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e-Alarm Draadloos GSM Alarmsysteem Starter Kit
Betrouwbaar draadloos alarmsysteem op basis van gsm en te bedienen met app
•
•
•
•

Article number:
EAN code:
Casepack:
Mastercarton:

EM8610
8716065298079
-

SPECIFICATIES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compleet betrouwbaar GSM gebaseerd draadloos alarmsysteem
Ontvang meldingen per sms of telefoon
Werkt op basis van een gsm simcard
Voorzien van back-up batterijen in geval van stroomuitval
Kit bestaat uit: EM8610 bedieningspaneel met ingebouwde sirene, 1x bewegingsmelder, 1x
deurcontact, 2x afstandsbedieningen en 2x RFID modules
Op afstand bedienbaar en programmeerbaar via App (werkt op basis van sms)
Op afstand luisteren in de woning
Ondersteunt 50 draadloze en 2 bedrade sensoren
Tot 9 sensoren met eigen benaming aanmaken
Ingebouwde sirene
Vier voorgeprogrammeerde alarmgroepen
Back-up batterij in geval van stroomuitval
Tot 5 telefoonnummers te programmeren

Gratis e-Alarm App beschikbaar
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Control Panel
-----------------

Dimensions in mm. (WxHxD): 188 x 132 x 26
Weight in grams: 265
Power supply: 110 – 240V AC 50-60Hz
Output: 12V DC 500mAh
Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
Stand-by current: 110mA
Alarm current: 340mA
Back-up battery: Lithium-Ion battery 3,7V 800mA BL-5B (2x)
Internal siren: 110dB
Maximum amount of sensors:
10 x Remote controls
50 x Sensors
50 x RFID-Tags
Sensor frequency: 433MHz
Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
Humidity: < 80% (no condensing

Motion Detector
------------

Dimensions in mm. (WxHxD) motion detector: 108 x 52 x 36,8
Dimensions in mm. (WxHxD) bracket: 52 x 30 x 26,5
Weight in grams: 56
Power supply: 3V DC (2 x AA 1,5V LR6)
Stand-by current: <90uA
Alarm current: <9,5mA
Detection reach: 8 meters / 110 degrees
Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
Frequency sensors: 433MHz
Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
Humidity: < 80% (no condensing)

SYSTEEMEISEN:
-- Simkaart voor smartphone

Door/Window Contact
-----------

Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 71 x 34 x 17,5
Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 51 x 12 x 13,5
Weight in grams: 16,5
Power supply: 1,5V DC (2 x AA 1,5V LR6)
Stand-by current: <35uA
Alarm current: <10mA
Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
Frequency sensors: 433MHz
Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
Humidity: < 80% (no condensing)

INHOUD:
------

1x Controle paneel
1x Draadloze bewegingsmelder
1x Draadloos deur/raamcontact
2x Afstandsbediening
2x RFID tags
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e-Alarm Draadloos GSM Alarmsysteem Starter Kit
Betrouwbaar draadloos alarmsysteem op basis van gsm en te bedienen met app
OMSCHRIJVING
De Eminent EM8610 Draadloze GSM Alarm Starter Kit is de basis om je woning of kantoor
te beveiligen. De EM8610 werkt via het betrouwbare GSM netwerk en is voorzien van een
back-up batterij zodat je alarm ook werkt als de stroom uitgevallen is. De installatie is zeer
eenvoudig. De kit bestaat uit het bedieningspaneel waarin je een gsm simcard plaatst, 1
draadloze bewegingsmelder, 1 draadloos deurcontact, 2 afstandsbedieningen en 2 RFID tags.
Je kunt tot maar liefst vijftig draadloze sensoren aansluiten. In de EM8610 programmeer je tot
5 telefoonnummers. Meer dan voldoende om je huis of kantoor comfortabel te beveiligen. Het
Eminent alarmsysteem bedien je op het paneel zelf, de afstandsbediening, RFID tag of met de
speciale Eminent Alarm App voor iOS en voor Android.
Alarmmeldingen via het betrouwbare GSM netwerk
Het Eminent EM8610 Alarmsysteem stuurt alarmmeldingen via een in het bedieningspaneel geplaatste gsm simcard*. Hierdoor ben
je voor alarmmeldingen niet meer afhankelijk van een internetverbinding of analoge telefoonlijn en is het alarm geschikt voor alle
plaatsen waar gsm ontvangst mogelijk is. Je stelt tot maar liefst 5 telefoonnummers in. In het bedieningspaneel zit een harde sirene
van 110 dB. Je kunt altijd ook even luisteren in de woning via de telefoon.
Stijlvol, draadloos en makkelijk overal te plaatsen
Het Eminent Alarmsysteem functioneert volledig draadloos en daardoor eenvoudig overal te plaatsen. De deurcontacten en
bewegingsmelders werken op batterijen. Alleen het fraaie bedieningspaneel heeft een vast stroompunt nodig en is bij stroomuitval
voorzien van twee back-up batterijen.
Uitbreidbaar tot maar liefst 50 sensoren
Met de ondersteuning tot maar liefst 50 sensoren, ben je zeker van een alarmsysteem voor nu en voor de toekomst. In totaal
kun je 9 sensoren in je huis of kantoor een aparte naam geven. De starter kit breid je eenvoudig uit met een bewegingsmelder,
deurcontact, rookmelder, gasmelder, externe sirene, afstandbediening en RFID tag.
Makkelijk door iedereen te bedienen
Het EM8610 GSM Alarmsysteem is heel eenvoudig door iedereen te bedienen. Via het bedieningspaneel schakel je het alarm in
en uit. Of je gebruikt de afstandsbedieningen, RFID tag. Met behulp van de handige smartphone App bedien je je alarm overal ter
wereld.
* Het Eminent alarmsysteem maakt gebruik van een gsm simcard. Deze wordt niet meegeleverd. Voor het instellen van het systeem wordt gebruik gemaakt van

sms berichten. Dit geldt ook voor de meldingen die via de Android en iOS app verlopen. Hierbij worden er sms berichten verzonden naar het alarmsysteem via uw
mobiele telefoon. Raadpleeg je provider voor de kosten. Zorg ervoor dat de gsm simcard in het alarmsysteem voldoende tegoed heeft voor het verzenden van sms
berichten of het bellen naar telefoonnummers.
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e-Alarm Draadloos GSM Alarmsysteem Accessoires
Accessoires voor het Eminent EM8610 draadloos GSM Alarmsysteem
artikel

omschrijving

specificaties

EM8620

RFID Tag
Schakel je EM8610 uit met deze RFID Tag

-- Voor het uitschakelen van het EM8610 draadloze alarmsysteem

EM8621

Afstandsbediening
Extra afstandsbediening

-- Voor het aan- en uitschakelen van het EM8610 draadloze
     alarmsysteem
-- Voorzien van paniekknop

EM8650

Dubbele Draadloze bewegingsmelder
Bewegingsmelder geschikt voor gebruik met
huisdieren

-----

EM8655

Outdoor bewegingsmelder
PIR en Microgolf bewegingsmelder voor gebruik
buitenshuis

-- Ideaal voor woningen met huisdieren < 25kg
-- Voeding via adapter
-- Detectiebereik 8m/110

EM8660

Draadloos deur/raamcontact
Beveilig deuren en ramen

-- Magnetisch contact
-- Geeft melding via het bedieningspaneel als de batterij bijna op is
-- Gevoed door 1AA batterij (meegeleverd)

EM8670

Draadloze buitensirene
Draadloze buitensirene met solar panel

-----

EM8675

Binnen sirene met flitslamp
Flitslicht en een luid signaal bij alarm

-- Luide sirene van 120dB
-- Stroboscoop flitslicht
-- Voeding via power adapter

EM8690

Draadloze rookmelder
Waarschuwt direct bij rookontwikkeling

-- Luid intern alarm van 85dB
-- Alarmsysteem EM8610 gaat af bij het detecteren van rook
-- Gevoed door 1 9V batterij

EM8695

Draadloze gasmelder
Waarschuwt direct bij gas

-- Luid intern alarm van70dB
-- Detecteert gas
-- Voeding via lichtnet

Ideaal voor woningen met huisdieren < 25kg
Voeding via 2 AA batterijen
Geeft melding als de batterijen bijna op zijn
Detectiebereik 8m/110

Voorzien van solar panel voor het opladen van de batterij
Luide sirene van 120dB
Stroboscoop flitslicht
Geschikt voor buiten (IP55)

jaar
Toegankelijke Nederlandstalige Eenvoudige
handleiding
installatie
garantie helpdesk
All data and pictures in this data sheet have been created and their accuracy verified. No rights may be derived from inaccurately presented content.
Eminent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.
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