Mobeye GSM Brandmelders CM2400, CM2400RF, CM2400H, CM2410. Security. Anywhere, anytime.

MOBEYE
GSM BRANDMELDERS
Brandmelders met ingebouwde
GSM-communicatiemodule

Batterijgevoede brandmelders met
GSM-communicatiemodule
Door de combinatie van Ei Electronics brandmelders en de Mobeye
communicatiemodule zijn brandmeldingen nog effectiever. Bij
branddetectie zal, naast de sirene ter plaatse, ook

een

waarschuwing gaan via telefonische oproep en sms. Er zijn geen
kabels en lokale telefoonlijn nodig. Desgewenst is doormelding
naar een particuliere alarmcentrale (PAC) mogelijk.
Door het energiezuinige ontwerp werkt de communicatie-module
ruim een jaar volledig op batterijen. Met externe spanning, wordt
de batterijlevensduur verlengd.

• eenvoudig te installeren
• geen stroomvoorziening nodig

Koppelbaar in netwerk
De GSM brandmelder CM2400 is koppelbaar met andere brandmelders. De CM2400RF heeft al een RFmodule en werkt met andere koppelbare Ei Electronics melders. Zodra één van de melders in het netwerk
brand detecteert, zullen alle sirenes klinken en stuurt de GSM-communicatiemodule een melding.

CM2400 rookmelder met doormelding

www.mobeye.nl

CM2400RF rookmelder (incl. RF) met doormelding

Mobeye Internet Portal & SIM service
Door de meegeleverde Mobeye simkaart en de GSM rookmelder online te activeren
verhoogt u het gebruikersgemak en krijgt u extra functies. Het portaal faciliteert online
programmering, toont de status, zoals GSM-netwerksterkte en de alarmhistorie en
bewaakt de testmeldingen. U krijgt enkel meldingen bij afwijkingen.

Mobeye CM2400 Technische gegevens
GSM-Rookmelder

• Ei Electronics Ei605TYC optische rookmelder (>85 dB op 3 m)

• Ei brandmelders voldoen aan EN 14604
• Voor gebruik in woonhuizen of ruimtes met woonfunctie
GSM-melder

• Mobeye CM2410 GSM-communicatiemodule
• Quad Band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz

RF-module (CM2400RF)

• Ei Electronics Ei650M, koppelbaar met alle Ei Electronics RF-modules

Programmering

Programmering gebeurt via online Mobeye Internet Portal (of zonder Portal: via sms-berichten):
• telefoonnummers (max. 5, onbegrensd aantal sms/e-mails bij gebruik Mobeye Internet Portal)
• identificatie en alarmteksten
• frequentie van testmeldingen

(Alarm) meldingen

• Alarm na branddetectie (oproep, sms, e-mail*)
• Waarschuwing bij lage batterijspanning (sms, e-mail*)
• Testmeldingen (via portal: enkel melding bij het uitblijven van het testbericht*)

• Diameter: 12 cm

Afmetingen

• Hoogte: 6,7 cm
Omgevingstemperatuur

• 0˚ C ... 40˚ C

Stroomvoorziening

• 2x CR123 lithium batterijen (bijgeleverd), optioneel: 12 VDC (netadapter) + 2x CR123 lithium batterijen

Batterijlevensduur

• CM2410 communicatiemodule, 2x CR123 (vervangbaar): > 1 jaar
• Rookmelder Ei605TYC, 1x 9V Lithium (niet vervangbaar): 10 jaar
• RF-module Ei650M, 1x 3V Lithium (niet vervangbaar): 10 jaar
* e-mailfunctie enkel mogelijk bij gebruik van Mobeye Internet Portal

Mobeye Productcombinaties
Artikelnr.

Product

Inhoud

CM2400

GSM rookmelder (stand alone)

1x CM2410

EAN: 8719324241373

CM2400RF

GSM rookmelder
incl. RF-module
EAN: 8719324241335

CM2400H
CM2410

GSM hittemelder (stand alone)

GSM-communicatiemodule met Ei Electronics rook1x Ei605TYC melder, stand-alone inzetbaar
1x CM2410

GSM-communicatiemodule met Ei Electronics rook1x Ei605TYC melder met RF-module. Alle Ei RF-modules zijn
compatibel en daardoor koppelbaar.
1x Ei650M
1x CM2410

EAN: 8719324241144

GSM-communicatiemodule met Ei Electronics hitte1x Ei603TYC melder, stand-alone inzetbaar. Uitbreidbaar met RF.

GSM-communicatiemodule

1x CM2410

EAN: 8719324241151

www.mobeye.nl

Omschrijving

Mobeye
Poeldonkweg 5
5216 JX ‘s-Hertogenbosch
Nederland

telefoon
e-mail

Mobeye GSM-communicatiemodule als uitbreidingsset
voor Ei605(TY)C en Ei603(TY)C

+31(0)73 - 78 50 858
info@mobeye.nl

