
Battery Motion Sensor

DCH-Z120

Získávejte okamžitá upozornění na pohyb ve vaší 
domácnosti, ať jste kdekoli1

Home is where the SMART is



- Connected Home Hub1. Nabízená oznámení vás upozorní na zjištění pohybu, ať už jste doma nebo na
cestách. Co je ale nejdůležitější, systém je možné propojit s ostatními inteligentními zařízeními mydlink 
Home a vytvořit tak inteligentní zajištění domova bez komplikovaného nastavování, vysokých nákladů na 
montáž nebo měsíčních poplatků za odběr služeb.

DCH-Z120

Battery Motion Sensor
Aplikace mydlink™ Home vás upozorní na pohyb ve vaší domácnostiBattery Motion Sensor, ať jste kdekoli. 
Díky aplikaci mydlink Home3 můžete své centrum snadno nastavit a spravovat skrze systém mydlink Home 

Pro váš klid
Získávejte okamžitá upozornění na svůj chytrý 
telefon nebo tablet při každém zjištění pohybu ve 
vaší domácnosti. Díky napájení z baterie můžete 
snímač používat kdekoli ve vašem domově.

Snímač 3 v 1
Snímání teploty, světla i pohybu.

Připravte, spravujte, sledujte a chraňte 
svoji domácnost
Systém mydlink Home - Connected Home Hub 
nabízí propojení vaší stávající sítě Wi-Fi se všemi 
zařízeními mydlink Home.

Jednoduché nastavení

Stiskem tlačítka pro párování se 
můžete spojit se svým systémem 
Connected Home Hub

Pomocí dodávané lepicí pásky 
můžete snímač připevnit v 
oblasti, kterou chcete sledovat

Stisknutí Připevnění

Stáhněte si bezplatnou aplikaci 
mydlink Home a postupujte 
podle jednoduchých pokynů s 
nastavením

Aplikace



Využijte také produkt  
Siren (DCH-Z510)
a mějte k dispozici hlasité 
zabezpečení proti neoprávněnému 
vstupu při otevření dveří
…nebo využijte produkt  
Monitor 360 (DCS-5010L)  
a mějte okamžitý přehled o dění v 
domě

Doplňte svůj systém 

Snímač 3 v 1 
Snímač pohybu, sledování teploty 
a snímač světla.

Napájení z baterie 
Životnost baterie až 2 roky.

Vše dokážete sami 
Snadné nastavení a správa 
pomocí aplikace mydlink Home.

Zabezpečení 
Ochrana před cizím zásahem a 
podpora 128bitového šifrování 
AES.

Nabízená oznámení 
Obdržení okamžitého upozornění 
ve vašem chytrém telefonu nebo 
tabletu.

Okamžitá zvuková 
výstraha2 
Možnost rozšířeného zabezpečení 
po připojení sirény mydlink Home 
Siren.

Vaše aplikace  
mydlink Home 
Aplikace mydlink Home vám 
umožňuje začít s jedním 
zařízením a přidat další prvky 
dle potřeby později. Unikátní 
aplikace mydlink Home pro chytré 
telefony a tablety se systémy 
iOS a Android vám umožňuje 
ovládat všechna zařízení mydlink 
Home. Dokonce můžete přidat 
automatická pravidla a učinit svůj 
domov ještě chytřejším.
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Technické parametry

Obecné

Podpora síťových protokolů •	Z-Wave verze 6.02 nebo novější

Z-Wave Wireless •	868,40 MHz 

Dosah PIR •	Maximálně 10 metrů

Tlačítka •	Přepínač ochrany před neoprávněným zásahem 
a tlačítko pro párování / zrušení párování

Kontrolky LED •	Stav

Fyzické parametry

Rozměry •	Snímač: 96 x 28 x 23 mm

Napájení •	Dodávaná 3V baterie (CR123A)

Teplota •	Provozní: -10 až 40 °C •	Skladovací: -20 až 70 °C

Vlhkost •	Provozní: 20 až 90 % bez kondenzace •	Skladovací: 5–95 % bez kondenzace

Certifikáty •	FCC
•	CE

•	Z-Wave Plus

1 Vyžaduje systém mydlink™ Home - Connected Home Hub (DCH-G020), který není součástí tohoto produktu.
2 Vyžaduje sirénu mydlink™ Home Siren (DCH-Z510), která není součástí tohoto produktu.
3 Přečtěte si informace na stránce s aplikací mydlink Home v obchodě App Store nebo Google play a ujistěte se, že je vaše zařízení kompatibilní.
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