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• Modulárně rozšiřitelná, připojení max. 32 detektorů
• Připojení až 6 dálkových ovládání 
• Push zprávy při poplachu & SOS
• Obousměrná komunikace mezi detektorem & základní 

stanicí
• Přenosová vzdálenost z detektorů do základnove stanice 

~200m v otevřeném prostoru 
• Přizpůsobitelný zuvk alarmu hlasitosti (mute, nízké, vysoké)
• Instalace a kon�gurace pomocí chytrého telefonu a My 

Secure Pro APP (iOS a Android)
• Zapnutí & vypnutí pomocí dálkového nebo APP
• Napájeno 5V/2A pomocí USB napájecího adaptéru

Technické údaje základní stanice TX-84:
• Zapouzdřený: Mikrokontrolér & Linux OS
• 128-Bitový Šifrovací Algoritmus AES
• Bezdrátové připojení: připojení až 32 detektorů (868MHz); připojení až 

6 dálkové ovladače/přenos distanze ~10m (otevřené plochy)
• Audio výstup: zabudovaný reproduktor (pouze alarm)
• WiFi protocol: IEEE 802.11b/g/n, dosah ~25m
• Napájení (Micro USB): DC 5V/2A, max. 10W
• Provozní temperatura: –10°C ~ +50°C
• Instalace: montáž na stěnu (pouze v interiéru)
• Hmotnost / Rozměry: 96g / (D) 9,4x (Š) 11,4 x (V) 1,8cm

Obsah balení TX-84:
• WiFi základní stanice s 1x USB napájecí adaptér, 1x Micro USB kabel, 3x 

vrut, 3x hmoždinka, 1x lipicí páska
• Detekční snímač PIR s 1x držák (na zařízení), 4x vrut, 4x hmoždinka, 1x 

baterie CR123A
• Dveřní a okenní kontakt s 4x vrut, 4x hmoždinka, 1x baterie CR123A, 

2x lipicí páska
• Dálkové ovládání s 1x 3V baterie CR2032 (instalována v zařízení)
• CD
• Návod k obsluze

Funkübertragung mit 2.4GHz / 
Wireless Transmission with 2.4GHz

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

Push-Nachricht via APP bei 
Ereignissen & Bewegungserkennung / 
Push Message via APP at Events & 
Motion Detection

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

PIR-Bewegungserkennung / 
PIR Motion Detection 

Installation & Kon�guration 
über My Secure Pro APP / 
Installation & Settings via My 
Secure Pro APP

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

WiFi-Übertragungsreichweite 
vom Router zur Basistation / 
WiFi transmission from Router 
to Basis Station 
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WiFi Smart bezpečnostní systém startér kit TX-84
Základní stanice s PIR detekční snímač, dveřní/okenní kontakt & 
dálkové ovládání

Cechy & specy�kacje techniczne czujnik detekcji 
PIR TX-85:
• Alarm s detekcí pohybu s ~12m detekční dosah
• Integrovaný  sabotážní poplach (kryt a stěnu)
• Obousměrná komunikace mezi PIR & základní 

stanicí
• Přenosová frekvence/vzdálenost: 868MHz/~200m 

v otevřeném prostoru
• Detekční způsob: pasivní infračervený (není 

viditelná 6500 LUX osvětlení)
• Dvě úrovně citlivosti
• Zorný úhel 90° horizontálně & 70° vertikálně 
• Push zprávy na vybitá baterie
• Životnost baterie ~2,5–3 roky
• Stěna nebo rohový montáž pouze v interiéru (V: 

~2,1–2,5m)
• Hmotnost / Rozměry: 77g (bez baterie) / (D) 10,5 x 

(Š) 6,2 x (V) 4,2cm

• K dostání také jako jediné zařízení.    
EAN kód 4260358122519, Číslo položki 4690

Vlastnosti & technické údaje dveřní & 
okenní kontakt TX-86:
• Alarma sensor z ~2,5cm otevření
• Integrovaný  sabotážní poplach (kryt a stěnu)
• Obousměrná komunikace mezi kontakt & 

základní stanicí
• Přenosová frekvence/vzdálenost: 

868MHz/~200m v otevřeném prostoru
• Příznak poplachu: červená LED
• Push zprávy na vybitá baterie
• Životnost baterie ~2,5–3 roky
• Instalace pouze v interiéru (vrut nebo lipicí 

páska)
• Hmotnost / Rozměry Detektor: 33g (bez 

baterie) / (D) 8,3 x (Š) 3,8 x (V) 2,0cm
• Hmotnost / Rozměry Magnet: 34g / (D) 8,3 x 

(Š) 2,5 x (V) 2,0cm

• K dostání také jako jediné zařízení.   
EAN kód 4260358122526, Číslo položki 4691

Vlastnosti & technické údaje 
dálkové ovládání TX-87:
• SOS tlačítko pro nouzové 

volání Push zprávy
• 4 nastavení: aktivovat, domů, 

zakázat, SOS
• Displej v APP při níském stavu 

baterie
• Přenosová 

frekvence/vzdálenost: 
868MHz/~10m v otevřeném 
prostoru

• Hmotnost / Rozměry: 20g  
(s baterie) / (D) 6,2 x (Š) 3,0 x 
(V) 1,4cm

• K dostání také jako jediné 
zařízení.    
EAN kód 4260358122533, Číslo 
položki 4692


