
Interactief Video Alarmsysteem 

Creëert een gesloten netwerk 
met geavanceerde 
beveiligingsmaatregelen om 
uw privacy te beschermen.

De opname filtert 
onveranderde scènes er 
automatisch uit.

Sensoren zorgen voor 
nauwkeurige videobeelden 
van wie er komt en gaat.

Schakelt automatisch over naar 
de infrarood nachtzichtmodus 
bij weinig licht.

Werkt als een afschrikmiddel 
voor indringers en waarschuwt 
dierbaren thuis in geval van 
nood

Gratis netwerkopslag in de shuttle 
om uw video-privacy te 
beschermen.

Beveiliging Starter Kit
Dit systeem met videosamenwerking helpt je indringers op beeld vast 
te leggen en een realtime videoverslag te maken dat je naar lokale 
hulpverleners kunt sturen om je huis beter te beheren en te 
beschermen. Directe notificaties op je smartphone helpen je jouw huis 
te beschermen tegen indringers. Je kunt het systeem inschakelen of 
uitschakelen via de app of met de meegeleverde afstandsbediening.

• 1x Security Shuttle (OPU2)
• 1x Mini Cube HD Camera
• 2x Deur/Raam Sensoren
• 1x Infrarood PIR Bewegingsmelder
• 1x Draadloze afstandsbediening
• 1x Sirene (115 dB)
• 1x 16GB USB Stick

Netwerk Beveiliging 
24/7 Intelligente 
Opnamen

Toegangsbescherming 

Nachtzicht Lokale Sirene Lokale Opslag



Belangrijke Kenmerken
• Bewaakt de primaire toegang tot het huis
• Legt het beeld 5 seconden vóór en 25 seconden na een gebeurtenis vast
• Schakel je systeem in en uit via de app of met de meegeleverde

afstandsbediening
• Geen bedieningspanelen meer

 Security Shuttle (OPU2)  Mini Cube HD Camera Deur/Raam Sensoren
• Ingebouwde router met firewall
• Wi-Fi standaard: 2.4GHz

IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi draadloze beveiliging:

specificatie WPA/WPA2 PSK
• Draadloos en beveiliging:

specificatie 433 MHz
• Invoer/uitvoer:

- 10/100 Ethernet poort
- USB 2.0 poort

• Certificaat: FCC, CE, TELEC,
RoHS, REACH

• Video resolutie: 720p High
Definition (1280 x 720)

• Frame rate:  tot 30fps
• Blikveld: 100°
• Video formaat: H.264
• Wi-Fi standaard: 2.4GHz

IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi draadloze beveiliging:

specificatie WPA/WPA2 PSK
• Opslag: Micro SD Kaart 32GB

SDHC*

• Draadloos en beveiliging:
specificatie 433 MHz

• Draadloos bereik: 90m in lijn
van zicht

• Batterij: CR123A (inclusief)

Infrarood PIR bewegingsmelder 
• Draadloos en beveiliging:

specificatie 433 MHz
• Draadloos bereik: 90m in lijn

van zicht
• Batterij: CR123A (inclusief)

Draadloze Afstandsbediening 

• Draadloos en beveiliging:
specificatie 433 MHz

• Draadloos bereik:  90m in
lijn van zicht

• Batterij: CR2032 (vooraf geïnstalleerd)

1x Sirene 

• Draadloos en beveiliging:
specificatie 433 MHz

• Alarm geluidsniveau: 110dB
• Batterij backup: 3x AAA

(inclusief)

Model Nummer:  H12015

info@home8-alarm.nl
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*FAT32-geformatteerde microSD kaart vereist. Kaart niet inclusief.

http://www.home8protect.com/



