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Bewaak en bedien uw huis
Met deze slimme, kleine Starter Kit kunt u de apparatuur in huis overal
instellen, bedienen, bewaken en automatiseren. De Smart Home HD Starter
Kit bevat een Smart Plug (DSP-W215), een Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150)
en een Monitor HD (DCS-935L).
Deze apparaten communiceren met elkaar en u kunt bepalen wat ze moeten
doen via de mydlink Home app voor smartphones en tablets. Een paar
voorbeelden:
•

De Wi-Fi Motion Sensor detecteert beweging in uw
huis, en activeert de Smart Plug om het licht aan te
doen.

•

Ontvang een waarschuwing zodra er beweging
wordt gedetecteerd en kijk in real-time en in HD wat
er in uw huis gebeurt met de Home Monitor HD.

•

De Smart Plug bewaakt zelfs het
elektriciteitsverbruik van aangesloten apparaten,
die u waar en wanneer u maar wilt met de hand of
automatisch kunt in- en uitschakelen.

Deze slimme oplossing maakt uw leven
gemakkelijker en veiliger en biedt u een
extra stukje gemoedsrust. Dit is futuristische
smart home technologie op zijn best.

Eenvoudige configuratie

Download de mydlink Home app en volg de eenvoudige stappen van de wizard om alle apparaten uit de
set te installeren.

1
Download de gratis
app.

2
Voeg al uw slimme
apparaten toe – de app
leidt u stap voor stap
door het proces.

3
Automatiseer uw huis door schema's
of regels in te stellen. Beheer en
bekijk uw huis via uw smartphone of
tablet wanneer u op pad bent.

Uw mydlink™ Home

mydlink™ Home biedt u de mogelijkheid om met deze handige
Starter Kit te starten en meer toe te voegen wanneer u dat wilt.
De unieke mydlink™ Home app1 voor iOS en Android smartphone
en tablet geeft u de controle over al uw andere mydlink™ Home
slimme apparaten. U kunt zelfs automatische opdrachten instellen
om uw huis nog slimmer te maken.

Apparaten in- en
uitschakelen
Schakel apparaten direct in of uit
vanaf uw iOS of Android smartphone
of tablet via de mydlink™ Home app,
waar u zich ook bevindt.

Overal zien

Kijk veilig mee via het internet door
middel van uw smartphone of tablet.
Functioneert met iOS en Android
smartphone en tablet via de gratis
mydlink™ Home app1.

Bewegingsdetectie tot maximaal
8 meter (100° horizontaal/80°
verticaal).

Maak aan/uit-schema's om uw
apparaten voor u te laten werken
wanneer u dat wilt.

Op de hoogte blijven
Automatische waarschuwing
wanneer er beweging wordt
gedetecteerd.

Apparatuur beschermen

Op de hoogte blijven

Ontvang een waarschuwing
wanneer een apparaat wordt in- of
uitgeschakeld, wanneer de limiet
voor elektriciteitsverbruik wordt
overschreden of wanneer het
apparaat defect of oververhit raakt.

De passieve infrarood (PIR)
bewegingssensor vermindert het
aantal valse alarmen aanzienlijk
zodat u alleen wordt gewaarschuwd
wanneer dat nodig is.

Groot bereik

Schema's maken

De ingebouwde warmtesensor
schakelt stopcontacten die te warm
worden automatisch uit voor een
extra stukje gemoedsrust2.

Beweging detecteren

High definition

Bewaak uw huis in HD 720p. Bekijk
alles in detail, ook wanneer de
camera is ingezoomd.

Kijk in het donker.

De ingebouwde nachtzichtfunctie
stelt u in staat om tot 5 meter ver te
zien, zelfs in complete duisternis.

Detectie van beweging en
geluid
Waarschuwt u via pushmeldingen
zodra er beweging of geluid wordt
gedetecteerd.

Technische specificaties
DSP-W215 Smart Plug
Apparaatinterface

• 802.11b/g/n draadloos met WPA/WPA2-versleuteling

LED's

• Voeding/status

• WPS-knop/reset-knop

Functionaliteit
Ondersteuningsfuncties

• Slimme afstandsbediening
• Pushmeldingen
• Statistieken van energieverbruik

• In/uitschakelschema
• Beveiliging tegen oververhitting

Fysieke kenmerken
Afmetingen

• 96,5 x 62 x 76,7 mm

Gewicht

• 180 g (EU)

Spanning

• Ingang: 100 tot 240 V AC

Maximale belasting

• 16 A, 250 V

Opgenomen vermogen

• Maximum 5 W

Temperatuur

• Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)

• Opslag: -20 tot 65 °C (-4 tot 149 °F)

Vochtigheid

• Gebruik: 10% tot 90% niet-condenserend

• Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend

Certificeringen

• FCC

• UL

• 173 g (UK)

DCH-S150 Wi-Fi Motion Sensor
Apparaatinterfaces
LED
PIR-sensor
Antennes
Type stekker

• 802.11b/g/n draadloos met WPA/WPA2-versleuteling
• Status/WPS
• 8 meter (100° horizontaal/80°
verticaal) detectiebereik
• Een interne antenne
• Afhankelijk van regio

• WPS-knop/reset-knop

Fysieke kenmerken
Afmetingen
Gewicht
Spanning
Temperatuur
Vochtigheid
Certificeringen

•
•
•
•
•
•

58 x 54 x 43,5 mm (2,28 x 2,13 x 1,71 inch)
80 gram (2,82 ounce)
Ingang: 220 tot 240 V AC, 50/60 Hz
Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Gebruik: 10% tot 90% niet-condenserend
FCC, CE

•
•
•
•

1/4” megapixel progressieve CMOS-sensor
• Kijkhoek:
5 meter IR-verlichtingsbereik
• (H) 78,44°
Minimale verlichting: 0 lux met IR-LED's aan
• (V) 47,9°
Ingebouwde ICR (Infrared-Cut
• (D) 85,98°
Removable)-filtermodule
• Minimale objectafstand: 434 mm
4x digitale zoom
• Belichtingstijd: 1/7,5 tot 1/24.000 sec.
Lens: Vaste lengte 2,38 mm
• Ingebouwde microfoon
Diafragmaopening: F2.4
Tijdstempel en tekstoverlay
• Configureerbare bewegingsdetectievensters
Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie
• JPEG voor stilstaande beelden
1280 x 720 bij framesnelheden tot 30 fps
AAC
• G.711
802.11b/g/n/ac draadloos met WEP/WPA/WPA2-versleuteling

• Opslag: -20 tot 65 °C (-4 tot 149 °F)
• Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend
• UL, CE/LVD

DCS-935L Monitor HD
Hardwareprofiel camera

Beeldkenmerken
Videocompressie
Videoresolutie
Audiocompressie
Connectiviteit

•
•
•
•
•
•
•
•

Geavanceerde functies
Gebeurtenissenbeheer

• Bewegingsdetectie

• Geluidsdetectie

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Algemeen
Afmetingen
Gewicht
Voeding
Opgenomen vermogen
Temperatuur
Vochtigheid
Certificeringen
1
2

58,0 x 84,5 x 124,9 mm (2,28 x 3,33 x 4,92 inch)
160,0 g (5,6 ounce) ± 5%
5 V gelijkspanning 1,2 A, 50/60 Hz
3,5 watt maximum
Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend
CE
CE LVD

Opslag: -20 tot 70˚ C (-4 to 158 ˚F)
Opslag: 20% tot 80% niet-condenserend
FCC klasse B
C-Tick

mydlink™ Home app is beschikbaar voor iPod touch-, iPhone- en iPad-apparaten met iOS versie 6.0 of hoger en Android-apparaten met Android versie 4.0 of hoger.
De warmtesensor detecteert de temperatuur bij de elektrische contacten van de stekker.
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