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Bezprzewodowy czujnik dymu

• Kouřový detektor slouží pro včasné varování před vznikajícím požárem 

v bytových i komerčních objektech.

• Detektor využívá metodu snímání pomocí optické komůrky, díky které 

má zvýšenou reakci na detekci kouře.

• Zastosowanie:

- autonomní požární detektor s interní sirénou,

- v kombinaci se spínacím prvkem pro externí signalizaci (světlo, spo-

třebič, siréna),

- dzięki inteligentnej centralce RF, wykrycie może być wyświetlone w 

Twoim smartfonie w postaci powiadomienia, odebrane alarmy za-

pisane są w historii, która z kolei wizualizowana jest w aplikacji iHC.

• Funkce autotestu upozorní na poruchu detektoru, tím se eliminuje ne-

fuknčnost v případě požáru. 

• Funkcja antysabotażowa: w przypadku nieautoryzowanej ingerencji w 

czujnik uruchomi alarm.

• Zasilane: bateria 4x 1.5 V AA, żywotność baterii min. 1 rok, po dezakty-

wacji LED sygnalizacji wydłużenie do 3 lat. 

• Sygnalizacja rozładowanej baterii poprzez podwójne mignięcie diody 

LED lub w aplikacji iHC.

• Czujniki są kompatybilne z elementami załączającymi oznaczonymi 

protokołem komunikacyjnym iNELS, RF Control2 RFIO2 oraz urządze-

niami systemowymi eLAN-RF.

• Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF 

Control2 (RFIO2).

Dane techniczne

Zasilanie:

Pomiar temperatury:

Pomiar wilgotności: 

Měření osvětlení:

Sygnalizacja rozład. baterii:

Częstotliwość transmisji:

Detekční plocha:

Optická indikace:

Zalecana wysokość robocza:

Temperatura składowania:

Klasa szczelności:

Kolor:

Wymiary:

bateria 4 x 1.5 V AA                   

nie                                                   tak

nie                                                   tak

nie                                                   tak

tak                        

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

maks. 40 m2

czerwona LED

maks. 7 m

-10.. +50°C

IP20

biały

Ø 120 x 36 mm

Bezprzewodowy kontaktron

• Bezprzewodowy kontaktron służy do wykrywania otwarcia, uakty-

wnia się po oddaleniu magnesu od czujnika.

• Zastosowanie:

- w połączeniu z elementem załączającym do automatycznej regulacji 

oświetlenia (piwnica, garaż...) lub załączenia bramki GSM.

- dzięki inteligentnej centralce RF, wykrycie może być wyświetlone w 

Twoim smartfonie w postaci powiadomienia, odebrane alarmy za-

pisane są w historii, która z kolei wizualizowana jest w aplikacji iHC.

• Funkcja antysabotażowa: w przypadku nieautoryzowanej ingerencji w 

czujnik (demontaż, awaria zasilania) uruchomi alarm.

• Zasilane: bateria 3 V / CR2032, żywotność baterii min. 1 rok, po dezak-

tywacji LED sygnalizacji wydłużenie do 3 lat.

• Sygnalizacja wyładowanej baterii w aplikacji iHC.

• Czujniki są kompatybilne z elementami załączającymi oznaczonymi 

protokołem komunikacyjnym iNELS, RF Control2 RFIO2 oraz urządze-

niami systemowymi eLAN-RF.

• Komunikacja z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control2 

(RFIO2).

Dane techniczne

Zasilanie:

Sygnalizacja rozład. baterii:

Częstotliwość transmisji:

Protokół komunikacyjny:

Temperatura pracy:

Klasa szczelności:

Kolor:

Wymiary:

bateria 1 x 3 V CR2032                

tak

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

iNELS RF Control2 (RFIO2)

-10.. +50°C

IP20

biały

25 x 75 x 16 mm / 15 x 75 x 14 mm

• Czujnik ruchu PIR służy do wykrywania ruchu osób znajdujących się w 

pomieszczeniu.

• Zastosowanie:

- w połączeniu z elementem załączającym, do regulacji oświetlenia 

lub uruchamiania syreny.

- za pośrednictwem inteligentnej centralki RF możesz obserwować 

wykryty ruch w swoim smartfonie w postaci powiadomienia, ode-

brane alarmy przechowywane są w historii, która z kolei wizualizo-

wana jest w aplikacji iHC.

• Ustawienie czułości czujnika PIR w celu wyeliminowanie niepożąda-

nych załączeń.

• Wbudowany sensor oświetlenia, dzięki któremu możesz ustawić czas 

reakcji czujnika.

• Możliwość aktywacji / dezaktywacji LED sygnalizacji na pokrywie ur-

ządzenia.

• Funkcja antysabotażowa: w przypadku nieautoryzowanej ingerencji w 

czujnik (demontaż) nadaje wiadomość.

• Zasilane: bateria 2x 1.5 V AA, żywotność baterii - min. 1 rok.

• Sygnalizacja rozładowanej baterii poprzez podwójne mignięcie diody 

LED lub w aplikacji iHC.

• Czujniki są kompatybilne s elementami załączającymi oznaczonymi 

protokołem komunikacyjnym iNELS, RF Control2 RFIO2 oraz urządze-

niami systemowymi eLAN-RF.

• Komunikacja z protokołem iNELS RF Control2 (RFIO2).

Bezprzewodowy czujnik ruchu

Pole detekcji

Dane techniczne

Zasilanie:

Żywotność baterii:

Sygnalizacja rozład. baterii:

Częstotliwość transmisji:

Protokół komunikacyjny:

Kąt wykrywania:

Odległość wykrywania:

Zalecana wysokość robocza:

Temperatura pracy:

Klasa szczelności:

Kolor:

Wymiary:

Waga:

bateria 2 x 1.5 V AA  

min. 1 rok, w zal. od ilości aktywacji               

tak                                                  

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

iNELS RF Control2 (RFIO2)

105°

maks. 12 m

maks. 2.4 m

-10.. +50 °C

IP20

biały

46 x 105 x 43 mm

57 g

IP kamera

• Cloudová kamera DCS-933L schopná snímat ve dne i v noci je univer-

zální monitorovací řešení pro váš dům či kancelář.

• Na rozdíl od běžné webkamery je D-Link samostatný systém, který, aniž 

by musel být připojen k počítači, umí přenášet velmi kvalitní obraz.

• Je vybavena detektorem pohybu a navíc disponuje funkcí Wi-Fi ex-

tender/repeater, která umožňuje zlepšit dosah a pokrytí vaší stávající 

domácí nebo kancelářské bezdrátové sítě.

Podporované kamery: Axis, D-link.

Dane techniczne

Zasilanie:

Rozdzielczość: 

Noční přísvit:

Max. počet kamer v aplikaci:

adaptérem 5 V DC

640 x 480 px

tak

do 10


