Mobeye Telemetry Products. Security. Anywhere, anytime.

MOBEYE i110 en Argos
Specificaties en verschillen

De alarmeringen

Reactie bij een alarm

Programmering

In- en uitschakelen

Rapportages en
overzichten

Voeding

Extra in- en uitgangen

Indien aangesloten op
Mobeye Internet Portal

www.mobeye.nl

• bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelder (PIR)
• alarm na activering van externe sensoren
• temperatuuralarm via ingebouwde sensor
• SMS en/of oproep naar telefoonnummers
• inluisterverbinding na bewegingsalarm
• bevestiging van alarmoproep via telefoon (DTMF)
• keuze tussen stille of luide uitloopvertraging
• keuze tussen stille of luide inloopvertraging
• keuze tussen stil of luid alarm (piezo sirene)
• instelbare alarmvertragingen
• instelbare alarmherhaaltijden
• instelbare inactieve tijd na een alarm
• mogelijkheid voor aansluiting op meldkamer (PAC)
• programmeren via toetsenbord
• programmeren via SMS commando’s (bij externe voeding)
• instelbare programmeercode
• instelbare herkenningstekst
• instelbare alarmteksten
• instelbare sensorgevoeligheid
• instelbare frequentie van de testberichten
• instelbare minimale en maximale temperatuur
• in- en uitschakelen via programmeercode of persoonlijke (in- en
uitschakel) code
• instelbare automatische in- en uitschakeltijd
• in- en uitschakelen via SMS (bij externe voeding)
• status- en instellingsoverzichten per SMS
• sensortest om de beste positie te bepalen
• rapportage van de sterkte van het GSM netwerk
• jamdetectie en rapportage na terugkeer GSM signaal
• volledig autonome werking (batterijgevoed)
• batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse melding, batterijgevoed)
• batterijlevensduur > 2 jaar (bij externe voeding)
• ‘battery low’ SMS-melding bij lage batterijspanning
• stroomuitvalmelding/stroomherstelmelding (bij externe voeding)
• 2 (NO/NC) ingangen voor extra sensoren, bijvoorbeeld
magneetcontact, (low power) PIR, watervlotter
• 2 relais uitgangen (max. 2A/30V), instelbaar gedrag
• mogelijkheid tot uitzetten interne PIR
• aansturen van de uitgangsrelais per SMS (bij externe voeding)
door geautoriseerde nummers
• doorsturen van alarmberichten via SMS en e-mail
• koppelen van naam/adres via internet, deze naam wordt in
doorgestuurde berichten meegegeven
• historische (log) data
• bewaking van testberichten; bij het uitblijven hiervan wordt
melding gemaakt via SMS / e-mail
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