Lyskaster XLED CAM 1

Lyskaster XLED CAM 1 er en lyskaster med bevegelsessensor og overvåkingskamera. Det integrerte kameraet sender sylskarpe bilder til din smartphone eller
nettbrett. Dessuten kan du via appen din kommunisere med den besøkende i samtid via porttelefonen som også kommer integrert i lyskasteren. Når sensoren
registrerer bevegelse, sendes en melding til din mobil eller ditt nettbrett og du ser i samtid hva som foregår utenfor inngangen din. I appen er den også mulig å stille
inn funksjoner som grunnlys 0-40 %, etterlystid, skumringsnivå, push-varsler og lagring av hendelser. Det medfølger også et 8 GB micro SD-kort for innspilling.
Steinels XLED CAM 1 gratisapp finnes for IOS og Android.
Du kan alltid vite hvem som er utenfor døren din - enten om du er på kjøkkenet eller i matbutikken.
Kapslingsklasse: IP44, klasse I
Montering: Utendørs for vegg. Monteringshøyde maks 2 meter.
Utførelse: Lyskastere med dreibart kamera og høy bildekvalitet 1280 x 720 piksler. Det er også integrerte høytalere og mikrofon, samt plass til micro SD-kort (opptil
64 GB) for innspilling av hendelser. Stamme av aluminium.
Bevegelsesdetektor: IR-sensor med 180° dekningssvinkel og overvåker maks 12 m. for gående personer. Installerbart skumringsrelé 10-10.000 lux, etterlystid for
maks. lys 1, 3, 10 eller 15 min.
Lyskilde: 21W LED, 2200 lm, 3000K. Ra>80. 50.000H L70B10. Installerbart grunnlys 0-40 %, etterlystid og skumringsnivå.
Omgivelsestemperatur: -10°C - +40°C
Elektriske data: 220-240V 50/60 Hz
Mål: 210 x 275 x 167 mm
Øvrig: XLED CAM 1 må kobles til et trådløst WiFi-nett og kommuniserer via 2,4 Ghz. Ruteren må være åpen for tilkobling utenfra. Det medfølger også et 8 GB micro
SD-kort for innspilling. Steinels XLED CAM 1 gratisapp finnes for IOS og Android.
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