
O sensor de presença sem fio iS5 funciona exclusivamente com a câmera de segurança 
com alarme integrado iC7s e o aplicativo Mibo. O sensor é totalmente sem fio e Pet 
Imune, o que garante que o alarme não será acionado com seu animal de estimação de 
até 25 kg. De fácil configuração e instalação, envia notificações de alarme ao aplicativo 
Mibo sempre que for ativado.

Sensor de 
presença sem fio

iS5

Características

 » Sensor de presença para uso interno

 » Comunicação sem fios e alimentação por bateria de lítio

 » Pet Imune: não detecta animais de pequeno porte de até 25 kg

 » Fixação por parafusos ou fita dupla face (inclusos na embalagem)

 » Funciona exclusivamente com a câmera de segurança com alarme integrado iC7s e o 
aplicativo Mibo
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iS5 Sensor de presença sem fio

Conheça também

Cenário de aplicação

Especificações técnicas

Frequência 433,92 MHz

Alcance RF 80 metros sem barreiras

Cobertura grade angular 90°    

Alcance de detecção Até 12 m

Temperatura de operação -10 °C a +50 °C umidade 0-95% (sem condensação)

Imunidade a animais Até 25 kg

Altura de instalação 1,8 a 2,5 m

Método de detecção PIR

Alimentação Bateria de lítio 3 Vdc, CR123A

Alarme de bateria baixa Sim, notificação através do aplicativo Intelbras Mibo

Corrente de operação
Repouso: 15 uA

Máximo: 22 mA

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Im
ag

e
n

s 
ilu

st
ra

tiv
as

Uma solução completa para ampliar a segurança

iS5

iC7s

iS7

iS3

iR3

Todos os dispositivos são de uso interno. Os dispositivos iR3, iS3, iS7 e o kit iC7s são vendidos separadamente.

iC7s
Câmera de segurança com 

alarme integrado

iS3
Sensor de abertura sem fio

iR3
Controle remoto 
radiofrequência

iS7
Sirene


