JEDNODUCHÁ OCHRANA
VAŠEHO MAJETKU.

Bez instalace.

Nalepte zařízení kam potřebujete,
pošlete vaše číslo přes SMS,
a již jste chráněni.
Funguje na celosvětové
nejmodernější telekomunikační sí NB-LTE.
Napájení z baterií.

Detekce pohybu
Mějte pod kontrolou před vniknu m cizí osoby
i chaty, stodoly nebo například rozvodné stanice,
do kterých se podíváte jen jednou za čas.

3999,-

Pohybový detektor bude hlídat tyto prostory
za Vás. Pomocí klíčenky si tyto prostory jednoduše
odblokujete po dobu Vaší přítomnos a při
odchodu opětovným s skem tlačítka opět detektor
ak vujete.

vč.
DPH

AirMD-100Nb
POHYBOVÝ DETEKTOR
• detekuje osoby a zvířata pohybující
se v hlídaném prostoru
• lze nastavit citlivost detektoru
• bateriové napájení

Airkey

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
• slouží k ak vaci a deak vaci
pohybového detektoru v momentě,
kdy odcházíte nebo přicházíte do
hlídaného prostoru

V ceně čidla je obsažena i predplatne služby varovneho systému,
časově neomezené, ale do vycerpani předplatného, které obsahuje 500 událos .
Tyto moduly jsou varovným systémem, nejsou zabezpečovací zařízení.
Dle vy žení telekomunikační sítě může docházet ke zpoždění doručení arovne zprávy.

www.tesla-lighting.cz

Podporujeme tyto síťe
(který produkt podporuje kterou síť,
najdete v našich technických parametrů)

Ochrana před vytopením

AirSF-100Nb

Vytopení místnos je jednou z nejčastějších
havárií v domácnos , které můžete jednoduše
předejít.
Bezdrátový záplavový detektor hlídá vytečení
pračky nebo myčky a včas Vás upozorní na nežádoucí
únik vody v koupelně, kuchyni či ve sklepě.
Případná detekce vody je oznámena no fikací
v chytrém telefonu nebo zprávou v našem Cloudu.
ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR
• k ak vaci dochází po zaplavení
spodních kontaktů na detektoru
• možnost zvukové a vibrační signalizace
• bateriové napájení
• norma kry IP68

2400,-

Kvalita ovzduší
kolem nás

vč.
DPH

Detekce kouře

AirQS-100Nb

AirSD-100Nb

Některé látky mají nega vní vliv
na lidský organismus.

Detektor kouře varuje před vznikajícím ohněm,
a m umožňuje včas zareagovat a ochránit
nejen osoby vyskytující se v daném prostoru,
ale také majetek.

Oxid uhelnatý (CO) vzniká při nedokonalém
spalování a pro lidský organismus je velmi nebezpečný.
Naše senzory umožní tyto koncentrace jednoduše
změřit a při nežádoucím množství na ně včasně
upozornit. Zároveň mohou být součás nadřazeného
systému.
SENZOR KVALITY OVZDUŠÍ
• měření koncentrace CO2, který ve
větším množství způsobuje ospalost,
bolest hlavy a zhoršuje koncentraci
• informace o aktuální teplotě a vlhkos
• automa cké testování funkčnos
• zobrazení dat v Cloudu nebo
v aplikaci v chytrém telefonu
• trvalé napájení 110-240 V AC/DC

6030,-

vč.
DPH

V ceně čidla je obsažena i predplatne služby varovneho systému,
časově neomezené, ale do vycerpani předplatného, které obsahuje 500 událos .

Po detekci kouře u vznikajícího ohně neprodleně
vysílá tuto informaci do Vašeho chytrého telefonu,
ale také na Cloud. Proto jeho použi hraje významnou
roli i v odlehlých prostorách, jako jsou volně stojící garáže,
stodoly nebo rozvodné stanice.
KOUŘOVÝ DETEKTOR
• detekce kouře u vznikajícího ohně
• automa cké testování funkčnos
• při detekci kouře zvuková a světelná
signalizace (LED dioda)
• bateriové napájení 4x AA

4600,-

vč.
DPH

Tyto moduly jsou varovným systémem, nejsou zabezpečovací zařízení.
Dle vy žení telekomunikační sítě může docházet ke zpoždění doručení arovne zprávy.

