Технічні
характеристики

Просто ділитися найкращим

Ќkyivstar.ua/safehome | 6868¡

Базовий комплект
SafeHome Hub¦
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SafeHome Hub
SafeHome Hub є унікальним
продуктом, який поєднує
в собі професійну бездротову охоронну GSM-систему
та ІЧ-датчик руху із захистом
від хатніх тварин, засвічення
й електромагнітних перешкод. Компактні розміри
й ретельно продуманий функціонал гарантують легкість
використання та високу якість
захисту об’єктів.

Бездротовий
модуль 868 МГц

GSM/GPRS
модуль

ІЧ-сенсори
(2 шт.)

Тримач
SIM-картки

Резервна
батарея

Тампер
для детекції
відкриття

Контроль ламання
та проникнення

Контроль температури
в приміщенні

Керування
електроприладами

Керування на різних
пристроях

Сирена для сповіщення
про тривогу

Імунітет до хатніх
тварин

SMS-повідомлення
про стан

Контроль
електроживлення 220В

Контроль
заряду батареї
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Технічні характеристики
SafeHome HUB
Параметри

Характеристики

Тип GSM/GPRS-модуля

Вбудований 900/850/1800/1900 МГц

Бездротові зони

16 (двосторонній радіоканал 868 МГц)

Відстань бездротового зв’язку

до 3000 м на відкритих місцях

Максимальна відстань детекції руху

10 м

Сектор охоплення зони детектування

90°

Джерело живлення

11—15В 500 мА макс.

Струм, що використовується в неактивному стані

до 50 мА

Дротові зони

2 (вбудований ІЧ-датчик + додатковий вхід)

Дротові виходи

1×12 В (підключення сирени або світлодіода)
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Параметри

Характеристики

Типи сповіщення користувача

SMS, дзвінок, моб. додаток

Підключення клавіатур

До 4 клавіатур EKB3W

Датчик температури

Вбудований

Мобільний додаток

Є (Android, iOS)

Напруга живлення

11—15 В 500 мА макс. (блок живлення в комплекті)

Резервне живлення

Вбудований акумулятор (до 24 часов)

Тип резервної батареї

Ni-Mh

Діапазон робочих температур

-10...+40 °C

Розміри

124×67×58 мм

Підтримувані протоколи

Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS,
SIA IP

Вологість

0—90 % RH за температури 0… +40 °C
(неконденсована)

Захист від хатніх тварин

Є (до 40 кг)
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Бездротовий
магнітоконтактний датчик
Це бездротовий датчик для контролю відкриття дверей та вікон. Також пристрій має
вбудований датчик детекції ударів і вібрацій, дротову зону для підключення зовнішніх цифрових датчиків, 2 вбудовані кнопки
тампера для детекції порушення корпусу
та/або відриву від стіни.
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Технічні характеристики
бездротового
магнітоконтактного датчика
Параметри

Характеристики

Тип батареї

1,5 V Alkaline AAAA type

Кількість батарей
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Час роботи від батареї

~до 18 місяців

Частота бездротового зв’язку

868 МГц

Захищений двосторонній радіоканал

ELDES Wireless

EWD2, габарити

101×22×20 мм

Магніт, габарити

47×17×10 мм

Дальність бездротового зв’язку

До 30 м у приміщенні;
до 150 м на відкритому просторі

Діапазон робочих температур

-20…+55 °C
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