ISS 1001
Sistema de segurança smart
» Transforme sua casa em uma casa inteligente
» Sirene com potência sonora de 100dB
» Compatível com assistentes de voz
» Monitore, receba alertas e amplie a sua segurança
» Amplie seus sistema adicionando mais itens da linha
IZY

Transforme seu lar em uma casa inteligente, simplifique e deixe sua vida mais prática automatizando tarefas cotidianas.
Recebe alertas caso um sensor seja violado ou conforme a programação feita no aplicativo IZY.

Especificações técnicas
ICA 1001

Hub de automação smart

Protocolos de comunicação sem fio

ZigBee e WiFi

Padrão ZigBee

IEEE 802.15.4

Padrão Wi-Fi

IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequência de operação

2,4GHz

Protocolo de segurança

64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK

Alcance da conexão ZigBee

100 metros sem barreiras

Alimentação

MicroUSB DC 5 V ±10%, 1 A

Número máximo de dispositivos que podem ser

32

conectados ao hub
Temperatura de operação

－10℃ ~ +55℃

Dimensão da embalagem (L × A × P)

60,5 x 60,5 x 16,1mm

Peso

0,096 kg
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ISA 1001

Sensor de abertura smart

Protocolo de comunicação sem fio

ZigBee

Frequência de operação

IEEE 802.15.4

Alcance da conexão ZigBee

100 metros sem barreiras

Distância máxima entre o sensor e a parte magnética

≤ 20mm

Alimentação

3VDC, Bateria CR2032

Corrente de operação

Repouso: 10uA Máximo: 30mA

Alarme de bateria “fraca”

Sim, através do APP IZY

Tensão para indicação de bateria baixa

2,6±0,2V

Temperatura de operação

－10℃ a +55℃

Dimensão da embalagem (L × A × P)

52,6 x 39,8 x 13,8mm

Peso

0,020kg

ISM 1001

Sensor de movimento smart

Protocolo de comunicação sem fio

ZigBee

Frequência de operação

IEEE 802.15.4

Alcance da conexão ZigBee

100 metros sem barreiras

Cobertura grade angular

Máxima 90°

Alcance de detecção

8 metros

Alimentação

3VDC, Bateria CR123A

Corrente de operação

Repouso: 25uA Máximo: 30mA

Alarme de bateria “fraca”

Sim, através do APP IZY

Tensão para indicação de bateria baixa

2,6±0,2V

Temperatura de operação

－10℃ ~ +55℃

Dimensão da embalagem (L × A × P)

Ø48,4 x 53,4mm

Peso

0,046 kg

ISI 1001

Sirene smart

Protocolo de comunicação sem fio

ZigBee

Frequência de operação

IEEE 802.15.4

Alcance da conexão ZigBee

100 metros sem barreiras
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Potência sonora

100dB

Alimentação

DC12V através de fonte de alimentação 100-240V 50/60HZ

Bateria interna

3,7V Lítio, para uso em falta de energia, o Hub precisa estar ligado/“energizado” durante
a falta de energia.

Alarme de bateria “fraca”

Sim, através do APP IZY

Tensão para indicação de bateria baixa

3,5±0,2V

Temperatura de operação

－10℃ a +55℃

Dimensão da embalagem (L × A × P)

80 x 80 x 35 mm

Peso

0,178 kg

Fotos do produto
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