Informacja Alarm Domowy - Pakiet Startowy
Syrena wewnętrzna

Czujnik IntelliTAG TM

Syrena emituje cichy sygnał dźwiękowy po wprowadzeniu komendy
i sygnał alarmowy o natężeniu 110 dB w przypadku wykrycia potencjalnego wtargnięcia. Syrenę najlepiej jest umieścić w centralnym
punkcie domu/mieszkania, w takiej odległości od wejścia głównego,
by dźwięk syreny był przy nim słyszalny. Syrenę można ustawić na
półce lub na meblu, najlepiej wysoko nad podłogą, lub zamontować
bezpośrednio na ścianie.

Czujnik drgań i otwarcia
Wykrywanie i powiadamianie o wtargnięciu. Dzięki długoletnim badaniom opatentowana technologia IntelliTAG TM jest w stanie dokonać
rozróżnienia pomiędzy zwykłymi przyczynami wibrowania drzwi lub
okien, takimi jak odbicie piłki od drzwi, a faktyczną próbą włamania.
Czujniki IntelliTAG TM mogą być stosowane do zabezpieczenia drzwi
lub okien dowolnego rodzaju. Po uzbrojeniu systemu próba włamania spowoduje natychmiastowe zadziałanie syreny alarmowej oraz
przesłanie powiadomienia na smartfon użytkownika. Jeśli użytkownik zapomni rozbroić system, delikatne otwarcie drzwi spowoduje
odtworzenie przez syrenę 30-sekundowego, przyjaznego alarmu muzycznego. Jeśli w ciągu tych 30 sekund system nie zostanie rozbrojony, syrena zostanie automatycznie aktywowana.
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Wymiana baterii
Zdjąć pokrywę syreny przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką. Usunąć osłonę
czterech baterii i wymienić je.

Zdjąć pokrywę syreny i przykręcić
ją do ściany korzystając z dwóch
otworów montażowych (wkręty
nie są dołączone do zestawu).

Należy otworzyć pokrywę klucza
zbliżeniowego (key fob) obracając ją i
wymienić baterię.
Maksymalnie 200 metrów

1xAAA>1 rok

Wewnątrz i na
zewnątzr (IP54)

Wymiana baterii
W celu dokonania wymiany baterii
wystarczy zdjąć pokrywę czujnika
IntelliTAG TM i ją wymienić.

Syrena zewnętrzna

Czujnik ruchu
Link

Podczas próby włamania, zewnętrzna syrena emituje sygnał dźwiękowy
o poziomie natężenia dźwięku 112 dB i aktywuje lampę błyskową, aby
odstraszyć intruzów. Syrena powinna być zamontowana na ścianie
zewnętrznej na wysokości co najmniej 2,50 metra od podłoża.

Koniec z fałszywymi alarmami! Czujnik ruchu ignoruje zwierzęta
ważące mniej niż 25 kg / 55 funtów. Urządzenie przeznaczone jest do
eksploatacji wewnątrz pomieszczeń. Można je z łatwością umieścić
na meblu lub na ścianie.

Maksymalnie 200 metrów

Wymiana baterii
Maksymalnie 200 metrów

1x CR123A>2 lata

Wymiana baterii
Aby wymienić baterię
wystarczy zdjąć
pokrywę komory
baterii.

Wewnątrz

Czyszczenie
Czujnik ruchu należy
czyścić wilgotną
ściereczką.

110v / 220v

Wewnętrzny (6 godzin)

4xD>2 lata

Zewnątzr

Montaż do ściany

Wewnątrz

Somfy Link to mózg całego systemu. Łączy on wszystkie pozostałe
elementy pakietu startowego alarmu Somfy Home Alarm z Internetem. Należy umieścić go w miejscu znajdującym się w zasięgu sieci
Wi-Fi, najlepiej w centralnym punkcie domu, w pobliżu drzwi wejściowych. Jeśli wystąpi awaria zasilania pakiet startowy alarmu Somfy
Home Alarm nadal działa korzystając z wbudowanego akumulatora
(niewymienialnego przez użytkownika).

Zdejmij zamontowaną na ścianie
syrenę używając śrubokręta (naciśnij
i przekręć syrenę). Otwórz pokrywę
baterii w kierunku wskazanym przez
strzałkę i wymień baterie.

Uważnie przeczytaj etapy instalacji
w aplikacji «Somfy Protect» przed
zamontowaniem podstawy syreny
do ściany.

Instalacja alarmu
Somfy Home Alarm

Somfy Protect
Pobierz bezpłatną aplikację «Somfy Protect» i postępuj
zgodnie z instrukcjami.

Idź dalej z kamerą
bezpieczeństwa Somfy
Dopełnij swój alarm Somfy
Home Alarm kamerą
bezpieczeństwa Somfy. Przez
cały czas obserwuj swój dom
i rodzinę. Dzięki wyjątkowej,
zmotoryzowanej osłonie
obiektywu, bądź zawsze
pewny, że twoja prywatność
jest także chroniona.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie i Wsparcie w Najczęściej
Zadawanych Pytaniach (FAQS)
www.somfyprotect.com/support

Informacje techniczne
Link*
• Obsługiwane protokoły komunikacyjne: Wi-Fi 802.11 b/g/n
2,4 GHz (e.r.p<100 mW) (Open, WEP, WPA2, tryb mieszany WPA/WPA2)
• Bluetooth LE (2,4 GHz) (e.r.p<2.5mW)
• Możliwość współpracy z maksymalnie 50 czujnikami IntelliTAGTM /
czujnikami ruchu, 50 kluczami zbliżeniowymi (key fobs), 2 syrenami
wewnętrznymi, 2 syrenami zewnętrznymi, 2 wzmacniaczami sygnału
radiowego oraz 10 urządzeniami wideo
• Ciągły monitoring łączności radiowej z syreną i czujnikami IntelliTAGTM
• Wykrywanie zakłóceń komunikacji radiowej / Szyfrowana komunikacja radiowa
• Wbudowany akumulator awaryjny zapewniający pracę w przypadku
awarii zasilania (przez maksymalnie 6 godzin)
• Wymiary/waga: 89 x 30 mm / 132 g
• Temperatura robocza: 0-45° C
• Bezpłatna sieć awaryjna SomfyAroundTM wykorzystywana w przypadku
awarii Internetu
• LPWA 868MHz (e.r.p<25mW)
Czujnik IntelliTAG TM*
• Odległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od
urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
• 1-roczna żywotność baterii (1x bateria alkaliczna AAA)
• Ochrona przed naruszeniem integralności
• Możliwość zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz budynku
(stopień ochrony IP54), pasuje do każdego rodzaju drzwi lub okna
• Wymiary/waga: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
• Temperatura robocza: 0-45° C
Czujnik ruchu*
•O
 dległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od
urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
• 2-letnia żywotność baterii (1x CR123A)
• Kąt detekcji ruchu: 130°
• Ochrona przed naruszeniem integralności
• Wymiary/waga: 47 mm x 47 mm / 55 g
• Temperatura robocza: 0-45° C
Klucz zbliżeniowy (key fob)
•O
 dległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 50 m od
urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
• Bluetooth LE (2,4 GHz) (e.r.p<2.5mW)
• 1-roczna żywotność baterii (1x bateria litowa CR2032)
• Wymiary/waga:34 x 10 mm / 12 g
• Temperatura robocza: 0-45° C
Syrena wewnętrzna*
•O
 dległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od
urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
• 2-letnia żywotność baterii (4x bateria alkaliczna D)
• Ochrona przed naruszeniem integralności
• Wymiary/waga: 175 x 45 mm / 985 g
• Temperatura robocza: 0-45° C
Syrena zewnętrzna*
•O
 dległość eksploatacyjna sterowania bezprzewodowego do 200 m od
urządzenia Somfy Link (w otwartym terenie)
• 2-letnia żywotność baterii (w otwartym terenie)
• Ochrona przed naruszeniem integralności
• Użytkowanie na zewnątrz
• Wymiary/Waga: 220 x 55 mm / 1200 g
• Temperatura robocza – 10° / 45° C
* Radio Somfy Protect (868.1 – 869.5 MHz) (e.r.p<25 mW)

Home Alarm

