
Home Alarm

Instalați Home Alarm

Descoperiți Home Alarm

Descărcați aplicația gratuită 
“Somfy Protect” pentru a vă 
crea un cont. 

Urmați instrucțiunile oferite 
în aplicație pentru a conecta 
Home Alarm la rețeaua dvs. 
Wi-Fi.
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Somfy Protect

Sirenă de interior 
Wireless. 110 dB. Se poate plasa 
pe mobilier sau pe perete.

Senzor de mișcare
Detectează și analizează mișcările 
din casa dvs. Cu senzor de mișcare 
care deosebește mișcarea generată 
de animalele de companie.
Nu generează alerte false.

Breloc pentru chei
Activează și dezactivează 
sistemul.
Moduri disponibile: Noapte 
și SOS.

Link 

Bornă conexiune wireless

Sirenă de exterior
Wireless. 112 dB + semnal luminos 
puternic. Se poate fixa pe un perete, 
la o înălțime minimă de 2,5 m.

IntelliTAGTM 

Senzor de detecţie a vibraţiei și 
deschiderii pentru uși și ferestre. 
Detectează tentativele de 
pătrundere prin efracţie înainte de 
a avea loc.

Suport și întrebări frecvente: www.somfyprotect.com/support

Aveți nevoie de ajutor?
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Informații tehnice

consultați gama de accesorii 
compatibile «Somfy Protect».

Pentru informații 
suplimentare

Link*
• Protocoale de comunicare  
   compatibile: Wi-Fi 802.11 b/g/n  
   2.4 GHz (e.r.p<100 mW) Deschis,  
   WEP, WPA2, WPA/WPA2 mod mixt)
• Bluetooth LE (2.4 GHz)  
   (e.r.p<2.5mW)
• Poate gestiona până la 50  
   IntelliTAGTM / senzori de mișcare,  
   50 de brelocuri pentru chei,  
   2 sirene de interior, 2 sirene de    
   exterior, 2 amplificatoare radio și  
   10 echipamente video
• Monitorizare permanentă a link- 
   ului RF către Sirenă și IntelliTAG™
• Detectare a bruiajelor radio /  
   Comunicare radio criptată
• Baterie de rezervă incorporată în  
   cazul întreruperii curentului
   electric (până la 6 ore de  
   funcționare)
• Dimensiune / greutate: 
   89 x 30 mm / 132 g
• Temperatura de funcționare:  
   0-45° C
• Rețea de urgență gratuită  
   SomfyAroundTM în cazul  
   întreruperii conexiunii la Internet 
• LPWA 868 MHz (e.r.p<25mW) 

IntelliTAG™*
• Distanță de funcționare a  
   conexiunii wireless de până la  
   200 m de Link (în aer liber)
• Durată de funcționare a bateriei de  
   1 an (1x AAA alcalină)
• Protecție împotriva utilizării  
   neautorizate
• Utilizare în interior sau în exterior  
   (IP54), adecvat pentru orice tip 
   de ușă sau fereastră
• Dimensiune / greutate: 
   60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
• Temperatura de funcționare:  0-45° C

Senzor de mișcare*
• Distanța de funcționare a  
   conexiunii wireless de până la  
   200 m de Link (în aer liber)
• Durată de funcționare a bateriei de  
   2 ani (1x CR123A)
• Unghi larg de 130° 
• Protecție împotriva utilizării  
   neautorizate 
• Dimensiune/greutate: 
   47 mm x 47 mm / 55 g
• Temperatura de funcționare:  0-45° C

Breloc pentru chei
• Distanța de funcționare a  
   conexiunii wireless de până la  
   50 m de Link (în aer liber)
• Bluetooth LE (2.4 GHz)  
   (e.r.p<2.5mW)
• Durată de funcționare a bateriei de  
   1 an (1x CR2032 Litiu)
• Dimensiune / greutate: 
   34 x 10 mm / 12 g
• Temperatura de funcționare:  0-45° C

Sirenă de interior*
• Distanța de funcționare a  
   conexiunii wireless de până la  
   200 m de Link (în aer liber)
• Durată de funcționare a bateriei de  
   2 ani (4x Alcalin D) 
• Protecție împotriva utilizării  
   neautorizate
• Dimensiune / greutate: 
   175 x 45 mm / 985 g
• Temperatura de funcționare:  0-45° C

Sirenă exterior*
• Distanța de funcționare a  
   conexiunii wireless de până la  
   200 m de Link (în aer liber)
• Durată de funcționare a bateriei de  
   2 ani (4x Alcalin D)
• Protecție împotriva utilizării  
   neautorizate
• Utilizare în exterior (IP43)
• Dimensiune / greutate: 
   220 x 55 mm / 1200 g
• Temperatura de funcționare:  0-45° C
 * Frecvența Radio Somfy Protect 

(868.1 – 869.5 MHz) (e.r.p<25 mW)


