total weight

97 g

Weight of main unit

25 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws, tape

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery life

36 month

Wireless transmission
power (dBM)

-12 dBM

Contact

Anti tamper system

No

On/off

Indicators

Battery empty, Battery level

INPUT
Power source

Battery

OUTPUT
Power output

False

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

3V

SENSOR
Sensor type

CONTROL
Controls

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Start Line

CONNECTIVITY
Wireless range

35 m
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