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• A PIR mozgásérzékelő beltérben használható, mozgó személyek érzékelésére 

alkalmas eszköz.

• Felhasználás:

- kapcsolóegységgel kombinálva automatikusan vezérelheti a világítást vagy 

indíthatja a riasztást.

- az Intelligens RF Box segítségével az érzékelő aktiválódása megjelenithető az 

okostelefon kijelzőjén értesítés formájában; a riasztások naplóban tárolód-

nak, mely látható az iHC alkalmazásban.

• A PIR detektor érzékenységének beállításával elkerülhetők a téves riasztások.

• Beépített fényérzékelővel rendelkezik, beállítható reakcióidővel.

• Opcionális aktív / deaktív állapot LED-es jelzése az érzékelő fedelén.

• Szabotázs elleni funkció: a készülék riaszt, ha illetéktelen beavatkozás történik 

a detektorokba.

• Tápegység: 2 x 1.5 V AA elem, az elem élettartama kb. 1 év. 

• „Alacsony elem“ jelzése dupla LED villogással vagy az IHC alkalmazásban.

• Az érzékelők kompatibilisek az iNELS RF Control2 RFIO2 kommunikációs proto-

kollal jelölt egységekkel és az eLAN-RF rendszereszközökkel.

• Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control2 (RFIO2) protokollal.

Mozgásérzékelő

Érzékelési mezők

Technikai paraméterek

Tápellátás:

Elemek élettartama:

Alacsony elemszint jelzése:

Adófrekvencia:

Kommunikációs protokoll:

Érzékelési szög:

Érzékelési távolság:

Ajánlott működési magasság:

Üzemi hőmérséklet:

Védettség:

Szín:

Méretek:

Tömeg:

2 x 1.5 V AA elem    

kb. 1 év, az aktiválások számától függően                

Igen                                                  

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

iNELS RF Control2 (RFIO2)

105°

max. 12 m

max. 2.4 m

-10.. +50°C

IP20

fehér

46 x 105 x 43 mm

57 g

IP kamera

• A DCS-933L felhő alapú videokamera univerzális megoldás otthoni vagy irodai 

felügyelethez, mely egyaránt alkalmas nappali és éjszakai felvételek készítésére.

• A standard web kamerákhoz képest a D-Link egy független rendszer, mely nagy 

felbontású képeket képes továbbítani anélkül, hogy szükség lenne számítógé-

pes kapcsolatra.

• Fel van szerelve mozgásérzékelővel és rendelkezik Wi-Fi extender / repeater 

funkcióval, mely javítja a hatótávolságot és a lefedettséget a meglévő otthoni 

vagy irodai vezeték nélküli hálózaton.

Támogatott videokamerák: Axis, D-Link

Technikai paraméterek

Tápfeszültség

Felbontás:

Éjszakai fény:

Kamerák max. száma az alk.-ban:

5 V DC adapter

640 x 480 px

igen
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