OV2 WiFi Alarm System
Op WiFi gebaseerd alarmsysteem
EM8617
EAN: 8716065020847
Inhoud verpakking: 1x EM8617 WiFi Alarm systeem, 1x Voedingsadapters
1x Reset Pin, 4x AA 1.5V LR6 batterijen, 1x EM8620 Afstandsbediening
2x EM8660 deur/raamcontact, 1x Quick Install Guide

OVERVIEW
•
•
•
•
•
•

WiFi Alarmsysteem met ingebouwde sirene en back-up batterij
Ontvang een push notificatie of email bij een alarmmelding
Instelbaar en bedienbaar met de gratis app
Geen abonnement nodig en geen vaste maandelijkse kosten.
Maak een gastaccount aan om tijdelijk toegang te verlenen
Kit bestaat uit: basisstation, 2x deur/raamcontact, 1x afstandsbediening, 2x raamsticker

SPECIFICATIONS
Alarm System
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi support: 802.11b/g/n
Power supply: 110 - 240V AC 50-60Hz
Output: 12V DC 500mA
Stand-by current: <24mA
Alarm current: <115mA
Power consumption: 1 - 1,5W
Back-up battery: 4X AA 1,5V LR6
Internal siren: 97dB
Maximum amount of sensors:
10 x Remote controls
50 x Sensors
Sensor frequency: 433MHz
Housing material: ABS Plastic
Temperature: 0°C~+55°C
Humidity: < 80% (non condensing)
Dimensions in mm. (WxHxD): 150 x 83 x 52
Weight in grams: 188gr

Remote Control
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions in mm. (WxHxD): 31 x 54 x 12
Weight in grams: 13gr
Power supply: 3V DC (1 x CR2025)
Transmit current: <7mA
Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
Frequency sensors: 433MHz
Temperature: -10°C~+55°C
Humidity: <80% (non condensing)
The motion detector will not be triggered by pets
less than 25kg and movements of pets below the
45cm measured from the ground. Please note that
jumping pets can trigger the alarm.

Door/Window Contact
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 32 x 73 x 16
Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 13 x 73 x 16
Weight in grams: 40gr
Power supply: 1,5V DC (1 x AA 1,5V LR6)
Stand-by current: <35uA
Alarm current: <40mA
Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
Frequency sensors: 433MHz
Temperature: 0°C~+55°C
Humidity: < 80% (non condensing)
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DESCRIPTION
Beveilig je woning met het Eminent EM8617 OV2 WiFi Alarmsysteem. Dit
alarmsysteem werkt via WiFi en stuurt een push notificatie of email naar
je smartphone wanneer het alarm geactiveerd wordt. Het basisstation
is uitgerust met een ingebouwde sirene (97dB) en een back-up batterij.
De EM8617 Starterkit bevat het basisstation, 2 deur/raamcontacten, 1
afstandsbediening en 2 raamstickers. Je bedient het alarmsysteem met
de meegeleverde afstandsbediening of met de gratis iOS en Android app.
Het alarmsysteem heeft enkele handige functies zoals radio jamming
detectie, alarmschema en het maken van een gastaccount om iemand
tijdelijk toegang te geven. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen
maandelijkse kosten.
Ontvang een push notificatie of email wanneer het alarmsysteem wordt getriggerd
Als het Eminent EM8617 OV2 WiFi Alarmsysteem wordt geactiveerd, zal een push notificatie of email
worden verstuurd naar je smartphone en/of tablet. Je stelt maar liefst 5 accounts in die meldingen
ontvangen bij alarm. Met de meegeleverde afstandsbediening of de gratis OV2 app kun je het
alarmsysteem in- en uitschakelen. De app en afstandsbediening hebben beide een paniekknop (SOS) die
het alarmsysteem triggert en een alarmmelding verstuurt.
Overal in huis eenvoudig te installeren
Je installeert het OV2 WiFi Alarmsysteem eenvoudig in je huis. Het enige wat je nodig hebt voor het
basisstation is een vast stroompunt en bereik van je WiFi netwerk. De ingebouwde back-up batterij zorgt
ervoor dat het alarmsysteem blijft werken tijdens een stroomstoring. De deur/raamcontacten worden
gevoed door batterijen en werken helemaal draadloos.
Handige extra functies
Het zou toch handig zijn om je buren die op je huis moeten letten of de klusjesman die de gootsteen komt
ontstoppen tijdelijk toegang te geven tot je woning? Het OV2 Alarmsysteem kan diverse rollen verdelen
over de appgebruikers, zodat je jouw buren of klusjesman tijdelijk toegang kunt geven. Een andere
handige functie is het automatisch in- en uitschakelen van het alarmsysteem via een schema. Daarnaast
heeft de EM8617 een speciale radio jamming detectie. Wanneer het alarmsysteem radio jamming
detecteert geeft het alarmsysteem een melding.
Uit te breiden met maar liefst 60 accessoires
Het is mogelijk om maximaal 60 accessoires aan het alarmsysteem toe te voegen. Koppel 50 sensoren,
zoals bewegingsmelders en raam/deurcontacten, en 10 afstandsbedieningen aan het EM8617
Alarmsysteem. Meer dan genoeg om je woning mee te beveiligen. Je geeft alle 50 sensoren een
eigen benaming zodat je precies weet welke sensor het alarm heeft veroorzaakt. Daarnaast kun je de
gekoppelde afstandsbedieningen ook benoemen.
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