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MOBEYE i110

Het all-in-one GSM alarmsysteem
Beveiligen kan nu ook op plaatsen waar dat eerst niet mogelijk was:
in ruimtes waar geen stroom is, of in situaties waar installatiewerk

GSM alarmsysteem
De Mobeye i110 reageert op bewegingen.
Zodra een inbreker wordt gezien, stuurt het
systeem u een SMS bericht en belt u op.

niet gewenst is.

• De Mobeye i110 is uniek in zijn soort. Het is een all-in-one
alarmsysteem, met eigen stroomvoorziening.

• De Mobeye i110 kenmerkt zich door eenvoud. De bediening is gemakTemperatuuralarm
De Mobeye i110 is ook een temperatuur
alarm. Zodra de sensor meet dat de
temperatuur buiten de ingestelde grenzen
raakt, ontvangt u een alarmbericht.

kelijk, installatiewerk is overbodig.

• Het alarmsysteem heeft een ingebouwde bewegingsdetector,
temperatuursensor en GSM module. De levensduur van de batterijen is
meer dan een jaar.

Telefonische alarmering
Bij een alarm SMS’t en belt de Mobeye i110
naar de (max. 2) ingestelde nummers. Plaats
vooraf een SIM kaart van een willekeurige
provider.

Mobiel alarm
Het Mobeye alarmsysteem is bij uitstek geschikt voor kleine objecten,
tijdelijke beveiliging of in ruimtes waar geen stroomvoorziening aanwezig
is. Het compacte kastje laat zich makkelijk plaatsen en is direct
gebruiksklaar.

Batterijgevoed
De Mobeye i110 is extreem energiezuinig en
werkt ruim een jaar op een set batterijen. Als
deze aan vervanging toe zijn, ontvangt u een
SMS.

Het Mobeye alarm is flexibel inzetbaar. Typische toepassingen zijn de
garagebox, voorraadruimte, boot, caravan, camper, het schuurtje achter in
de tuin, het huis in aanbouw, of de beveiliging van het leegstaande
(vakantie)huis. Ook is de Mobeye i110 ideaal in te zetten in risicopanden of
als tijdelijke beveiliging van objecten.
Zo eenvoudig is beveiligen.
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MOBEYE i110
De alarmeringen

Batterijgevoed

• Bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelder (PIR)
• Temperatuuralarm via ingebouwde sensor

• werkt volledig autonoom op batterijen
• batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse melding)
• ‘battery low’ SMS-melding bij lage batterijspanning

Reactie bij een alarm
Rapportages en statusoverzichten

• SMS en/of bellen naar (max.2) nummers
• Keuze tussen stille of luide inloopindicatie
• Keuze tussen stil of luid alarm

• status- en instellingsoverzichten per SMS
• sensortest om de beste positie te bepalen
• rapportages van de sterkte van het GSM netwerk

Programmeren
Optioneel: aansluiten op de Mobeye Internet Portal

• Via toetsenpaneel
• Instelbare programmeercode
• Vrije herkennings- en alarmteksten
• Mogelijkheid om de sensorgevoeligheid in te stellen
• Instelbare frequentie van de testberichten
• Instelbare minimale en maximale temperatuur

• beheer van apparaten, contactpersonen en
herkenningsteksten
• doorsturen van alarmberichten via SMS en e-mail
• historisch (log) data
• automatische bewaking van testberichten; bij het uitblijven
hiervan wordt een melding gemaakt via SMS / e-mail

In- en uitschakelen
• via programmeercode of persoonlijk (in- en uitschakel) code

Mobeye i110 Detectiebereik
U kunt de Mobeye i110 ophangen of neerleggen.
Na het intoetsen van de code kunt u de ruimte
rustig verlaten. Na een minuut staat de
bewegingsmelder op scherp en zal iedere
beweging worden opgemerkt. De bewegingssensor
kijkt over een afstand van ongeveer 8 meter, 360
graden in het rond.

Mobeye i110 Specificaties
Afmetingen

90 x 161 x 35 (mm)

Voeding

4 * lithium 3V batterijen (meegeleverd)

Levensduur batterijen

> 1 jaar

Stroomverbruik

< 50 microA

Detectiebereik

ca. 8 meter

Omgevingstemperatuur

Van -10 tot +50 graden Celsius

GSM/GPRS

Quad band EGSM 900/1800 – 850/1900MHz

Over Mobeye
Mobeye is Nederlands fabrikant van GSM alarm- en beveiligingsproducten. Mobeye producten worden
gekarakteriseerd door flexibiliteit in configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem laag
stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een
veiligere wereld voor haar klanten.
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