Žijte chytře

Osobní strážce pokladu
Magnetické čidlo se perfektně hodí pro hlídání dveří, oken
a dalších míst, kudy se zloději můžou dostat do domu.
Upozorní vás také na nedovřenou garáž. Skládá se ze dvou
částí, čidla a magnetu. Jednu z nich umístíte například
na vchodové dveře do bytu, druhou na zárubně. Když
dojde k otevření, čidlo majitele upozorní SMSkou nebo
e-mailem, že někdo vnikl do bytu.

Detekce otevření

Síť

Přenos dat

Sigfox (868 MHz)

Funkce
Detekce oddálení magnetu od čidla
Sifgfox Cloud

Zaslání notifikace
(SMS/e-mail)

Hlášení
Stav baterie
Čas spuštění alarmu

Zobrazení dat

Export z API
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Síť

Typ sítě

Sigfox

Frekvence

868 MHz

Pokrytí

RCZ1 (zejm. Evropa)

Dosah signálu

Napájení

3–5 km

Uplink mód

12 bajtů / max. 50 zpráv denně

Downlink mód

8 bajtů / max. 1 zpráva denně

Certifikace

Sigfox Class 1, CE, RoHS

Baterie

Alkalické, 2 x 1.5V v provedení AAAA

Průměrná životnost baterie

1 až 3 roky (dle počtu odesílaných zpráv
v závislosti na způsobu použití)

Kapacita baterie

500 mAh

Spotřeba proudu ve spánku

1 μA

Spotřeba proudu v aktivním
režimu vysílání

Instalace
a použití

Ve volné krajině 50 km, v městské zástavbě

50 mA

Kritické napětí baterie

1,9 V

Mechanické upevnění

Lepením nebo volně

Metoda snímání

Aktivace po oddálení magnetu od čidla

Detekční vzdálenost

Vzdálenost magnetu od senzoru:
<2 cm = uzavřeno; >4 cm = otevřeno

Zobrazení dat

Webová aplikace ZOOCO

Přesnost odečtu

99,9 %

Obsah balení

1x magnetické čidlo, 1x magnet, 2x baterie AAA,
1x aktivační manuál, 1x technický manuál,
3x nástavec na magnet
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Vlastnosti
těla

Rozměry

Čidlo 25 x 75 x 16 mm, magnet 15 x 75 x 14 mm

Váha

Čidlo 19 g (bez baterií), magnet 13 g

Stupěň krytí

IP40

Provozní teplota

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

MAGNET:

ČIDLO:

75 mm
16 mm

75 mm
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Příklady použití

Otevření dveří

Otevření oken

Odcizení cenného
předmětu

Nedovřené
dveře u garáže

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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