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Gemoedsrust thuis en onderweg

Home is where the SMART is

Smart Home Security Kit



Met deze handige beveiligingsbundel kunt u uw woning vanaf elke gewenste 
locatie bewaken en beveiligen. De Smart Home Security Kit bevat een 
Connected Home Hub (DCH-G020), een Door & Window Sensor (DCH-Z110), 
een Siren met optionele batterijback-up1 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:

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.

Beveilig en bewaak uw huis
DCH-107KT

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

1 2 3

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

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.

Download de gratis 
 app.

•	 Weet wanneer er mensen uw woning binnengaan, bewaak 
verboden gebieden zoals medicijnkastjes. Flexibele 
plaatsing dankzij batterij met lange gebruiksduur.

•	 Als de Siren aan mydlink Home sensoren is gekoppeld, kunt u het 
apparaat zo instellen dat er een alarm afgaat wanneer er een deur of 
raam wordt geopend of wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

•	 Weet altijd wat er in huis gebeurt, zelfs wanneer het 
volledig donker is. Ontvang een waarschuwing zodra 
er beweging of geluid wordt gedetecteerd.



3-in-1 sensor
Open/dicht-contactsensor, 
temperatuursensor en lichtsensor.

Batterijvoeding
Tot 2 jaar batterijduur.

Doe-het-zelf
Eenvoudig te installeren en te 
beheren met de mydlink Home 
app.

Veilig
Sabotagebestendig en 
ondersteuning van AES 128-bit 
encryptie.

Pushmeldingen
Ontvang onmiddellijk 
een waarschuwing op uw 
smartphone en tablet.

Luid geluidsalarm
Tot 110 dB om u onmiddellijk 
te waarschuwen wanneer een 
gekoppelde mydlink Home 
Sensor3 wordt geactiveerd.

6 verschillende 
sirenegeluiden
U kunt het gepaste geluidseffect 
of alarm instellen voor verschil-
lende gebeurtenissen in uw 
slimme woning. 

Optionele  
batterijback-up1

Hiermee werkt de Siren ook 
wanneer de stroom uitvalt.

Overal vandaan kijken
Kijk veilig mee via het internet 
door middel van uw smartpho-
ne of tablet. Functioneert met 
iOS en Android smartphones 
en tablets via de gratis  
mydlink™ Home app1.

High definition
Bewaak uw huis in HD 720p.  
Bekijk alles in detail, ook wan-
neer de camera is ingezoomd.

Zien in het donker
De ingebouwde nachtzichtfunc-
tie 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.

Uw mydlink Home
mydlink Home biedt u de mogelijkheid om met deze handige Smart 
Home Security Kit te beginnen en meer toe te voegen wanneer u dat 
wilt. De mydlink Home Connected Home Hub vormt de schakel tussen 
uw bestaande Wi-Fi-netwerk en alle andere mydlink Home apparaten. De 
unieke mydlink Home app2 voor iOS en Android smartphones en tablets 
geeft u de controle over al uw mydlink Home slimme apparaten. U kunt 
zelfs automatische opdrachten instellen om uw huis nog slimmer te maken.

Geen verborgen kosten. Beloofd.

Geen maande-
lijkse kosten

Geen installatie-
kosten

Doe-het-zelf 
simpel
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Home is where the SMART is

Monitor HD (DCS-935L)
Hardwareprofiel camera •	1/4” megapixel progressieve CMOS-sensor

•	5 meter IR-verlichtingsbereik 
•	Minimale verlichting: 0 lux met IR-LED's aan 
•	 Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule 
•	4x digitale zoom
•	Lens: Vaste lengte 2,38 mm
•	Diafragmaopening: F2.4

•	Kijkhoek:
•	 (H) 78,44°
•	 (V) 47,9°
•	 (D) 85,98°

•	Minimale objectafstand: 434 mm
•	Belichtingstijd: 1/7,5 tot 1/24.000 sec.
•	 Ingebouwde microfoon

Beeldkenmerken •	Tijdstempel en tekstoverlay •	Configureerbare bewegingsdetectievensters 
Videocompressie •	Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie •	 JPEG voor stilstaande beelden
Videoresolutie •	1280 x 720 bij framesnelheden tot 30 fps
Audiocompressie •	AAC •	G.711
Connectiviteit •	802.11b/g/n/ac draadloos met WEP/WPA/WPA2-versleuteling
Gebeurtenissenbeheer •	Bewegingsdetectie •	Geluidsdetectie
Afmetingen •	58,0 x 84,5 x 124,9 mm
Gewicht •	160,0 g
Voeding •	5 V 1,2 A
Opgenomen vermogen •	3,5 watt maximum
Temperatuur •	Gebruik: 0 tot 40 °C •	Opslag: -20 tot 70˚ C 
Vochtigheid •	Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend •	Opslag: 20% tot 80% niet-condenserend
Certificeringen CE, CE LVD, FCC klasse B, C-Tick

1 Batterij niet inbegrepen. Geschikt voor BL-5C 1150 mAh lithiumbatterij.
2 Raadpleeg de informatie op de pagina van de mydlink Home app in de App Store of op Google Play om te controleren of uw apparaat compatibel is.

Technische specificaties

Connected Home Hub
(DCH-G020)

Door & Window Sensor
(DCH-Z110)

Siren met optionele 
batterijback-up
(DCH-Z510)

Netwerkprotocollen •	ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 en IPv6, HNAP, 
DHCP client, NTP client, Bonjour. 
802.11b/g/n, Z-Wave v 6.02 of hoger

•	Z-Wave v 6.02 of hoger •	Z-Wave v 6.02 of hoger

Draadloos •	Z-Wave: 868,40 MHz 
•	Wi-Fi: 2,4 GHz
•	AP-modus

•	Z-Wave: 868,40 MHz •	Z-Wave: 868,40 MHz

Poorten •	USB 2.0
•	2 x 10/100 Ethernet

•	n.v.t. •	n.v.t.

Knoppen •	WPS & Z-Wave koppelen/ontkoppelen
•	Reset

•	Sabotageschakelaar en 
koppel-/ontkoppelknop

•	Sabotageschakelaar en koppel-/
ontkoppel-/resetknop

LED •	Status •	Status •	Status

Sirene •	n.v.t. •	n.v.t. •	110 dB
•	6 verschillende geluiden

Fysieke kenmerken

Afmetingen •	100 x 100 x 110 mm •	Sensor: 96 x 28 x 23 mm
•	Magneet: 50 x 10 x 12 mm

•	110 x 110 x 19 mm 

Gewicht •	180 g •	34,1 g •	125 g

Voeding •	5 V/2 A •	Meegeleverde 3 V batterij (CR123A) •	5 V/1,2 A
•	Geschikt voor optionele 1150 

mAh lithiumbatterij (BL-5C)

Temperatuur •	Gebruik: 0 tot 40 °C 
•	Opslag: -20 tot 70 °C 

•	Gebruik: -10 tot 40 °C 
•	Opslag: -20 tot 70 °C 

•	Gebruik: -10 tot 40 °C 
•	Opslag: -20 tot 70 °C 

Vochtigheid •	Gebruik: 20% tot 90% niet-condenserend
•	Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend

Certificeringen •	FCC, CE, Wi-Fi, Z-Wave Plus •	FCC, Z-Wave Plus •	FCC, Z-Wave Plus


