WiFi Smart system alarmowy zestaw startowy TX-84
Stacja bazowa z czujnik detekcji PIR, styk do okna/drzwi & pilotem

Verbindung von max. 32
Sensoren /
Connection of max. 32
Detectors

Übertragungsreichweite von
Sensoren zur Basisstation /
Transmission Range from Detectors
to Basis Station

Zwei-Wege Kommunikation
zwischen Basisstation & Sensoren /
Two Way Communication between
Basis Station & Detectors

SOS-Knopf für
Notruf-Push-Nachricht /
SOS Button for Emergency
Push Message

Ein-/Ausschalten über
Fernbedienung oder APP /
On/Off via Remote Control
or APP

Installation & Konfiguration
über My Secure Pro APP /
Installation & Settings via My
Secure Pro APP

PIR-Bewegungserkennung /
PIR Motion Detection

Funkübertragung mit 2.4GHz /
Wireless Transmission with 2.4GHz

• Modułowo rozszerzalna, łącząca maks. 32 detektory
• Połączenie z maksymalnie 6 pilotów
• Komunikat Push gdy alarm & SOS
• Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy detektorem &
stacją bazową
• Zasięg transmisji z detektorów do stacją bazowej ~200m
tereny otwarte
• Konfigurowalny alarm głośności dżwięku (mute, niski,
wysoki)
• Instalacja i konfiguracja ze smartfonem oraz My Secure Pro
APP (iOS oraz Android)
• Włączanie & wyłączanie za pomocą pilota lub APP
• Zasilana 5V/2A z zasilaczem USB

Numer pozycji 4689
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Push-Nachricht via APP bei
Ereignissen & Bewegungserkennung /
Push Message via APP at Events &
Motion Detection
WiFi-Übertragungsreichweite
vom Router zur Basistation /
WiFi transmission from Router
to Basis Station

Specyfikacje techniczne stacja bazowa TX-84:
• Wbudowany: Mikrokontrolery & Linux OS
• 128-Bitowy algorytm szyfrujący AES
• Łąccza radiowe: do 32 detektorów (868MHz); do 6 pilotów/dystans
transmisji ~10m (tereny otwarte)
• Wyjście Audio: wbudowany głośnik (tylko alarm)
• WiFi protokół: IEEE 802.11b/g/n, dystans ~25m
• Zasilanie (Micro USB): DC 5V/2A, maks. 10W
• Temperatura pracy: –10°C ~ +50°C
• Instalacja: montaż na ścianie (tylko kryty)
• Waga / Wymiary: 96g / (D) 9,4x (S) 11,4 x (W) 1,8cm
Zawartość pakietu TX-84:
• WiFi stacja bazowa z 1x zasilacz USB, 1x kabel Micro USB, 3x wkręty, 3x
kołek, 1x taśma
• Czujnik detekcji PIR z 1x wspornik (w urządzeniu), 4x wkręty, 4x kołek,
1x bateria CR123A
• Styk do okna i drzwi z 4x wkręty, 4x kołek, 1x bateria CR123A, 2x taśma
• Pilot z 1x bateria CR2032 3V (zainstalowana w urządzeniu)
• CD
• Instrukcja obsługi

WiFi Smart system alarmowy zestaw startowy TX-84
Stacja bazowa z czujnik detekcji PIR, styk do okna/drzwi & pilotem

Cechy & specyfikacje techniczne czujnik detekcji
PIR TX-85:
• Alarm z detekcji ruchu z ~12m zasięg detekcji
• Wbudowany alarm sabotażu (obudowa & ściany)
• Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy PIR &
stacją bazową
• Częstotliwość transmisji/zasięg: 868MHz/~200m
tereny otwarte
• Metoda detekcji: pasywna podczerwień
(niewidoczne 6500 LUX oświetlenia)
• Dwa regulowane czułości
• Kąt widzenia 90° poziomie & 70° pionie
• Komunikat Push niskiego poziomu baterii
• Żywotność baterii ~2,5–3 lata
• Instalacja ściany/narożny tylko kryty (W:
~2,1–2,5m)
• Waga / Wymiary: 77g (bez bateria) / (D) 10,5 x
(S) 6,2 x (W) 4,2cm

Cechy & specyfikacje techniczne styk do
drzwi & okien TX-86:
• Czujnik alarmu z ~2,5cm otwarcia
• Wbudowany alarm sabotażu (obudowa &
ściany)
• Dwu-kierunkowa komunikacja pomiędzy
styk & stacją bazową
• Częstotliwość transmisji/zasięg:
868MHz/~200m tereny otwarte
• Monit alarmowy: czerwona LED
• Komunikat Push niskiego poziomu baterii
• Żywotność baterii ~2,5–3 lata
• Stała instalacja tylko kryty (wkręty lub taśmy
klejącej)
• Waga / Wymiary Czujnik: 33g ( (bez bateria) /
(D) 8,3 x (S) 3,8 x (W) 2,0cm
• Waga / Wymiary Magnes: 34g / (D) 8,3 x
(S) 2,5 x (W) 2,0cm

• Dostępny również jako jedno urządzenie.
Kod EAN 4260358122519, Numer pozycji 4690

• Dostępny również jako jedno urządzenie.
Kod EAN 4260358122526, Numer pozycji 4691
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Cechy & specyfikacje
techniczne pilota TX-87:
• Przycisk SOS dla połączeń
alarmowych z komunikat
Push
• 4 ustawienia: włączenie, dom,
wyłączenie, SOS
• Wyświetlacz w APP na niskim
poziomie baterii
• Częstotliwość
transmisji/zasięg:
868MHz/~10m tereny
otwarte
• Waga / Wymiary: 20g (z
bateria) / (D) 6,2 x (S) 3,0 x
(W) 1,4cm
• Dostępny również jako jedno
urządzenie.
Kod EAN 4260358122533,
Numer pozycji 4692

