
Beveiligen isnumogelijkopplaatsenwaardat
eerstnietkon: in ruimteswaargeenstroomis, of
in situatieswaar installatiewerknietgewenst is.

Hetproduct
DeMobeye® reageert op bewegingen. Na
detectie door de passief infrarood sensor
(PIR) volgt een telefonischemelding en
eventueel een luide sirene. Het isookmo-
gelijk om temperatuurgrenzen te bewaken.
Met een persoonlijke code schakelt u het
systeem in en uit. Het alarmsysteemkan
periodiek testberichten sturen, omu ervan
te verzekeren dat het correct functioneert.
Zodra de batterijen aan vervanging toe
zijn, ontvangt u een ʻbattery lowʼ SMS.

Alarmopvolging
De signalering is eenvoudig. Zodra de
Mobeye® sensoren bewegingen of tem-
peratuurafwijkingen detecteren, zal het
alarmsysteemde voorgeprogrammeerde
nummersSMS-en en bellen. U kunt de
meldingen naarmaximaal twee nummers
laten sturen.
Het Mobeye®alarmsysteem isook geschikt
omaan te sluiten op een particuliere
alarmcentrale. Een professionele organisatie
draagt dan zorg voor de alarmopvolging.

Toepassingen
Het Mobeye® alarm is flexibel in te zetten.
Op uw boot in de haven of in de garage-
boxwaar veel spullen van waarde staan.
Voor het schuurtje achter in de tuin. In uw
huis in aanbouw, waar de keuken al is
geplaatst. Of alsbeveiliging in uw leeg-
staande (vakantie)huis, dat afgesloten is
van de stroom.
Ook isde Mobeye® ideaal in te zetten bij
evenementen of als tijdelijke beveiliging
van objecten.

De bediening is eenvoudig, installatie-
werk isoverbodig. Het alarmsysteem isbij
uitstek geschikt voor plaatsen waar geen
stroomvoorziening aanwezig is. Hierdoor
bent u in staat uw bezittingen overal te
beveiligen.
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GSMalarmsysteem

• DeMobeye® isuniekinzijnsoort. Het iseenall-in-
onealarmsysteem,met eigenstroomvoorziening.

• DeMobeye® kenmerktzichdooreenvoud.Het kleine
kastjekunt uophangenofneerleggen.

• Het alarmsysteemheeft eeningebouwdebewegings-
detector, temperatuursensorenGSMmodule.
De levensduurvandebatterijenismeerdaneenjaar.
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Mobeye®waaktoveruwspullen
Wilt u uw spullen met een gerust hart kunnen achterlaten?
DeMobeye® houdt een oogje op uw eigendomenwaarschuwt
bij onraad. Zodra de bewegingsmelder bewegingen ziet, volgt een
alarmmelding. U kunt kiezen voor een stil of luid alarm ter plaatse.
Na een alarmzal de Mobeye® vijf minuten in slaapstand gaan en
daarna bewegingen opnieuw rapporteren.
Ook kunt u de temperatuur van uw ruimte bewaken. De Mobeye®

meet de temperatuur elk kwartier en alarmeert indien het te koud
of te warm is. Zolang de onder-of overschrijding aanhoudt, wordt
de alarmering ieder uur herhaald. Zodra de temperatuur weer bin-
nen de grenzen is, ontvangt u hiervan een bevestiging per SMS.

Inhoud
• Mobeye
• Batterijen
• Handleiding
• Raam-/deursticker

Detectiebereik
U kunt de Mobeye® ophangen of neerleggen. De bewegingssensor
kijkt over een afstand van ongeveer 10meter, 360 graden in het
rond. De vormvan de behuizing stelt u in staat de hoek te kiezen
waaronder u bewegingen wilt waarnemen.

Technische specificaties

Functies
• instelbare persoonlijke code
• alarmmelding naar (max. 2) telefoonnummers
• aansluiting op een particuliere alarmcentrale mogelijk
• instelbare min. enmax. temperatuur
• keuze tussen stille of luide inloopvertraging
• keuze tussen stil of luid alarm
• in te voeren herkenningstekst t.b.v. SMS berichten
•mogelijkheid omde sensorgevoeligheid in te stellen
• instelbare frequentie van de testberichten
• ʻbattery lowʼ SMS-melding bij lage batterijspanning
• sensortest omde beste positie voor de Mobeye® te bepalen
• weergave van de sterkte van de aanwezige GSM netwerken
•mogelijkheid omhet instellingsoverzicht per SMS te ontvangen

Mobeye®
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Aangebodendoor:

Geenstroomvoorzieningnodig

Geen telefoonlijnnodig

Geen installatiewerk
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all-in-onealarmsystem

security
anywhere

anytime

Built-inPIRsensorandGSM
DetecteurPIRpassif etGSM intégré
IngebouwdePIRsensorenGSM

Afmetingen 90* 161* 35(mm)
Voeding 4* lithium3Vbatterij
Levensduurbatterij >1jaar
Stroomverbruik <50microA
Detectiebereik ca.10meter
Temperatuurbereik van-10tot50gradenCelsius


