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CAMIR-8EZS –  
Draadloze bewegingsensor met 
kleurencamera 

 
FUNCTIES EN VOORDELEN 
• Door Honeywell gepatenteerde betrouwbare en 

bidirectionele, draadloze 868 MHz technologie – groter 
bereik (1000m) en een verbeterde werking van de 
batterij. 

• Beschermt grote delen van het huis met een voelbereik 
van 11 x 12 meter.  

• Draadloze video verificatie stelt u in staat om te bekijken 
wat er thuis aan de hand is wanneer er een alarm wordt 
getriggerd. 

• Kleurenbeelden, lage of hoge resolutie. 
• De ingebouwde high power witte LED maakt het 

mogelijk snapshots te nemen in het donker. 
• Huisdierimmune sensor: negeert huisdieren tot 36 kilo.   
• Loop testmodus.  
• Ingebouwde temperatuursensor (54°C). 
• Snelle montage en eenvoudige installatie. Uit de doos 

direct gebruiksklaar door optionele schroefvrije 
installatie. 

 

PRODUCTSPECIFICATIE  
Beschikbare talen – GB, DE, FR, NL, ES, PT, IT = Engels, 
Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans  
 
• Kleur - wit  
• Frequentie - 868MHz 
• Muurbevestiging - ja 
• Draadloos bereik - 1000m (open veld) 
• Detectiebereik - 11 x 12m  
• Testmodus - 10 minuten nadat afdekplaat is gesloten 
• Sabotagebeveiliging – voorkant en achterkant behuizing 
• Levensduur batterij - 4 jaar 
• LED-indicator lege batterij – nee 

INHOUD PAKKET 

   
• 1 x Draadloze bewegingsensor met kleurencamera 

geleverd met reeds geplaatste batterijen en batterij 
isolatietab 

• 1 x Quick Start installatiegids 
• 1 x Conformiteitsverklaring 
• 2 x Houders 

 

INSTALLATIE 

• Alleen voor intern gebruik. 

• Montage mogelijk op muur, plafond en in een hoek. 

• In houder of optioneel met schroefmontage 

GEGEVENS EN CONDITIES 
Temperatuur: 
 In werking: -10°C tot +55°C 
 In opslag: -20°C tot +70°C 

Afmetingen:                       55 x 121 x 64mm (hxbxd) 
 
Productgewicht:                170g (exclusief batterij) 

 

VOEDING 
 

2 x CR123 Lithium batterijen 

 

PWERKING 
Alarm interface: 

RF-frequentie: 868MHz 

RF-bereik:                     1000m (open veld) 

Temperatuur alarm detectie: >54°C 

 

Camera: 

Instelling                       :   via bedienpaneel 

Horizontale camera hoek :   90° 

Kleur beeldresolutie  :   640 x 320 pixels 
                                                320 x 176 pixels 

Nachtzicht  :   Ja (met 1 witte LED) 

Snapshots               :   Automatisch via detectie       
     ingebouwd in PIR of op  
     verzoek 

Lokale beeldopslag  :   Alleen laatste serie  
     beelden  
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PIR Detectie: 

Huisdier immuniteit      : 36kg 

Temperatuurcompensatie : Dual Slope 

 

 
 

 

 

 

 

VERPAKKING GEGEVENS 
ENKELVOUDIG PRODUCT 

EAN-code:         5004100969446 

Gewicht:         ongeveer 202g 

Pakket afmeting:               215 x 150 x 80mm 

 

STANDAARD VERPAKKING 

Aantal:           3 
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