Žijte chytře

Ohlídá majetek ve dne v noci
Detektor pohybu Lioness odhalí nežádoucí pohyb
v dosahu 12 metrů. Je určen k použití v interiéru
a funguje bez internetu a elektrického proudu. Když
rozpozná pohyb, spustí alarm a odešle push notifikaci
na mobil, emailovou nebo SMS zprávu. Záleží, co si
nastavíte v aplikaci ZOOCO. Zařízení navíc samo pozná,
pokud jej chce někdo sundat nebo poškodit.
Při otevření krytu spustí detektor pohybu alarm a odešle
zprávu do aplikace. Snadno tak odhalíte, jestli někdo
nemanipuluje se zařízením.

Detekce pohybu

Síť

Přenos dat

NB-IoT/Sigfox (868 MHz)

Funkce
Detekce pohybu
Cloud

Zaslání notifikace
(push notifikace/SMS/e-mail)

Ochrana proti krádeži

Hlášení
Stav baterie
Čas spuštění alarmu

Zobrazení dat

Export z API
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Síť

Typ sítě

NB-IoT/Sigfox

Frekvence

868 MHz

Pokrytí

Evropa

Dosah signálu

Napájení

Baterie
Průměrná životnost baterie

Alkalické, čidlo 2x 1,5V v provedení AA
2 roky (závisí na umístění a pohybu v dané
místnosti)
1 750 mAh

Spotřeba proudu ve spánku

80 μA

režimu vysílání

Vlastnosti
těla

populace signálem uvnitř budov

Kapacita baterie

Spotřeba proudu v aktivním

Instalace
a použití

100 % plochy venkovním signálem a 94 %

50 mA

Kritické napětí baterie

1,9 V

Mechanické upevnění

Šroubováním nebo lepením

Úhel detekce

105°

Doporučená pracovní výška

2,2 m

Detekční vzdálenost

12 m

Zobrazení dat

Webová aplikace ZOOCO

Obsah balení

1x pohybové čidlo, 2x 1,5V baterie (AA)

Rozměry

Čidlo 46 x 105 x 43 mm

Váha

Čidlo 62 g (bez baterií)

Stupeň krytí

IP20
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Provozní teplota

Čidlo 0 °C až 50 °C (dbát na pracovní teplotu
baterií)

ČIDLO:

43 mm

105 mm
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Příklady použití

Chodba v přízemí

Sklepní kóje

Vinný sklípek

Chata
na odlehlém místě

Webová aplikace
•

Administrace všech čidel ZOOCO

•

Nastavení pravidel zasílání upozornění
na e-mail a telefon
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•

Úprava dle požadavků zákazníka

•

Sdílení čidel s jiným uživatelem
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