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CM2100 DOORMELDING BIJ ALARM, STORINGEN EN STROOMUITVAL 

 
Dubbele bewaking op vitale functies 
 
Levensreddende medische apparaten verdienen dubbele bewaking. 

Naast ingebouwde beveiligingsfuncties en hoorbare storingsindicaties, 

is extra toezicht raadzaam. De Mobeye PowerGuard (CM2100) vervult 

deze extra bewaking. 

 

Als lokale alarmering van een medisch apparaat niet mogelijk of niet 

voldoende is, sluit u de Mobeye PowerGuard aan. Deze zal het alarm 

“uitlezen” en deze via de mobiele telefoon doorgeven aan ingestelde 

contactpersonen of aan een meldkamer. 

 

Storingssignalen en stroomuitval leiden tot een alarmering naar 

contactpersonen. De twee potentiaalvrije ingangen zijn instelbaar als 

NO of NC contact.  

De stroomvoorziening wordt continu bewaakt. Zodra er stroomuitval 

is, volgt een alarm. De bewaking gebeurt door de meegeleverde net-

adapter in het stopcontact te steken, of direct op de 12VDC ingang. 

 

De alarmering bestaat uit telefonische oproepen, sms-meldingen, e-

mails of een melding naar een meldkamer. De PowerGuard heeft een 

interne communicatiemodule voor het mobiele netwerk. Hierdoor 

fungeert hij ook als back-up systeem voor lokale oproepsystemen. 

 
 

Mobeye bewaking van medische apparaten 
 

Mobeye bewakingsproducten 

Mobeye is een Nederlands bedrijf met 

lokale ontwikkeling en productie. Met 

producten die met diverse sensoren 

meten, melden en loggen biedt Mobeye 

bewaking voor industrie, professionals en 

particulieren. Voor medische toepassingen 

zijn dit vooral temperatuurbewaking in 

koelkasten, apparatenbewaking, paniek-

knoppen en brandmelders.  
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Complete veiligheid met de Mobeye Internet Portal 
 

Door de Mobeye PowerGuard te verbinden met de Mobeye Internet 

Portal, met de Mobeye simkaart, heeft u volledig inzicht in het 

apparaat, de alarmmeldingen en de communicatie. De multi-provider 

simkaart pakt het sterkte netwerk ter plaatse. Het dashboard geeft de 

status en laatste alarmmeldingen weer. Bij communicatieproblemen 

ontvangt de beheerder een “exception message”. 

 

 

 

 
 

 

 

Specificaties CM2100 
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• mogelijkheid voor gebruik met *Mobeye Internet Portal  

• overzichtelijk dashboard met status per systeem  

• alarm per oproep, sms en/of e-mail*  

• programmering via internet, statusinzicht via webapplicatie  

• bewaking van testberichten; bij het uitblijven volgt melding  

• bij standalone gebruik (zonder portal): alarm per oproep en sms, 

programmeren via sms-commando’s 
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• aantal NO/NC ingangen 2 

• ingang 12 VDC voor meten van externe spanning via netadapter  

• alarmteksten, alarmvertraging, inactieve tijd en alarmherhaling, e.a.  

• tijdgestuurd aan- en uitzetten   

• kan op enkel batterijen werken (> 1 jaar bij dagelijkse melding)  

• batterijen en (landspecifieke) netadapter inbegrepen  

• Mobeye simkaart bijgeleverd, optioneel te activeren  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Over Mobeye 

Mobeye B.V. is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/3G/4G/LoRa alarm- en telemetrie-technologie. Mobeye 

producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de 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. 

Simkaart 

Voor de communicatie is een M2M 

simkaart vereist. De voordelige flat fee 

Mobeye sim verschaft toegang tot de 

online portal.  

De Mobeye PowerGuard kan ook ‘stand-

alone” werken, met een eigen simkaart. 


