Mobeye Telemetry Products. Security. Anywhere, anytime.

MOBEYE
Outdoor Alarm
Mobeye CMVXI-R

Eenvoudige, betrouwbare en effectieve terreinbeveiliging
Het Mobeye Outdoor Alarm combineert de betrouwbare Optex (PIR) detector en low power GSMtechnologie van Mobeye. Het Mobeye Outdoor Alarm CMVXI-R is ideaal voor tijdelijke beveiliging en
plaatsen waar geen stroom aanwezig is. Het systeem kan bevestigd worden aan een muur, een paal, of
zelfs aan een boom.
 stil alarm
 in- en uitschakelen met (bijgeleverde) tags
 automatisch in- en uitschakelen op basis van tijdschema’s
 batterijlevensduur van ruim een jaar
 waarschuwing bij lage batterijspanning

Detectie en alarmering
Detectie en alarmering met het Mobeye Outdoor Alarm is eenvoudig en elegant. In de melder zitten twee
sensoren. Deze werken onafhankelijk van elkaar. Alleen wanneer beide sensoren tegelijkertijd beweging
detecteren, wordt een alarm gegenereerd. Als het alarm niet binnen de inloopvertragingstijd wordt
uitgezet, ontvangen de voorgeprogrammeerde nummers een SMS alarmbericht gevolgd door een
telefonische oproep (max. 5 nummers).

Alarm wanneer de bovenste en onderste
detectiezones een beweging waarnemen.

Geen alarm wanneer slechts één detectiezone
een beweging waarneemt.

www.mobeye.nl

MOBEYE OUTDOOR ALARM
De alarmeringen

Batterijgevoed
• werkt volledig autonoom op batterijen

• bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelders

• batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse testmelding)

Reactie bij alarm

• SMS bij lage batterijspanning

• SMS en/of oproep naar (max. 5) nummers

Rapportages en statusoverzichten

Programmering via SMS

• testmeldingen (‘keep alive’) per SMS met instelbare interval

• inleren van extra tags

• status- en instellingenoverzichten per SMS

• vrije herkennings- en alarmteksten

• rapportage van de sterkte van het GSM-netwerk

• instelbare frequentie testberichten

Optioneel: aansluiting op Mobeye Internet Portal

In- en uitschakelen

• programmering en beheer van apparaten, contactpersonen en

• via tag

herkenningsteksten

• automatisch in- en uitschakelen (2 weekschema’s)

• door)sturen van alarmberichten via oproep, SMS en/of e-mail

• bevestigingssignaal door middel van licht en geluid

• historische (log) data van in- en uitschakeltijden en events
• automatische bewaking van testberichten

Digital Double Layer Detection
De twee interne PIR sensoren analyseren de waargenomen
beweging zelfstandig om een vals alarm uit te sluiten.
Hierdoor worden kleine dieren niet gedetecteerd. De
bewegingsmelder is uitgerust met een digitale SMDA
signaalherkenning.

Super

Multi-Dimensionale

Analyse

zorgt voor hoge immuniteit tegen verstoringbronnen zoals
weersinvloeden en bewegende bladeren.

Mobeye Outdoor Alarm CMVXI-R Technische Gegevens
• Optex VXI-R; instelbare hoek

Detector

• 12 meter detectie, 90º detectie patroon (180º draaibaar)
• Afstand correctie: 2,5 – 12 m (5 detectieniveaus), 8 horizontale posities
Bevestiging

• op 0,8 – 1,2 m hoogte (bevestigingsmateriaal in doos)

Afmetingen & kenmerken

• 71 * 105 * 186 mm (b*l*h)
• IP55
• Omgevingstemperatuur -1

55 C

GSM/GPRS

• Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz

Product inhoud

• Optex VXI-R, geïntegreerde GSM-module, tag lezer
• 2 x CR123 batterijen
• 2 tags

Over Mobeye
Het bedrijf Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/GPRS alarm- en telemetrie-technologie.
Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en
een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die
bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.
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