SÄKERHETSSYSTEM CAVIUS
MAGNETKONTAKT, RÖRELSEDETEKTOR
PRODUKTBLAD

Cavius säkerhetssystem är en smart
och användarvänlig produktserie med
sammankopplingsbara enheter som enkelt
och effektivt larmar vid inbrott, brand,
eller vattenläckage.
Systemet styrs via en huvudenhet (hub)
som kommunicerar trådlöst med samtliga
enheter. Övervakning, hantering och larm
kommuniceras till användaren via en
mobilapp som laddas hem kostnadsfritt.
Inga fasta avgifter eller abonnemang
tillkommer.
Enheterna är diskreta och stilrena med en
prisbelönt design. De är mycket enkla att
montera och installera.

Komplett säkerhetssystem

Rörelsedetektor

Cavius säkerhetssystem består av olika sammankopplingsbara enheter; rörelsedetektor, magnetkontakt för dörrar och fönster, rök- och värmedetektorer, vattenlarm och fjärrkontroll. Hela 32 st
enheter kan anslutas till systemet.

Cavius rörelsesensor detekterar rörelse inom 10
meters avstånd från enheten och sänder direkt en
signal till Cavius-hubben. RF-signalens räckvidd är
hela 300 meter i fritt läge.

Via Cavius-systemets hub kommunicerar man enkelt
och smidigt med de trådlösa enheterna via en app
på mobiltelefon eller surfplatta. På så vis får man
snabbt och säkert indikation då någon detektor
larmat för rökutveckling, vattenläckage eller inbrott.
Man ser med en gång vilken typ av detektor som
aktiverats och var den är placerad.
Via appen kan man även ansluta grannar eller
vänner till säkerhetssystemet, på så vis kan de
snabbt ingripa om man t ex är bortrest. Appen är
kostnadsfri och inget abonnemang behövs för att
använda tjänsten och funktionerna. Appen fungerar
med Google Assistant.

Rörelsedetektorn
monteras på
vägg, ca 2 meter
över golvet.
Om det finns
husdjur i
bostaden kan
sensorn ställas
så att den inte
larmar för
husdjur på upp
till 25 kg.

Magnetkontakt
Cavius magnetkontakt för dörrar och fönster larmar
då kontakten mellan sensor och magnet bryts.
Enheten skickar en signal till Caviushubben direkt
då en dörr eller ett fönster öppnas och man ser i
appen vilken kontakt i systemet som larmat.
Magnetkontakten är försedd med kraftig självhäftande tejp och monteras enkelt genom att
avlägsna skyddsfolien och applicera med ett lätt
tryck. Avståndet mellan sensor och magnet ska vara
max 3 mm.
Via Cavius-appen har man enkelt kontroll på
enheterna och erhåller larm och annan viktig
information vart man än befinner sig.
Cavius magnetkontakt och rörelsedetektor ger ett
utmärkt inbrottsskydd och kommunicerar trådlöst
med Cavius HUB.
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Fördelar med Caviussystemet
Caviussystemet har många unika egenskaper och
fördelar:
⚫

Användarvänligt och enkelt system

⚫

Larmar på mobilen – man blir omedelbart
underrättad då någonting inträffat

⚫

Grannvakt – vänner och grannar kan kopplas till
säkerhetssystemet

⚫

Försedd med händelselogg

⚫

Sänder notiser på mobilen och som e-post

⚫

Enkel montering och installation

⚫

Inga fasta avgifter eller abonnemang

Magnetsensorn är liten och diskret och monteras
enkelt på dörrar eller fönster.

Tekniska data
Enhet

Magnetkontakt

Rörelsedetektor

Sensortyp

magnet

IR

Signal

RF-signal vid öppning och stängning

RF-signal vid rörelse

Räckvidd signal

>300 m

>300 m

Detekteringsavstånd

10 m

Batteri

CR2032 3V cell

CR123A, 3V lithium batteri

Batteritid

>4 år

>2 år

Mått mm

60 x 40 x 10 mm

Ø58 x 48 mm

Godkännanden

CE, RoHS, RED directive, EN60065,
EN300-220

CE, RoHS, REACH, RED directive, EN60065,
EN300-220

Artikelnummer

18-0001-22

18-0001-24

Enkel installation
Appen är mycket enkel att använda. När hubben har
anslutits till routern laddar man gratis ner appen.
Sedan följer man instruktionerna i appen för att
ansluta och koppla upp detektorer och andra
enheter.
Övriga användare kan bjudas in till nätverket och
ansluts som vanlig brukare eller administratör.
Push-notiser meddelar när det är dags att testa
någon enhet, byta batteri eller då något larm
aktiveras.
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