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Mobeye producten 
 

Mobeye is Nederlands fabrikant van 2G/4G alarm- en beveiligingsproducten. Mobeye 

heeft zich vanaf 2008 gespecialiseerd in innovatieve GSM alarm-, LoRa en telemetrie-

technologie met de focus op extreem laag energieverbruik. De producten hebben 

functies op het gebied van meten, melden, sturen en loggen.  

Met een in-house ontwikkelafdeling werkt Mobeye continue aan innovaties, 

gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelen en behoeften vanuit de markt. 

 

Mobeye producten richten zich op veiligheid en comfort, door op afstand 

eigendommen, bezittingen en apparaten te bewaken. De producten worden 

wereldwijd gebruikt in verschillende sectoren, onder andere door de politie, de 

industrie, professionele gebruikers en consumenten.  

 

 

 
 

• alarmmelders 

• inbraak 

• temperatuur 

• spanningsuitval 

• water 

• analoog 

• brand en paniek 

• toegangscontrole 

 

In deze brochure vindt u een overzichtslijst van 

alle producten en accessoires, gevolgd door de 

informatiebladen van de Mobeye alarm- en 

bewakingsproducten. De website biedt diep-

gaande informatie, toepassingen en informatie 

over kits. Voor vragen over de producten en de 

mogelijkheden van klant-specifieke oplossingen, 

staan we u graag te woord. 
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MOBEYE PRODUCTEN    
 

 Artikel Beschrijving 

 

Inbraakbeveiliging 
  

 iCM41 Mobeye MiniPir 

 CMVXI-R Mobeye Outdoor alarm 

 

Alarmmelders 
  

 CM4000 Mobeye CM-Guard 

 CM4000-O Mobeye CM-Guard, (open collector uitgang) 

 

Temperatuurbewaking 
 

 CM4200 Mobeye ThermoGuard 

 CM4200X Mobeye ThermoGuard Outdoor* 

 CML4255 Mobeye ThermoGuard-TwinLog* 

 CML4275 Mobeye ThermoGuard-TwinLog* 

 

Spanningsuitvalmelder  
  

 CM4100 Mobeye PowerGuard (EU) 

 

Combinatiemelder 
  

 CM4600 Mobeye CombiGuard / ShipGuard* 

 

Watermelders 
  

 CM4300 Mobeye WaterGuard 

 CM4300FS Mobeye WaterGuard-FS 

 

Analoge melders 
 

 CML4015-LP Mobeye SISTM (batterijgevoed) 

 CML4015-HP Mobeye SISTM (extern gevoed) 

 CML4055 Mobeye CM-Guard TwinLog 

 

Brandmelders met doormelding  
 

 CM4400 Mobeye Rookmelder met doormelding 

 CM4400H Mobeye Hittemelder met doormelding 

 CM4400H-RF Mobeye Hittemelder met doormelding incl. RF 

 Ei428RF+CM4100 Brandmelderdoormeldkit incl. Ei Electronics relaismodule 

 

Paniekmelder 
  

 CM4500 Mobeye Panic Button 

 

Toegangscontrole 
  

 MCK100 Mobeye Call-Key 
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MOBEYE ACCESSOIRES 
 

 Artikel Beschrijving 

Accessoires   

 10027 Adapter, 12VDC (500mA), EU 

 10131 Adapter , 12VDC (500mA), UK 

 10174 Adapter , 12VDC (500mA), USA 

 CR123 CR123 battery, 3.0V Lithium 

 AC-BP3 Battery pack, lithium (t.b.v. CMVXI-R, ±2 jaar) 

 AC-BP4 Battery pack, lithium (t.b.v. CML4275, SISTM-kits, t.b.v. ±1 jaar) 

 AC-BP5 Battery pack (±5 jaar), lithium (t.b.v. CML4015-LP) 

 AC-MC-S1 Magneetcontact - opbouw 

 MPIR-LP PIR bewegingssensor, low power, bedraad, incl. 1* CR123 

 AC-CMHX4 CM4 buitenbehuizing IP66 

 AC-WS-LS1 Lekkagesensor t.b.v. CM4300/CM4600 

 AC-WS-FS1 Vlottersensor t.b.v. NO/NC ingangen 

 AC-TS-E1 Temperatuursensor, 1 meter kabel 

 AC-TS-E2 Temperatuursensor, 10 meter kabel 

 AC-EC1 Verlengkabel 3m rond t.b.v. lekkage/temperatuur sensor 

 AC-EC2 Verlengkabel 1m plat  t.b.v. lekkage/temperatuur sensor 

 AC-EC3 Verlengkabel 10m rond  t.b.v. lekkage/temperatuur sensor 

 AC-TAG1 Tag t.b.v. CMVXI-R 

 AC-AN-MBKS Antennekit LTE-M/GSM, stokmodel, 13cm 

 AC-AN-MBK30 Antennekit LTE-M/GSM, schijfmodel, 30cm kabel 

 AC-AN-MBK250 Antennekit LTE-M/GSM, schijfmodel, 250cm kabel 

 AC-AN-MBK10m Antennekit LTE-M/GSM, schijfmodel, 10m kabel 

 Ei650-RF Ei Electronics rookmelder 10 yrs, incl. RF 

 Ei603TYC-RF Ei Electronics hittemelder 10 yrs, incl. RF 

 Ei428RF Ei Electronics relaisbasis 230V/10 yrs backup incl. RF 
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compact en betrouwbaar
batterijgevoed inbraakalarm

De Mobeye MiniPir is een compact all-in-one inbraakalarmsysteem voor de bewaking van een binnenruim-
te. De ingebouwde communicatiemodule meldt inbraak telefonisch door aan contactpersonen. De MiniPir 
werkt volledig batterijgevoed. Hij kan worden neergelegd of opgehangen.

Zodra de passief infrarood sensor beweging ziet, alarmeert de MiniPir met een pushbericht, telefonische oproep, sms 
en/of e-mail naar een onbeperkt aantal contacten. Het pushbericht komt binnen in de Mobeye Messages app. Deze 
kan als groepsbericht naar alle contactpersonen tegelijk gaan, of in een aangegeven volgorde; een bevestiging voor-
komt dan dat het bericht ook naar de anderen gaat. Als niemand bevestigt, belt het apparaat de contactpersonen.

In- en uitschakelen
In- en uitschakelen kan met de meegeleverde tags. Daarnaast zijn tijdschema’s voor automatisch schakelen instelbaar 
via de online portal. Als de MiniPir aangesloten is op externe voeding, is bediening via sms ook mogelijk. 

Set-up in de Mobeye Portal 
De MiniPir werkt met de Mobeye simkaart. Het activeren en het inrichten van het apparaat gebeurt 
in de gebruiksvriendelijke online portal. De contactpersonen en wijze van alarmdoormelding zijn hier 
instelbaar. De Mobeye simkaart is internationaal bruikbaar op het 4G LTE-M en 2G-netwerk.

iCM41ip
Mobeye MiniPir inbraaksysteem
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

MiniPir - Technische gegevens
 Inhoud  • MiniPir, 2x tags, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen  • inbraakalarm, ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
 • naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages  • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Instellingsopties  •  contactpersonen voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, gevoeligheid, testinterval (keep-alive), PAC, e.a.

 Bediening  • in- en uitschakelen via tags, tijdschema’s en sms (indien extern gevoed)

 Extra alarmingangen  • 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij)

 Stroomvoorziening  • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Detectiebereik  • 5 meter, 90° hoek

 Batterijlevensduur  • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen  • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit  • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven uitgebreide functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback.

 Accessoires (niet inbegrepen)  • extra tags, netadapter
 • externe antenne (kabellengte 30cm, 250cm of 10m); deze optie maakt de MiniPir geschikt voor inzet als “containeralarm”  
  en voor andere plaatsen waar de netwerksterkte zwak is

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en gebeurtenissen en de positie (Cell-Id). De 
‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

Leg het kastje neer, of hang het op in een schone binnenruimte. Laat de sensor 
de ruimte inkijken; voorkom schitteringen of direct zonlicht op de lens.

Schakel in met de bijbehorende tag, of stel tijdschema’s in voor automatisch 
in- en uitschakelen. 

Zodra “bewegende warmtebron” wordt gedetecteerd, verstuurt de MiniPir 
alarmberichten naar de contactpersonen. 

1

2

3

De Mobeye MiniPir reageert op verdachte bewegingen en stuurt direct een 
melding. Een inbreker komt niet ongezien voorbij.

iCM41
Mobeye MiniPir

Door innovaties kan het product afwijken van het product in het getoonde beeldmateriaal.
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Mobeye 

4G Outdoor Alarm 
 

Mobeye CMVXI-R 
 

 

Eenvoudige, betrouwbare en effectieve terreinbeveiliging 

Het Mobeye Outdoor Alarm combineert de betrouwbare Optex (PIR) detector en de modernste 

Mobeye low power communicatietechnologie. Het Mobeye Outdoor Alarm CMVXI-R is ideaal voor 

tijdelijke beveiliging en plaatsen waar geen stroom aanwezig is. Het systeem kan eenvoudig bevestigd 

worden aan een wand, of een paal. 

 

• stil alarm  

• in- en uitschakelen met (bijgeleverde) tags  

• automatisch in- en uitschakelen op basis van tijdschema’s  

• batterijlevensduur is  ruim twee jaar 

• waarschuwing bij lage batterijspanning  

 

 

Detectie en alarmering 

Detectie en alarmering met het Mobeye Outdoor Alarm is eenvoudig en elegant. In de melder zitten 

twee sensoren. Deze werken onafhankelijk van elkaar. Alleen wanneer beide sensoren tegelijkertijd 

beweging detecteren, wordt een alarm gegenereerd. Als het alarm niet binnen de inloopvertragingstijd 

wordt uitgezet, ontvangen de voorgeprogrammeerde nummers een appbericht, telefonische oproep, 

sms-melding en/of e-mail.  
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Over Mobeye 

Mobeye is Nederlands fabrikant, gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G alarm- en beveiligingsproducten. Kijk op 

mobeye.com voor meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie. 

Technische Gegevens 

Detector 

 

•  Optex VXI-R; instelbare hoek  

•  12 meter detectie, 90º detectie patroon (180º draaibaar) 

•  Afstand correctie: 2,5 – 12 m (5 detectieniveaus), 8 horizontale posities 

Bevestiging •  Op 0,8 – 1,2 m hoogte (bevestigingsmateriaal meegeleverd) 

Afmetingen & kenmerken •  71 x 105 x 186 mm (b x l x h) 

•  IP55  

•  Omgevingstemperatuur -10 ··· 55 ̊C 

Communicatiemodule •  4G LTE-M + 2G World Wide module 

Product inhoud •  Optex VXI-R, geïntegreerde communicatiemodule, tag lezer 

•  2x CR123 batterijen + 4x CR123 batterypack 

•  2x tag 

Alarm als beide zones een beweging  zien. Geen alarm als slechts één zone een beweging ziet. 

De alarmeringen 

• bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelders  

 

Reactie bij alarm 

•  bij gebruik van Mobeye sim/portal: pushbericht, oproep, SMS 

en/of e-mail, eventueel meldkamer 

•  bij eigen simkaart: oproep, SMS 

 

Programmering via sms 

•  inleren van extra tags 

•  vrije herkennings- en alarmteksten 

•  instelbare frequentie testberichten 

 

In- en uitschakelen 

•  via tag 

•  automatisch in- en uitschakelen (2 weekschema’s) 

 

Batterijgevoed 

•  werkt volledig autonoom op batterijen 

•  batterijlevensduur > 2 jaar 

 

Ingebouwde checks op betrouwbaarheid 

•  testmeldingen (‘keep alive’) met instelbare interval  

•  bij gebruik van Mobeye sim/portal:  

 • multi-provider simkaart, werking op 4G LTE-M en 2G 

 • communicatie via data met sms als backup  

 • weergave van de netwerksterkte  

 • keep alive monitoring, melding als geen contact met apparaat 

 • bericht bij lage batterijspanning 

 

Keuze: Mobeye simkaart en de Mobeye Internet Portal 

Mobeye adviseert te kiezen voor de Mobeye sim/portal dienst, 

voor een betrouwbare simkaart, online beheer van de 

contactpersonen en alarmmeldingen via pushbericht, oproep, sms, 

e-mail en/of meldkamer. Het alternatief is een eigen 2G simkaart. 

•  historische (log) data van in- en uitschakeltijden en events 

•  automatische bewaking van testberichten 

•  doorkoppeling naar particuliere alarmcentrale (PAC) mogelijk 

Digital Double Layer Detection  

De twee interne PIR sensoren analyseren de waargenomen 

beweging om een vals alarm uit te sluiten. De Super Multi-

Dimensionale Analyse (SMDA signaalherkenning ) zorgt 

voor hoge immuniteit tegen verstoringbronnen zoals 

kleine dieren, weersinvloeden en bewegende bladeren.  

Mobeye OUTDOOR ALARM 
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Volledig in controle 
met de Mobeye alarmmelder

De Mobeye CM-Guard is de controle-unit en alarmmelder voor de bewaking van iedere technische 
installatie. Universeel, betrouwbaar en compact. Op eenvoudige wijze worden sensoren en contacten op 
de ingangen aangesloten. De melder werkt volledig batterijgevoed, of met externe voeding. De ingebouw-
de communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Als één van de ingangen in de alarmstatus komt, alarmeert de CM-Guard met een pushbericht, telefonische op-
roep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Doormelding 
naar een meldkamer (PAC) is ook mogelijk.
De Mobeye CM-Guard werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een melding. 
Bij gebruik van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), stuurt hij ook ‘stroomuitval’-meldingen; vaak is 
dit een eerste indicatie dat er ter plekke iets mis is.

In enkele eenvoudige stappen is de set-up gereed. De alarmmelder kan vrijstaand worden neergezet of via de mon-
tagegaten worden opgehangen.

      Mobeye CM-Guard, universele alarmmelder
Iedere potentiaalvrije sensor kan worden aangesloten. De CM-Guard heeft diverse instellingsmo-
gelijkheden, zoals automatische in- en uitschakeltijden, alarmteksten per ingang, alarmvertraging, 
herstelberichten, herhaalbericht, testmeldingen. De batterijen worden meegeleverd.

CM4000
Mobeye CM-Guard
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4000 - Technische gegevens
 Inhoud • CM4000, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype normaal 
geopend of normaal gesloten, herstelberichten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), PAC-inrichting, e.a.

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Ingangen • 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V) 

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Bevestig een potentiaalvrij contact op een van de ingangen van de CM-Guard. 
Dit kan een storingssignaal van een installatie zijn, of een sensor met maak-/
breekcontact.

De CM-Guard detecteert iedere statusverandering op de ingangen. Indien aan-
gesloten op externe spanning signaleert hij ook stroomuitval.

In een alarmsituatie verstuurt de CM-Guard alarmberichten naar de contactper-
sonen. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan en berichtbe-
vestiging mogelijk.

1

2

3

De Mobeye CM4000 bewaakt uw installatie op afstand. De alarmmelder stuurt 
direct een melding als de status verandert. Zo bent u volledig in controle.

CM4000
Mobeye CM-Guard
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Volledig in controle 
met de Mobeye alarmmelder

De Mobeye CM-Guard-O is de alarmmelder voor de bewaking van iedere technische installatie. Universeel, 
betrouwbaar en compact. Op eenvoudige wijze worden sensoren en contacten op de ingangen aangeslo-
ten. CM CM4000-O heeft een open collector uitgang die bij externe spanning schakelt, na een alarm of na 
een commando. De melder werkt volledig batterijgevoed, of met externe voeding. De ingebouwde com-
municatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Als één van de ingangen in de alarmstatus komt, alarmeert de CM-Guard met een pushbericht, telefonische op-
roep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Doormelding 
naar een meldkamer (PAC) is ook mogelijk.
De Mobeye CM-Guard werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een melding. 
Bij gebruik van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), stuurt hij ook ‘stroomuitval’-meldingen; vaak is 
dit een eerste indicatie dat er ter plekke iets mis is.

In enkele eenvoudige stappen is de set-up gereed. De alarmmelder kan vrijstaand worden neergezet of via de mon-
tagegaten worden opgehangen.

      Mobeye CM-Guard-O, universele alarmmelder
Potentiaalvrije sensoren of analoge signaal tot max. 48 kan - met een weerstand of relais - kunnen 
worden aangesloten. Via de uitgang is een apparaat, met eventueel een relais aan te sluiten. 

CM4000-O
Mobeye CM-Guard met uitgang
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4000-O - Technische gegevens
 Inhoud • CM4000-O, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype normaal 
geopend of normaal gesloten, herstelberichten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), PAC-inrichting, e.a.

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Ingangen • 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Uitgang • 1x Open collector, max. 200 mA bij 12V DC

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Bevestig een potentiaalvrij contact op een van de ingangen van de CM-Guard. 
Dit kan een storingssignaal van een installatie zijn, of een sensor met maak-/
breekcontact.

De CM-Guard detecteert iedere statusverandering op de ingangen. Indien aan-
gesloten op externe spanning signaleert hij ook stroomuitval.

In een alarmsituatie verstuurt de CM-Guard alarmberichten naar de contactper-
sonen. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan en berichtbe-
vestiging mogelijk.

1

2

3

De Mobeye CM4000-O bewaakt uw installatie op afstand. De alarmmelder 
stuurt direct een melding als de status verandert. U schakelt de uitgang hand-
matig of automatisch na een alarm of Zo bent u volledig in controle.

CM4000-O
Mobeye CM-Guard
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Relaisaansturing op afstand
en alarmeren op de ingangen

De Mobeye CM-Guard-2R is een 2G/4G-alarmmodule met twee potentiaalvrije ingangen en twee relaisuit-
gangen, speciaal bedoeld voor het starten en stoppen van een pomp of motor. 
Op de alarmingangen kunnen sensoren en contacten worden aangesloten. Alarmmeldingen worden 
verstuurd via push-app, oproep, sms, en/of email.
De CM4000-2R heeft twee uitgangsrelais, die schakelen op sms-commando, mits externe spanning (12V of 
24V) is aangesoten. 
De ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Bij de CM4000-2R wordt een Mobeye 4G/2G simkaart meegeleverd die ook toegang geeft tot de Mobeye Portal Een 
een eigen simkaart kan worden geplaatst. Hij werkt dan enkel op het 2G netwerk.

      CM4000 versies
De CM4000-2R is voor binnengebruik. De CM4000X-2R is voor buitengebruik, in IP-67 behuizing.
De CM4000-1R heeft een enkele relaisuitgang die “hard” schakelt. 
Deze producten vervangen de MS100E. In Q3/’23 komt een opvolger met onafhankelijke relais.

Werking van de uitgangen
• Relais O1 is normaal geopend en sluit 1 seconde na ontvangst van sms-commando “1111 O1ON” 
• Relais O2 is normaal gesloten en opent 1 seconde na ontvangst van sms-commando “1111 O1OFF”

CM4000-2R
Mobeye CM-Guard 
met 2x NO/NC ingang, 2x relaisuitgang
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4000-2R - Technische gegevens
 Inhoud • CM4000-2R, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype normaal 
geopend of normaal gesloten, herstelberichten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), PAC-inrichting, e.a.

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Ingangen • 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Uitgang • 2x relaiscontact, schakelbaar via sms-commando (bij 12/24V DC ingangsspaning)

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • CM4000-2R: 94 x 94 x 28 mm
• CM4000X-2R: 130 x 85 x 35 mm, IP67

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Verbind het start-/stopmechnisme aan de relaisuitgangen, bevestiging eventu-
eel een potentiaalvrij contact op een van de ingangen en sluit spanning aan.

Bedien het aan- en uitzetten van de pomp via sms-commando. Voordat de 
motor of pomp weer kan, moet altijd eerst het stop sms-commando gestuurd 
zij, ook al is deze handmatig uitgezet.

In een alarmsituatie verstuurt de CM-Guard alarmberichten naar de contact-
personen.

1

2

3

De Mobeye CM4000-2R bewaakt uw installatie en geeft de mogelijkheid op 
afstand een pomp of motor te schakelen. De module met twee relais is ontwor-
pen voor motoren met een lokale startknop met een maakcontact en een stop 
via een breekcontact.

CM4000-2R
Mobeye CM-Guard
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De Mobeye PowerGuard is de stroomuitvalbewaker en storingsmelder met veelzijdige toepassingen. 
Begrijpelijk, betrouwbaar en compact. Door de netadapter in een stopcontact te steken wordt de spannings-
bron bewaakt. Daarnaast kunnen sensoren en contacten op de alarmingangen worden aangesloten. De 
ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Bij stroomuitval of alarm op een ingang, alarmeert de PowerGuard met een pushbericht, telefonische oproep, sms 
en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Doormelding naar een 
meldkamer (PAC) is ook mogelijk.

De Mobeye PowerGuard bewaakt de netstroom of een 12-24V DC spanningsbron. Bij stroomuitval gebruikt hij de 
batterijen om de meldingen te versturen en de ingangen voortdurend te bewaken. Bij stroomherstel ontvangen de 
contactpersonen een herstelmelding.
In enkele eenvoudige stappen is de set-up gereed. De alarmmelder kan vrijstaand worden neergezet of via de mon-
tagegaten worden opgehangen.

Mobeye PowerGuard, een krachtig bewakingsapparaat
De PowerGuard heeft diverse instellingsmogelijkheden, zoals automatische in- en uitschakeltijden, 
alarmteksten per ingang, alarmvertraging, herstelberichten, herhaalbericht, testmeldingen. De batterij-
en en netadapter worden meegeleverd.

Altijd op de hoogte van
stroomuitval en storingen

CM4100
Mobeye PowerGuard
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en technische productinformatie.

CM4100 - Technische gegevens 
 Inhoud • CM4100, netstroomadapter, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • stroomuitval, ingangsalarm, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, NO/NC ingangen, 
herstelberichten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), low power modus bij 12-24V DC, PAC-inrichting, e.a.

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Ingangen • 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed), > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Steek de netadapter in een stopcontact en bevestig eventueel een potentiaal-
vrije sensor op een van de ingangen. 

De PowerGuard herkent stroomuitval en een ingangsalarm.

In een alarmsituatie verstuurt de PowerGuard alarmberichten naar de contact-
personen. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan en bericht-
bevestiging mogelijk.

De Mobeye CM4100 bewaakt stroomuitval en aangesloten storingscontacten. 
De alarmmelder stuurt direct een melding als de status verandert. Zo bent u 
altijd goed geïnformeerd.

3
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1

CM4100
Mobeye PowerGuard

CM4100
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Bewaking van temperatuurgrenzen
ontvangst van meldingen bij afwijkingen

De Mobeye ThermoGuard helpt schade te voorkomen door onderkoeling of oververhitting. Door het 
instellen van een onder- en/of bovengrens bewaakt dit compacte apparaat de omgevingstemperatuur. De 
ThermoGuard is uitgerust met een betrouwbare temperatuursensor. Zodra de temperatuur afwijkt van de 
grenzen, volgt een alarmmelding. De melder werkt volledig batterijgevoed, of met externe voeding. De 
ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Zodra de temperatuur of één van de extra ingangen in de alarmstatus komt, volgt een pushbericht, telefonische 
oproep, sms en/of e-mail. Hierin staat ook de actuele temperatuur vermeld. De contactpersonen zijn instelbaar, met 
keuzes voor de wijze van alarmering.
De Mobeye ThermoGuard werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een mel-
ding. Bij gebruik van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), stuurt hij ook ‘stroomuitval’-meldingen; 
vaak is dit een eerste indicatie dat er ter plekke iets mis is en actie vereist is.

Mobeye ThermoGuard, betrouwbaar en eenvoudig
Behalve de temperatuursensor kunnen ook twee potentiaalvrije sensoren worden aangesloten, zoals 
een storingsrelais of deurmagneetcontact. De instellingen zijn eenvoudig te programmeren, zoals de 
temperatuurgrenzen, inschakeltijden, alarmvertragingen, kalibratie-waarde, herhaalcycli, testinterval 
en alarmteksten.

CM4200
Mobeye ThermoGuard
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4200 - Technische gegevens
 Inhoud • CM4200, 1x digitale temperatuursensor, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • temperatuuralarm, ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • temperatuurwaarde, status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Instellingsopties •  temperatuurgrenzen (tussen -35 °C en +70 °C), contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, 
berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype, herstelberichten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), e.a.

 Temperatuursensor • 1 meter kabel 
• nauwkeurigheid: 0,5 °C tussen -30 °C en +55 °C, 1 °C buiten deze grenzen

 Ingangen • 1x digitale temperatuuringang, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, verlengkabel (3m, 10m of platte 1m kabel), externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Plaats de sensor op een plaats met stabiele temperatuur, niet te dicht bij een 
koelelement of hittebron. 

Stel de temperatuurgrenzen in en kies contactpersonen voor de meldingen.

Zodra de gemeten temperatuur buiten de ingestelde grenzen komt, verstuurt 
de ThermoGuard alarmberichten naar de contactpersonen. Bij gebruik van de 
portal en de app, is een escalatieplan en berichtbevestiging mogelijk.

1

2

3

De Mobeye CM4200 meet de temperatuurwaarden continu. De alarmmelder 
stuurt direct een melding als het te koud of te warm wordt. Zo bent u volledig 
in controle.

CM4200
Mobeye ThermoGuard
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Waterdetector met alarmdoormelding
altijd op de hoogte van lekkage

De Mobeye WaterGuard is de alarmmelder die helpt om waterschade te voorkomen. Het apparaat bestaat 
uit een betrouwbare lekkagesensor en een compact communicatiekastje. Door de lekkagesensor dicht 
bij een waterbron te plaatsen of op een plek waar water zich kan ophopen, kan lekkage niet meer onge-
zien plaatsvinden. Als de lekkagesensor een vloeistof op waterbasis detecteert, volgt een alarmmelding. 
De melder werkt volledig batterijgevoed, of met externe voeding. De ingebouwde communicatiemodule 
werkt op het 4G LTE-M en 2G netwerk.

Zodra de watersensor of één van de extra ingangen in de alarmstatus komt, volgt een pushbericht, telefonische 
oproep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering.
De Mobeye WaterGuard werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een mel-
ding. Bij gebruik van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), zal hij deze ook bewaken; hierdoor werkt 
het apparaat ook als stroomuitvalmelder.

Mobeye WaterGuard, betrouwbaar en eenvoudig
Behalve de bijgeleverde watersensor kunnen ook twee potentiaalvrije sensoren worden aangesloten, 
zoals een storingsrelais of watervlotter. De instellingen zijn eenvoudig te programmeren, zoals alarm-
vertragingen, inactieve tijden na een alarm, NO/NC ingangen, herhaalcycli, testinterval en alarmtek-
sten.
Voor het bewaken van het waterniveau is de CM4300FS met vlottersensor meer geschikt.

CM4300
Mobeye WaterGuard
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4300 - Technische gegevens
 Inhoud • CM4300, lekkagesensor, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • wateralarm, ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop en sms

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype, herstelbe-
richten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), e.a.

 Watersensor • 52 x 32 x 14 mm, digitaal, 1 meter kabel

 Ingangen • 1x ingang voor watersensor, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12V DC (+/-2V)

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, verlengkabel (3m, 10m), externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Plaats het kastje op een droge plaats en stel de contactpersonen in voor de 
meldingen. 

Bevestig de lekkagesensor op een plaats waar het water zich als eerste zal bin-
nendringen of ophopen, met de pinnen naar beneden.

Zodra de pinnen water voelen, verstuurt de WaterGuard alarmberichten naar 
de contactpersonen. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan en 
berichtbevestiging mogelijk.
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3

De Mobeye CM4300 houdt in de gaten of een ruimte droog is. Bij lekkage 
stuurt hij direct een melding. Zo kunt u een lek tijdig ontdekken en waterscha-
de voorkomen.

CM4300
Mobeye WaterGuard
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Watermelder met vlottersensor
voor niveaumeting met doormelding

De Mobeye WaterGuard-FS informeert contactpersonen bij het stijgen of dalen van het waterniveau. 
Het apparaat bestaat uit een watervlottersensor en een compact communicatiekastje. Door de sensor in 
horizontale positie te bevestigen op de kritieke waterhoogte, zal deze dichtgedrukt worden (bij het stijgen 
van het water) of open gaan (bij dalend waterniveau). Hierop volgt een alarmmelding. De melder werkt 
volledig batterijgevoed, of met externe voeding. De ingebouwde communicatiemodule werkt op het 4G 
LTE-M en 2G netwerk.

Zodra de watersensor of de extra ingang in de alarmstatus komt, volgt een pushbericht, telefonische oproep, sms 
en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering.
De Mobeye WaterGuard-FS werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een mel-
ding. Bij gebruik van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), zal hij deze ook bewaken; hierdoor werkt 
het apparaat ook als stroomuitvalmelder.

Mobeye WaterGuard-FS, betrouwbaar en eff ectief
Behalve de bijgeleverde watervlottersensor kan een tweede potentiaalvrije sensor worden aangeslo-
ten, bijvoorbeeld een tweede vlotter of storingsrelais. De instellingen zijn eenvoudig te programme-
ren, zoals alarmvertragingen, inactieve tijden na een alarm, NO/NC ingangen, herhaalcycli, testinter-
val en alarmteksten.
Voor het ontdekken van waterlekkages is de CM4300 met lekkagesensor meer geschikt.

CM4300FS
Mobeye WaterGuard-FS
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4300FS - Technische gegevens
 Inhoud • CM4300FS, watervlottersensor, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • wateralarm, ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop en sms

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype, herstelbe-
richten, alarmvertragingstijden, testinterval (keep-alive), e.a.

 Watersensor • geschikt voor op water gebaseerde vloeistoff en, 1,5 meter kabel (verlengbaar met 2-aderige draad)

 Ingangen • 1x ingang voor vlottersensor (NO/NC), 1x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12V DC (+/-2V)

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, externe antenne, vlottersensor voor andere stoff en (b.v. diesel)

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Plaats het kastje op een droge plaats en stel de contactpersonen in voor de 
meldingen. 

Bepaal bij welke hoogte u alarm wilt ontvangen, als het water deze bereikt. Be-
vestig daar de watervlotter horizontaal, eventueel met behulp van een hulpstuk. 

Zodra het water de vlotter dicht drukt, verstuurt de WaterGuard-FS alarmbe-
richten naar de contactpersonen. Bij gebruik van de portal en de app, is een 
escalatieplan en berichtbevestiging mogelijk.
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3

De Mobeye CM4300FS bewaakt of het waterniveau op of onder een vooraf 
bepaald niveau is. Als het waterniveau te hoog of juist te laag is stuurt hij een 
melding. Zo weet u tijdig of er actie moet worden genomen.

CM4300FS
Mobeye WaterGuard-FS
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Mobeye brandmelders
met alarmdoormelding naar contactpersonen

De serie Mobeye 2G/4G-brandmelderkits bestaan uit een betrouwbare rook- of hittemelder met door-
melding naar contactpersonen. Door de combinatie van Ei Electronics brandmelders en de Mobeye com-
municatiemodule zijn brandmeldingen nog eff ectiever. Bij branddetectie zal, naast de sirene ter plaatse, 
ook een waarschuwing gaan via pushbericht, telefonische oproep, sms en/of e-mail. Er zijn geen kabels en 
lokale telefoonlijn nodig. De kit werkt volledig batterijgevoed. Dit maakt de installatie eenvoudig. Desge-
wenst is doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) mogelijk. De ingebouwde communicatie-
module kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

De Ei Electronics rookmelder heeft een 10-jaars batterij. Mobeye communicatiemodule werkt ruim een jaar op 
batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een melding. Met de accessoire AC-FA-EPEU is aansluiting op 12-24V DC 
spanning of een netadapter mogelijk.

Stand-alone brandmelders, of meerdere melders in een netwerk
De CM4400 is geschikt voor situaties waar één rookmelder afdoende is. 
Bij meerdere draadloose gekoppelde brandmelders wordt een (extern gevoede) Ei Electronics 
relaismodule (Ei428RF of Ei413RF) in het draadloze netwerk opgenomen met daaraan verbon-
den de communicatiemodule Mobeye PowerGuard (CM4100). Zodra één van de melders brand 
detecteert, zullen alle sirenes klinken en stuurt de Mobeye communicatiemodule een melding. 
Als rookmelders ongeschikt zijn, vormen hittemelders een alternatief.

CM4400
Mobeye 2G/4G Rookmelderkit
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4400 - Technische gegevens
 Artikelnummer
 CM4400

 CM4400H

 CM4400HRF

 CM4410

 CM4100 + Ei413RF
 CM4100 + Ei428RF

 Product
• 4G-communicatiemodule met Ei Electronics rookmelder, inzetbaar als stand-alone rookmelder

  1x CM4410, 1x Ei650iC, 2x CR123 batterijen, simkaart
• 4G-communicatiemodule met Ei Electronics hittemelder, inzetbaar als stand-alone hittemelder

  1x CM4410, 1x Ei603TYC, 2x CR123 batterijen, simkaart
• 4G-communicatiemodule met Ei Electronics hittemelder en RF-module, inzetbaar in netwerk van Ei-melders

  1x CM4410, 1x Ei603TYC, 1x Ei650M, 2x CR123 batterijen, simkaart
• 4G-communicatiemodule als uitbreidingsset op Ei650iC, Ei605TYC of Ei603TYC

  1x CM4410, 2x CR123 batterijen, simkaart
• brandmeldkit 1 als communicatieset voor meerdere (Ei) RF-brandmelders: 1x CM4100, 1x Ei413RF
• brandmeldkit 2 als communicatieset voor meerdere (Ei) RF-brandmelders: 1x CM4100, 1x Ei428RF

 (Alarm) meldingen • brandalarm, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, testinterval (keep-alive), PAC, e.a.

 CM4400 • incl. optische rookmelder (>85 dB op 3 m), voldoet aan EN14604, voor gebruik in ruimte met woonfunctie, 0˚C ... 40˚C
• diameter 12 cm, hoogte 6,7 cm

 CM4410 • stroomvoorziening: 2 x CR123 lithium batterijen ingebrepen (batterijlevensduur: > 1 jaar bij normaal gebruik)
• optie: voedingsmodule met 12VDC netadapter (AC-FA-EP)

 CM4100 • stroomvoorziening: netstroomadapter + 2x CR123 lithium batterijen inbegrepen (back-up batterij t.b.v. doormelding 

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk 

is zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fall-
back

• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)
   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 

Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programme-

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Activeer de melder in enkele stappen en stel de contactpersonen in.

Bevestig de rookmelder aan het plafond in een schone en droge ruimte.

Bij brand klinkt de sirene ter plaatse en worden de ingestelde contactpersonen 
telefonische geinformeerd.

1
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3

De Mobeye CM4400 rookmelderkit waarschuwt bij brand de mensen ter plaat-
se, en ook contactpersonen elders. Hij maakt het verschil bij hulp aan kwetsba-
ren en bij brand in leegstaande panden.

CM4400
Mobeye 2G/4G rookmelder
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Hulp inroepen
met één druk op de knop

De Mobeye Paniekmelder alarmeert de ingestelde contactpersonen na het indrukken van de knop. De 
paniekknop heeft geen bekabeling nodig en werkt langdurig op batterijen. Compact en betrouwbaar. Het 
doosje kan dichtbij een persoon, onder een bureau, bed of dicht bij een machine geplaatst worden. De 
ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Nadat de knop ingedrukt is, alarmeert de Paniekmelder met een pushbericht, telefonische oproep, sms en/of 
e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Doormelding naar een meld-
kamer (PAC) is ook mogelijk.
De Mobeye Paniekmelder werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een mel-
ding. De reactietijd is rond 20-25 seconden. Deze tijd kan versneld worden door gebruik te maken van een externe 
stroombron (12-24V DC of netspanning).

In enkele eenvoudige stappen is de set-up gereed. De melder kan vrijstaand worden neergezet of via de montage-
gaten worden opgehangen.

      Paniekmelder voor extra veiligheid
De knop zit aan de achterkant van de behuizing, ideaal voor bediening van onder een bureau 
of bedrand. Voor bediening via een slagbeweging, kan een externe knop worden aangesloten.
Typische toepassingen zijn persoonsbeveiliging voor alleenwerkers, kwetsbaren thuis of het 
bieden van veiligheid aan (winkel) personeel.

CM4500
Mobeye Paniekmelder
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CM4500 - Technische gegevens
 Inhoud • CM4500, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • paniekalarm, stroomuitval, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Instellingsopties •  contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, testinterval (keep-alive), PAC-inrich-
ting, e.a.

 Ingangen • drukknop, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12V DC (+/-2V)

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, externe drukknop

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

In enkele stappen zijn de instelllingen en contactpersonen voorbereid. Bevestig 
het kastje op een plaats dichtbij de persoon.

Na het indrukken van de knop, reageert de melder direct en verstuurt het de 
alarmmeldingen.

De contactpersonen worden via de telefoon geïnformeerd met een vooraf ge-
defi nieerde alarmtekst. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan 
en berichtbevestiging mogelijk.

1

2

3

De Mobeye CM4500 alarmeert contactpersonen na het indrukken van de knop. 
De paniekmelder stuurt een melding naar vooraf ingestelde contactpersonen. 
In kwetsbare situaties geeft dit extra veiligheid.

CM4500
Mobeye Paniekmelder
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Complete bewaking op stroomuitval, lekkage, 
temperatuurafwijking en accuspanning 

Voor optimale controle en bewaking combineert de Mobeye CM4600 diverse sensoren en signalen. Een 
betrouwbaar hulp om risico’s te bewaken en schade te beperken. De gebruiker ontvangt een bericht bij 
problemen rond de temperatuur, waterniveau, accuspanning, potentiaalvrije sensoren en de stroomvoor-
ziening. De melder kan volledig op batterijen werken, of via externe voeding. De ingebouwde communi-
catiemodule werkt op zowel het 4G LTE-M als het 2G-netwerk.

Bij een statusverandering alarmeert Mobeye CombiGuard met een pushbericht, telefonische oproep, sms en/of 
e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering.
De Mobeye CombiGuard werkt langer dan een jaar op een set batterijen. Bij lage batterijspanning volgt een mel-
ding. Als een externe stroombron (12 VDC of netspanning) is aangesloten, stuurt hij ook ‘stroomuitval’-meldingen; 
vaak is dit een eerste indicatie dat er ter plekke iets mis is.

      Altijd op de hoogte van de status
Via een online portal en app is de set-up eenvoudig en heeft de gebruiker inzicht in de status 
van de diverse sensoren en aansluitingen.
•  temperatuursensor 
•  waterlekkagesensor
•  2x ingang voor batterijspanning of potentiaalvrije ingangen 
•  (wal) spanningsadapter, of 12-24V DC
•  open collector uitgang

CM4600
Mobeye CombiGuard
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor meer 
informatie over onze technologie, toepassingen en technische productinformatie.

CM4600 - Technische gegevens 
 Inhoud • CM4600, 1x temperatuursensor (1m), 1x waterlekkagesensor (1m), 1x netadapter, 2x CR123 batterijen

 (Alarm) meldingen •  temperatuuralarm, wateralarm, lage accuspanningsalarm, NO/NC ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, lage interne 
batterijen, (gemiste) testmelding

• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail

 Rapportages • status, instellingsoverzicht, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID* 

 Instellingsopties •  contactpersonen voor alarm- en serviceberichten (onbeperkt aantal), berichtteksten, herhaalcycli, AN/NO/NC ingangen, 
alarmwaarden, alarmvertragingstijden, testinterval, low power modus, e.a..

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Ingangen • 2x AN/NO/NC (analoog of potentiaalvrij), 1x temperatuur, 1x water, 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Uitgang • open collector (bij externe spanning), max. 200mA. Schakelt bij alarm of na binnenkomende sms

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactpersonen. Programmering 
gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • verlengkabel temperatuur/watersensor (3m of 10m), magneetcontact, vlottersensor, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, 
online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte, gebeurtenissen en 
positie (Cell-Id). De ‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart 
activeert u online.

Bevestig een of meer van de meegeleverde sensoren, adapter en/of sluit een 
batterij aan om de spanning te bewaken. Stel een accu- en temperatuurgrens in.

De CombiGuard detecteert iedere afwijking op de sensoren en ingangen. Indien 
aangesloten op externe stroom registreert hij ook stroomuitval.

Bij afwijkingen verstuurt de CombiGuard alarmberichten naar de contactperso-
nen, via pushbericht, telefonische oproep, sms en/of e-mail. 
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De Mobeye CM4600 bewaakt uw bezittingen op afstand. Bij een verandering 
in de status stuurt de alarmmelder direct een melding. Zo bent u volledig in 
controle.

CM4600
Mobeye CombiGuard
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Bewaking van temperatuurgrenzen,
zicht op het complete temperatuurverloop

De Mobeye ThermoGuard TwinLog is een uiterst accurate en gebruiksvriendelijke temperatuurbewaker. 
Zodra de temperatuur afwijkt van de ingestelde grenswaarden, volgt een alarmmelding. Daarnaast logt hij 
de temperatuurwaarden met een zelfgekozen interval en geeft deze weer in de online portal. De CML4255 
heeft een betrouwbare temperatuursensor, met de mogelijkheid voor een tweede. Hij werkt volledig batte-
rijgevoed, of met externe voeding. De ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en 
het 2G netwerk verbinden.

Zodra de temperatuur of één van de extra ingangen in de alarmstatus komt, volgt een pushbericht, telefonische op-
roep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Bij gebruik van 
de Mobeye Internet Portal is de logfunctionaliteit beschikbaar. De gelogde temperatuurwaarden worden periodiek 
én na een alarm naar de portal gestuurd voor weergave in tabel- en grafi ekvorm. 
De Mobeye ThermoGuard kan op batterijen werken, bij normaal gebruik langer dan een jaar op een set. Bij gebruik 
van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), volgen ook ‘stroomuitval’-meldingen.

Alarmering, loggen en inzicht
De directe alarmering, het periodiek loggen, en inzicht op afstand maakt de CML4255 geschikt voor 
professionele toepassingen zoals voedselketens, medicijnbewaking en geconditioneerde opslag. 

CML4255
Mobeye ThermoGuard TwinLog
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CML4255 - Technische gegevens
 Inhoud • CML4255, 1x digitale temperatuursensor, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • temperatuuralarm, ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC); lokale piezo sirene

 Rapportages • temperatuurwaarden, status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Instellingsopties •  temperatuurgrenzen per sensor (tussen -35 ... +70 °C), loginterval (in min.), interval gegevensoverdracht (in uren), con-
tactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype, herstelberich-
ten, alarmvertragingstijden, kalibratiewaarden, testinterval (keep-alive), e.a.

 Temperatuursensor • 1 meter kabel 
• nauwkeurigheid: 0,5 °C tussen -30 °C en +55 °C, 1 °C buiten deze grenzen

 Ingangen • 2x digitale temperatuuringang, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Uitgang • open collector (bij externe spanning), max. 200mA. Schakelt bij alarm of na binnenkomende sms/oproep

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen, kleur • 94 x 94 x 28 mm, wit

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal en zonder logfunctie. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactper-
sonen. Programmering gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • tweede temperatuursensor (1m of 10m kabel), verlengkabel (3m, 10m of platte 1m kabel), netadapter, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals grafi eken en logwaarden, 
historie, status en positie (Cell-Id), online programmering, inrichting van de meldingen en pushberichten via een app. De 
‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

Plaats de sensor op een plaats met stabiele temperatuur, niet te dicht bij een 
koelelement of hittebron. 

Stel de temperatuurgrenzen en de logfrequentie in en kies contactpersonen 
voor de meldingen.

Als het te koud of te warm wordt, verstuurt de ThermoGuard alarmberich-
ten naar de contactpersonen. De gelogde waarden zijn online inzichtelijk in 
tabel- en grafi ekvorm.
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De Mobeye CML4255 meet de temperatuurwaarden continu en logt deze pe-
riodiek. Zo bent u volledig geïnformeerd over alarmsituaties en het complete 
temperatuurverloop.

CML4255
Mobeye ThermoGuard TwinLog
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Bewaking van temperatuurgrenzen,
zicht op het complete temperatuurverloop

De Mobeye ThermoGuard TwinLog CML4275 is een uiterst accurate en gebruiksvriendelijke temperatuur-
bewaker voor buitengebruik en industriele omgeving. Zodra de temperatuur afwijkt van de ingestelde 
grenswaarden, volgt een alarmmelding. Daarnaast logt hij de temperatuurwaarden met een zelfgekozen 
interval en geeft deze weer in de online portal. De CML4275 heeft een betrouwbare temperatuursensor, 
met de mogelijkheid voor een tweede. Hij werkt volledig batterijgevoed, of met externe voeding. De inge-
bouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

Zodra de temperatuur of één van de extra ingangen in de alarmstatus komt, volgt een pushbericht, telefonische op-
roep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instelbaar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Bij gebruik van 
de Mobeye Internet Portal is de logfunctionaliteit beschikbaar. De gelogde temperatuurwaarden worden periodiek 
én na een alarm naar de portal gestuurd voor weergave in tabel- en grafi ekvorm. 
De Mobeye ThermoGuard kan op batterijen werken, bij normaal gebruik langer dan een jaar op een set. Bij gebruik 
van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning), volgen ook ‘stroomuitval’-meldingen.

Alarmering, loggen en extra inzicht
De CML4275 is geschikt voor professionele temperatuurbewaking van geconditioneerde ruimtes, 
opslaglocaties en de buitentemperatuur. Voor de agrosector zijn specifi eke functies toegevoegd om 
de tijdens de bloesemperiode te dienen als nachtvorstalarm. De teler krijgt toegespitste informatie 
tijdens de “rust-”, “kritische” en “alarm-” fase. Een urenteller geeft inzicht in warmte en koude uren.

CML4275
Mobeye ThermoGuard TwinLog



security. anywhere. anytime. mobeye.com

HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CML4275 - Technische gegevens
 Inhoud • CML4275, 1x digitale temperatuursensor, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • temperatuuralarm, ingangsalarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC); lokale piezo sirene
• optie “smart data transfer”: vooralarmering bij kritische temperatuur en verhoogde updatefrequentie van grafi ek

 Rapportages • temperatuurwaarden, status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Instellingsopties •  temperatuurgrenzen per sensor (tussen -35 ... +70 °C), loginterval (in min.), interval gegevensoverdracht (in uren), con-
tactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype, herstelberich-
ten, alarmvertragingstijden, kalibratiewaarden, testinterval (keep-alive), e.a.

 Temperatuursensor • 1 meter kabel 
• nauwkeurigheid: 0,5 °C tussen -30 °C en +55 °C, 1 °C buiten deze grenzen

 Ingangen • 2x digitale temperatuuringang, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Uitgang • open collector (bij externe spanning), max. 200mA. Schakelt bij alarm of na binnenkomende sms/oproep

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 130 x 180 x 35 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal en zonder logfunctie. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactper-
sonen. Programmering gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • tweede temperatuursensor (1m of 10m kabel), verlengkabel (3m of 10m kabel), netadapter, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals grafi eken en logwaarden, 
historie, status en positie (Cell-Id), online programmering, inrichting van de meldingen en pushberichten via een app. De 
‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

Plaats de sensor op een plaats met stabiele temperatuur, niet te dicht bij een 
koelelement of hittebron. 

Stel de temperatuurgrenzen en de logfrequentie in en kies contactpersonen 
voor de meldingen. 

Als het te koud of te warm wordt, verstuurt de ThermoGuard alarmberich-
ten naar de contactpersonen. De gelogde waarden zijn online inzichtelijk in 
tabel- en grafi ekvorm.
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De Mobeye CML4275 meet de temperatuurwaarden continu, meldt zich direct 
bij alarm en stuurt periodiek de gelogde waarden. Voor de professionele ge-
bruiker geeft dit volledig inzicht in het temperatuurverloop.

CML4275
Mobeye ThermoGuard TwinLog
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Bewaking van analoge grenzen,
met alarmering en zicht op het spanningsverloop

De Mobeye CM-Guard TwinLog is een compact meetinstrument voor de bewaking van analoge waarden. 
Met twee ingangen voor het meten van waarden tussen 0V en 48V, is hij bij uitstek geschikt als accube-
waker. Zodra het voltage van een aangesloten batterij of sensor buiten de ingestelde grenswaarden komt, 
volgt een alarmmelding. Daarnaast logt hij de gemeten waarden en geeft deze weer in de online portal. 
De ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G LTE-M en het 2G netwerk verbinden.

In een alarmsituatie volgt een pushbericht, telefonische oproep, sms en/of e-mail. De contactpersonen zijn instel-
baar, met keuzes voor de wijze van alarmering. Bij gebruik van de Mobeye Internet Portal is de logfunctionaliteit 
beschikbaar. De gelogde waarden worden periodiek én na een alarm naar de portal gestuurd voor weergave in 
tabel- en grafi ekvorm. 
De Mobeye CML4055 kan (ruim een jaar) op de interne batterijen werken. Naar keuze kan een 12-24V DC spanning 
of netspanning worden aangesloten. Bij het wegvallen van de externe stroombron, volgt een stroomuitvalmelding.

Preventie voorkomt schade
Van diepontlading raakt een accu veelal defect. Door het instellen van een alarmgrens krijgen de 
contactpersonen tijdig een melding om actie ondernemen. De CML4055 heeft een (open collector) 
uitgang die gebruikt kan worden om een accu of apparaat te schakelen.

CML4055
Mobeye CM-Guard TwinLog
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CML4055 - Technische gegevens
 Inhoud • CML4055, 2x CR123 batterijen, simkaart

 (Alarm) meldingen • spanningsalarm, ingangsalarm (NO/NC), stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding, 
• naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC); lokale piezo sirene

 Rapportages • spanningswaarden, status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Instellingsopties •  analoge waarde per sensor, loginterval (in min.), interval gegevensoverdracht (in uren), contactpersonen (onbeperkt aan-
tal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, herhaalcycli, ingangstype, herstelberichten, alarmvertragingstijden, 
kalibratiewaarden, testinterval (keep-alive), e.a.

 Ingangen • 2x ingang, instelbaar als analoog of potentiaalvrij (NO/NC)
 spanningswaarden 0-48V met piekspanning tot 64V
• 1x 12-24V DC (+/-2V)

 Uitgang • open collector (bij externe spanning), max. 200mA. Schakelt bij alarm of na binnenkomende sms/oproep

 Stroomvoorziening • 2x CR123 lithium batterijen of 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium

 Batterijlevensduur • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)

 Afmetingen • 94 x 94 x 28 mm

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback
• 2G EGSM Quad band (900/1800 MHz)

   bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat (enkel) op 2G. De werking is ‘stand-alone’, zonder gebruik van de 
Mobeye Portal en zonder logfunctie. De alarmmeldingen gaan via sms en telefonische oproep naar (max.) 5 contactper-
sonen. Programmering gebeurt via (eenvoudige) sms-commando’s

 Accessoires (niet inbegrepen) • netadapter, externe antenne

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals grafi eken en logwaarden, 
historie, status en positie (Cell-Id), online programmering, inrichting van de meldingen en pushberichten via een app. De 
‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

Sluit een accu of analoge sensor aan op een van de ingangen.  

Stel de (min./max.) spanningsgrenzen en de logfrequentie in en kies con-
tactpersonen voor de meldingen.

Als de ingestelde boven- of ondergrens wordt bereikt, verstuurt de CML4055 
alarmberichten naar de contactpersonen. Het spanningsverloop is online in-
zichtelijk in tabel- en grafi ekvorm.
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De Mobeye CML4055 bewaakt de spanningswaarde van een aangesloten accu 
of analoge sensor. Hij meet de waarden continu om bij afwijkingen direct te 
alarmeren, en logt ze periodiek.

CML4055
Mobeye CM-Guard TwinLog
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De Mobeye SISTM meet de waarden van industriële sensoren met een analoge uitgang. De ingangen van 
de SISTM lezen de uitgangswaarden en converteren deze naar betekenisvolle parameters. Als (min./max.) 
grenswaarden zijn ingesteld en deze worden overschreden, ontvangen de contactpersonen een alarmmel-
ding. Periodiek worden de sensorwaarden gelogd en weergegeven in een online portal. 

De Mobeye SISTM is een 2-kanaalsmodule, geschikt voor alle sensoren met een uitgangswaarde tussen 0 en 
(maximaal) 10 volt, of 4-20mA. Met een maximale waarde, conversiefactor en kalibratiewaarde is het meetbe-
reik instelbaar als nauwkeurige werkelijke waarden. Via de interne 4G LTE-M / 2G communicatiemodule staat 
de SISTM in verbinding met de Mobeye Internet Portal en de (alarm-) contactpersonen.

Externe spanning versus autonome werking op batterijen
CML4015-HP  Continue meting op de sensoren. Bij onder- of overschrijding van de alarm-

grens volgt een directe alarmmelding. Periodieke logging en datasynchroni-
satie naar de portal.
Extern gevoed; SISTM en sensoren en werken op een 12-24V DC spannings-
bron of via een netadapter.

CML4015-LP  Periodieke meting op de sensoren, met instelbare interval en opwarmtijd 
van de sensoren. Periodieke meting en logging. Als gemeten waarde buiten 
alarmgrens ligt, volgt direct een alarmmelding. Periodieke datasynchronisa-
tie naar de portal.
Batterijgevoed (6V); autonome werking van SISTM en sensoren (5V of 15V). 

Standaard Industriële Sensoren Transmissie Module

Uitlezen, alarmeren en loggen van sensorwaarden

CML4015
Mobeye SISTM

  Sensorwaarden

  - 0 - (max.) 10V
       (0-1V, 0-3V, 0-5V, 0-10V)

  - 4 - 20mA

    Typische metingen:
    - druk
    - vacuüm
    - geleidbaarheid
    - bodemvochtigheid
    - luchtvochtigheid
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HOE HET WERKT

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor 
meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.

CML4015 - Technische gegevens
 Inhoud • CML4015-HP: incl. 2x CR123 batterijen, simkaart

• CML4015-LP:  incl. simkaart

 (Alarm) meldingen • sensoralarm, stroomuitval, alarmherstel, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding
• via app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)

 Rapportages • sensorwaarden, (batterij) status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte, positie op basis van Cell-ID

 Bediening • in- en uitschakelen via knop, tijdschema’s en sms

 Instellingsopties •  min./max. alarmgrens per sensoringang, loginterval (in min.), interval gegevensoverdracht (in uren), ingangstype (0-1V, 
0-10V, 4-20mA), opwarmtijd sensor, meting continu v.s. periodiek, kallibratiewaarde, conversiewaarde, label, alarmvertra-
gingstijden, testinterval (keep-alive), contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, 
herhaalcycli, e.a.

 Ingangen • 2x analoge ingang

 Uitgang • open collector (bij externe spanning), max. 200 mA. Schakelt bij alarm of na binnenkomende sms/oproep

 Stroomvoorziening • CML4015-HP: 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium
• CML4015-LP:  6-12V (7,2V batterypack leverbaar als accessoire)

                                sensorvoeding: 5V of 15V

 Batterijlevensduur • CML4015-HP: > 3 jaar bij normaal gebruik
• CML4015-LP:  afhankelijk van gebruik tot 10 jaar

 Afmetingen en IP-waarde • CML4015-HP: 130 x 85 x 35 mm, IP67
• CML4015-LP:  130 x 85 x 60 mm, IP67

 Connectiviteit • 4G LTE-M + 2G EGSM Quad band
   de Mobeye simkaart en Internet Portal geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid. Het 4G LTE-M netwerk is 

zeer betrouwbaar en zorgt voor een hoge doordringbaarheid tegen laag energieverbruik. 2G is beschikbaar als fallback

 Accessoires (niet inbegrepen) • 7,2V 34Ah batterypack, 6,0V 4,8Ah battery pack, netadapter, externe antenne
• diverse sensoren, raadpleeg Mobeye voor advies

Mobeye Sim, Portal & App service
De Mobeye Internet Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals grafi eken en logwaarden, 
historie, status en positie (Cell-Id), online programmering, inrichting van de meldingen en pushberichten via een app. De 
‘keep-alive’monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

Selecteer een geschikte sensor en plaats deze samen met de Mobeye SISTM. 

Stel de opwarmtijd, kalibratiewaarde, logfrequentie, alarmgrenzen, en ande-
re instellingen in en kies contactpersonen voor de meldingen. 

Als de alarmgrenzen onder- of overschreden worden, verstuurt de SISTM 
alarmberichten naar de contactpersonen. De gelogde waarden zijn online 
inzichtelijk in tabel- en grafi ekvorm.
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De Mobeye SISTM meet de analoge sensorwaarden. Iedere sensor met een 
geschikt uitgangssignaal kan worden aangesloten. Als er geen spanning ter 
plaatse is,werkt de SISTM-LP geheel autonoom.

CML4015
Mobeye SISTM




