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WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem
Driedubbele beveiliging voor je woning

EM8615
EAN: 8716065326789
Box inhoud: basisstation met interne sirene, 1 bewegingsmelder (EM8650),  
1 raam/deurcontract (EM8660), 2 afstandsbedieningen (EM8621), 1 voedingsadap-
ter voor het basisstation, 2 raamstickers, benodigde baterijen en QIG.

OVERVIEW
• Compleet draadloos alarmsysteem, ga direct zelf aan de slag
• Geen abonnement nodig en geen vaste kosten
• WiFi/SMS/GSM alarmsysteem te bedienen en in te stellen met gratis app
• Stuurt een push notificatie (via internet), SMS bericht en belt bij een alarm
• Gemakkelijk overal te plaatsen door de SMS/GSM functie

• Voor een optimaal gebruik van de EM8615 app is Android en IOS het vereiste operating systeem,  
overige mobiele telefoons werken via sms 

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM

SPECIFICATIONS
Alarm System
• Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
• Communication protocols: Communicates via LAN IP(WiFi) and/or GSM
• Wi-Fi support: 802.11b/g/n
• Power supply input: 110 – 240V AC 50-60Hz
• Power supply output: 12V DC 800mA
• Stand-by current: 60mA
• Alarm current: 120mA
• Power consumption: 1,6W
• Back-up battery: Lithium-Ion battery 7,4V 500mA
• Internal siren: 90dB
• Maximum amount of sensors: 

• 10 x Remote controls
• 100 x Wireless sensors

• Sensor frequency: 433MHz
• Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
• Humidity: < 80% (no condensing)
• Dimensions in mm. (WxHxD): 50 x 150 x 160
• Weight in grams: 354

Motion Detector
• Motion dectector (WxHxD) in mm:  

108 x 52 x 37
• Bracket in mm. (WxHxD) bracket: 

52 x 30 x 26,5 
• Weight in grams: 114
• Power supply: 3V DC (2 x AA 1,5V 

LR6)
• Stand-by current: <30uA
• Alarm current: <15mA
• Detection reach: 8 meters / 110 

degrees
• Wireless reach: Max. 80 meters 

(open field)
• Frequency sensors: 433MHz
• Temperature: -10 to 55 degrees 

Celsius
• Humidity: < 80% (no condensing)
• The motion detector will not be 

triggered by pets less than 25kg 
and movements of pets below the 
45cm measured from the ground. 
Please note that jumping pets can 
trigger the alarm

Door/Window Contact
• Sensor (WxHxD) in mm: 

70 x 34 x 17,5
• Magnet (WxHxD) in mm: 

magnet: 51 x 12 x 13,5
• Weight in grams: 54
• Power supply: 1,5V DC (2 x AA 

1,5V LR6)
• Stand-by current: <30uA
• Alarm current: <40mA
• Wireless reach: Max. 80 meters 

(open field)
• Frequency sensors: 433MHz
• Temperature: -10 to 55 degrees 

Celsius
• Humidity: < 80% (no condensing)

Remote
• Dimensions in mm. (WxHxD):  

31 x 57 x 11
• Weight in grams: 14
• Power supply: 3V DC (1 x CR2025 

button battery)
• Stand-by current: <10uA
• Operation current: <7mA
• Frequency remote: 433MHz
• Temperature: -10 to 55 degrees 

Celsius
• Humidity: < 80% (no condensing)
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WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem
Driedubbele beveiliging voor je woning

Ben je op zoek naar een betrouwbaar alarmsysteem dat je zelf kunt installeren met 
behulp van een gratis app én werkt zonder abonnement of maandelijkse kosten? Met 
de EM8615 WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem Starterkit heb je een goede basis om je 
huis mee te beveiligen. Het alarmsysteem sluit je draadloos aan op je netwerk en je 
ontvangt via het internet gratis push notificaties op je smartphone. Daarnaast kun 
je een GSM simkaart gebruiken in de EM8615. Hierdoor ontvang je een telefoontje of 
een SMS bericht bij een alarmmelding. Handig als je even geen mobiel internet hebt. 
Naast het basisstation met interne sirene bestaat de starterkit uit 1 bewegings-
melder, 1 raam/deurcontract, 2 afstandsbedieningen en 2 raamstickers. Omdat de 
starterkit draadloos werkt, is het alarmsysteem gemakkelijk uit te breiden met extra 
sensoren. Dankzij de ingebouwde back-up batterij blijft het alarmsysteem gewoon 
werken tijdens stroomuitval. 

Ga direct aan de slag met de complete starterkit
Met de EM8615 WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem Starterkit kun je direct zelf aan de slag. De kit bestaat uit 
een basisstation met ingebouwde sirene en back-up batterij, 1 bewegingsmelder, 1 raam/deur contact, 2 
afstandsbedieningen, 2 raamstickers en een snelle installatiegids.

Draadloos aansluiten op je netwerk en installeer gemakkelijk een GSM simkaart
De EM8615 sluit je eenvoudig aan op je draadloze netwerk. Hierdoor ontvang je bij een alarmmelding via 
het internet push notificaties op je smartphone. Installeer een GSM simkaart in het alarmsysteem voor 
een nog betere beveiliging. De EM8615 zal je nu ook bellen of een sms sturen in het geval van een alarm. 
Handig als je net geen mobiel internet hebt op je smartphone. Door de GSM functie kun je ook bellen naar 
je alarmsysteem en luisteren naar wat er in je woning gebeurt. 

Drievoudige bescherming van je eigendommen: werkt ook bij stroomuitval
Wanneer het EM8615 alarmsysteem wordt getriggerd ontvang je direct een melding op je smartphone. Dit 
kan zijn in de vorm van een push notificatie, SMS bericht of telefoontje. Stel zelf tot 5 telefoonnummers 
in met de gratis app voor Android en iOS. Dankzij de back-up batterij blijft het alarmsysteem ook werken 
tijdens stroomuitval. Automatisch valt het alarmsysteem dan ook terug op de SMS/GSM functie zodat je 
eigendommen altijd beschermd blijven.

Gemakkelijk overal te installeren
Het EM8615 controlepaneel heeft een vast stroompunt nodig. De accessoires werken op batterijen en zijn 
volledig draadloos. Daarom is het alarmsysteem gemakkelijk overal te plaatsen. Door de GSM functionali-
teit  is de EM8615 ook te gebruiken op plekken waar geen internet aanwezig is.

Geen abonnement en geen vaste maandelijkse kosten
Het alarmsysteem werkt via WiFi of met een GSM simkaart. Je hebt dus geen maandelijkse kosten of 
abonnementen nodig. 

Volledig instelbaar en bedienbaar met de gratis iOS/Android app of via SMS berichten
Gebruik de gratis EM8615 iOS of Android app om het WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem in te stellen en te 
bedienen. Benader de app via je draadloze thuisnetwerk of met een mobiele internetverbinding overal ter 
wereld. Heb je geen internetverbinding? Geen probleem, gebruik dan SMS berichten voor het instellen en 
bedienen.

Bedien het alarmsysteem eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening
Het EM8615 Alarmsysteem kun je ook bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Deze afstands-
bediening bevestig je eenvoudig aan je sleutelbos en gebruik je om het alarm in- en uit te schakelen, de 
thuismodus en SOS functie te activeren.

Uit te breiden tot 100 sensoren
Je bent klaar voor de toekomst met de EM8615. Breid het alarmsysteem uit tot 100 draadloze sensoren, 
gebruik o.a. bewegingsmelders, raam/deurcontacten, rookmelders, sirenes en afstandsbedieningen. Geef 
tot 9 sensoren een eigen naam zodat je direct weet welke sensor een alarm geeft. Handig!

Vier voorgeprogrammeerde alarmgroepen
Het alarmsysteem heeft 4 verschillende alarmgroepen waarin je de sensoren plaatst. Elke groep heeft 
specifieke eigenschappen die ervoor zorgen dat jouw huis optimaal beschermt is.

DESCRIPTION
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