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MOBEYE ARGOS
GSM alarmsysteem
De Mobeye Argos reageert op bewegingen. Zodra een inbreker
wordt gezien, stuurt het systeem u een SMS bericht en belt u
vervolgens. Inbrekers hebben geen kans meer.

MOBEYE ARGOS
www

Het meest complete GSM alarmsysteem

Temperatuuralarm
De Mobeye Argos is ook een temperatuuralarm. Zodra de sensor
meet dat de temperatuur buiten de ingestelde grenzen raakt, ontvangt u een alarmbericht.

De alarmering
Bij een alarm SMS’t en belt de Mobeye Argos naar de (maximaal 5)
ingestelde nummers. Degene die de oproep ontvangt, kan dezewww
‘bevestigen’. De andere contactpersonen worden dan niet meer
gebeld.

Baterijgevoed
De Mobeye Argos is extreem energiezuinig en kan ruim een jaar
www
op een set batterijen werken. Als deze aan vervanging
toe zijn,
ontvangt u een SMS.

Inluisterverbinding
Bij een alarm kunt u een audioverbinding openen en horen wat er
ter plaatse gebeurt. Bij gerommel www
of onbekende stemmen kunt u
direct actie nemen en bijvoorbeeld de buren waarschuwen of de
politie bellen.

Veilig en eenvoudig
Hang het alarmsysteem op of leg het neer en toets de code
in. U kunt de ruimte nu rustig verlaten. Na een minuut staat
de bewegingsmelder op scherp en zal iedere beweging worden opgemerkt. Indien het systeem niet binnen de inloopvertragingstijd met de code is uitgeschakeld, belt en SMS’t het
systeem naar de ingestelde telefoonnummers.

Op de twee vrije ingangen kunnen extra sensoren worden aangewww
sloten
zoals een magneetcontact of een extra bewegingssensor. Via
de twee uitgangen kunnen apparaten worden aangestuurd na een
alarm, tijdgestuurd of (bij externe voeding) via een mobiele telefoon.

Autonoom inzetbaar
Het systeem werkt volledig zelfstandig middels de geïntegreerde bewegingsmelder, temperatuursensor en GSM kiezer. De
installatie voor het basisgebruik vergt slechts enkele stappen.
De Mobeye Argos biedt vele opties, zoals een inluisterverbinding, temperatuuralarm, tijdgestuurde acties, extra sensoren
en diverse alarmingangen. De diverse alarmsensoren kunnen
zowel gelijktijdig als los van elkaar ingeschakeld zijn.

De Mobeye Internet Portal

Zo eenvoudig is beveiligen.

Tijdgestuurde acties
Door de code in te typen schakelt u in en uit. Daarnaast kunnen
diverse acties zoalswww
in- en uitschakelen op een ingestelde tijd plaatsvinden.

Extra sensoren
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Het Mobeye Argos GSM alarmsysteem is eenvoudig,
betrouwbaar en compleet. Het ideale systeem voor plaatsen
zonder stroomvoorziening, kleine objecten en tijdelijke
beveiliging.
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Optioneel kunt de Mobeye Argos aanmelden op de web-based portal,
die (alarm)berichten kan doorsturen naar extra nummers en naar mailadressen. In de portal stelt u de specifieke naam (adres) in, die meekomt
in de berichten. Ook zal de portal de ‘keep alive’ meldingen bewaken.

www.mobeye.nl

MOBEYE ARGOS
De alarmeringen
• bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelder (PIR)
• alarm na activering van aangesloten sensoren op de ingangen
• temperatuuralarm via ingebouwde sensor
• sabotagealarm na opengaan sabotageschakelaar

Indien batterijgevoed
• volledig autonome werking indien batterijgevoed
• batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse melding)
• ‘battery low’ SMS-melding bij lage batterijspanning
Indien op externe stroomvoorziening
• in- en uitschakelen per SMS
• aansturen van de uitgangsrelais per SMS of oproep
• stroomuitvalmelding/stroomherstelmelding
• batterijen werken als back-up stroomvoorziening
• batterijlevensduur > 2 jaar
• ‘battery low’ SMS-melding bij lage batterijspanning

Reactie bij een alarm
• SMS en/of oproep naar (max. 5) telefoonnummers
• inluisterverbinding na bewegingsalarm
• bevestiging van alarm via telefoon (DTMF)
• keuze tussen stille of luide inloopvertraging
• keuze tussen stil of luid alarm
• mogelijkheid voor aansluiting op meldkamer (PAC)

Extra in- en uitgangen
• 2 (NO/NC) ingangen voor extra sensoren
• 2 relais uitgangen (max. 2A/30V)
• magneetcontact, (low power) PIR en watervlotter
als accessoire leverbaar

Programmering
• via toetsenbord of SMS commando’s
• instelbare programmeercode
• vrije herkennings- en alarmteksten
• mogelijkheid om de sensorgevoeligheid in te stellen
• instelbare frequentie van de testberichten
• instelbare minimale en maximale temperatuur

Indien aangesloten op Mobeye Internet Portal
• doorsturen van alarmberichten via SMS en e-mail
• koppelen van naam/adres via internet, deze naam wordt
in doorgestuurde berichten meegegeven
• historische (log) data
• bewaking van testberichten; bij het uitblijven hiervan
wordt melding gemaakt via SMS / e-mail

In- en uitschakelen
• via programmeercode of persoonlijke (in- en uitschakel) code
• instelbare automatische in- en uitschakeltijd
Rapportages en overzichten
• status- en instellingsoverzichten per SMS
• sensortest om de beste positie te bepalen
• rapportage van de sterkte van het GSM netwerk
• jamdetectie en rapportage na terugkeer GSM signaal

Mobeye Argos i200 Technische Gegevens
Afmeting

90 x 161 x 35 (mm)

Stroomvoorziening

4 x batterijen (lithium CR123) optioneel: 9-24 VDC of netadapter

Batterijlevensduur

> 1 jaar

Detectiebereik

ca. 8 meter

Omgevingstemperatuur

-10 tot +50 graden Celsius

GSM/GPRS

Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz

Over Mobeye
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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