
Czujnik 
drzwiowy/okienny

DCH-Z110

Odbieraj alerty o otwarciu drzwi lub okien bez 
względu na to, gdzie się znajdujesz1

Home is where the SMART is



DCH-Z110

Czujnik drzwi/okien
Odbieraj alerty o otwarciu drzwi lub okien dzięki czujnikowi mydlink™ Home Czujnik drzwi/okien bez 
względu na to, gdzie się znajdujesz. Jest łatwy w konfiguracji i obsłudze dzięki współpracy z aplikacją 
mydlink Home3 oraz łączy się z dotychczas używanym routerem za pomocą urządzenia mydlink Home 
— Connected Home Hub1. Bez względu na to, czy jesteś w domu, czy poza domem, możesz otrzymywać 
powiadomienia na smartfona lub tablet. Urządzenie współpracuje także z innymi urządzeniami mydlink 
Home, co pozwala zbudować inteligentny dom bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej 
konfiguracji, bez kosztów montażu oraz opłacania comiesięcznego abonamentu.

Spokój ducha
Wykrywaj otwarcie drzwi i okien.
Otrzymuj powiadomienia o wejściu osób do domu i 
monitoruj miejsca o ograniczonym dostępie, takie jak 
szafki z lekarstwami.

Czujnik typu „3 w 1”
Wykrywaj otwarcie drzwi i okien oraz monitoruj 
temperaturę i natężenie oświetlenia 
w pomieszczeniu.

Skonfiguruj, kontroluj, monitoruj i 
chroń swój dom
Urządzenie mydlink Home — Connected Home 
Hub to ogniwo łączące istniejącą sieć Wi-Fi 
ze wszystkimi urządzeniami mydlink Home.

Łatwa konfiguracja

Naciśnij przycisk 
parowania, aby połączyć 

się z urządzeniem 
Connected Home Hub

Użyj dołączonej do 
zestawu taśmy przylepnej, 
aby zamocować czujnik do 

drzwi lub okna

Naciśnij Zamontuj
Pobierz darmową 

aplikację mydlink Home 
i wykonaj proste 

czynności instalacji

Aplikacja



Dodaj
syrenę (DCH-Z510),
aby sygnalizować otwarcie drzwi 
głośnym sygnałem dźwiękowym
...albo 
kamerę Monitor 360 (DCS-5010L), 
aby natychmiast sprawdzić 
wzrokowo, co dzieje się w domu

Rozbuduj system 

Czujnik typu „3 w 1”
Czujnik stykowy zwierny/
rozwierny, monitorowanie 
temperatury i pomiar natężenia 
oświetlenia.

Zasilanie bateryjne
Do 2 lat pracy na baterii.

Zrób to sam
Łatwa konfiguracja i ustawianie 
dzięki współpracy z aplikacją 
mydlink Home.

Bezpieczeństwo
Odporność na manipulacje 
i obsługa 128-bitowego 
szyfrowania AES.

Powiadomienia
Odbieraj alerty na smartonie 
i tablecie od razu po ich 
wyzwoleniu.

Natychmiastowe alarmy 
dźwiękowe2

Połącz się z syreną mydlink 
Home, aby zyskać jeszcze większe 
bezpieczeństwo.

Twoja aplikacja mydlink 
Home
Aplikacja mydlink Home 
umożliwia rozpoczęcie pracy 
z jednym inteligentnym 
urządzeniem, a następnie 
dodanie do systemu kolejnych 
urządzeń w dowolnym 
momencie. Wyjątkowa aplikacja 
mydlink Home na smartfony 
i tablety z systemem iOS lub 
Android zapewnia kontrolę 
nad wszystkimi podłączonymi 
urządzeniami mydlink Home. Aby 
Twój dom stał się inteligentny, 
możesz skonfigurować reguły 
automatyzacji.
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Dane techniczne

Ogólne

Obsługa protokołów sieciowych • Z-Wave v6.02 i wyższe

Z-Wave Wireless • 868,40 MHz

Przyciski • Przełącznik manipulacji i przycisk 
parowania / anulowania parowania

Dioda LED • Stan

Cechy fizyczne

Wymiary • Czujnik: 96 x 28 x 23 mm (3,78 x 1,10 x 0,91 cala) • Magnes: 50 x 10 x 12 mm (1,97 x 0,39 x 0,47 cala)

Zasilanie • Dołączona bateria 3 V (CR123A)

Temperatura • Podczas pracy: od –10 do 40°C (od 14 do 104°F) • Podczas przechowywania: od –20 
do 70°C (od –4 do 158°F)

Wilgotność • Podczas pracy: od 20% do 90% (bez kondensacji) • Podczas przechowywania: od 5% 
do 95% (bez kondensacji)

Certyfikaty • FCC
• CE

• Z-Wave Plus

1 Wymaga urządzenia mydlink Home — Connected Home Hub (DCH-G020), które nie jest dołączone do tego produktu.
2 Wymaga syreny mydlink™ Home (DCH-Z510), która nie jest dołączona do tego produktu.
3 Zgodność urządzenia można sprawdzić na stronie sklepu App Store lub Google play z aplikacją mydlink Home.

Widok z tyłuWidok z przodu

Czujnik 
oświetlenia

Czujnik stykowy

Czujnik 
temperatury

Przełącznik manipulacji i przycisk 
parowania / anulowania parowania

Dioda 
LED stanu 
(wewnątrz)


