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De eenvoudige instap in de intelligente bewaking van de woonruimte: 
geopende ramen of bewegingen worden snel gedetecteerd en per 
pushbericht direct op de smartphone gemeld. Via de alarmsirene wordt 
onmiddellijk een luid alarm geactiveerd dat inbrekers verjaagt.

NU BEGINNEN!
RONDOM VEILIG  
EN DIRECT  
GEALARMEERD

Slim wonen, dat fascineert.
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EEN VEILIG THUIS MET HOMEMATIC IP

Bewegingen evenals het openen van ramen of deuren 
in het huis worden betrouwbaar gedetecteerd en 
onmiddellijk via de Homematic IP App gemeld. De 
combinatie met de alarmsirene rondt de starterset af: 
in geval van gevaar garanderen harde signaalgeluiden 
en twee rode led-signaallampen een onmiddellijke 
waarschuwing.

BEDRIJFSZEKER EN BETROUWBAAR

Dankzij de directe communicatie tussen de apparaten 
wordt het alarm ook geactiveerd bij een inactieve 
internet-/cloudverbinding. Zelfs in geval van vernieling 
van het access point, bijv. door een inbreker, werken 
de andere apparaten door.

ALLES IN EEN OOGOPSLAG

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van 
het smarthome – voor een veilig gevoel, zowel bij het 
verlaten van het huis als onderweg.

BESTURING VIA SPRAAKCOMMANDO’S

Als alternatief voor de bediening via knoppen, af-
standsbediening of app kan de gewenste alarmmodus 
(buiten- of volledige beveiliging) ook heel comfortabel 
per spraakcommando bv. via Amazon Alexa geacti-
veerd (niet gedeactiveerd) worden.

HOGE VEILIGHEID VOLGENS DUITSE 
KWALITEITSSTANDAARDS

 Veilig gebruik zonder registratie

 AES 128-codering tussen apparaten, app en cloud

 Serverlocatie in Duitsland

 Betrouwbaar zendprotocol op 868/869,525 MHz

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Access Point (netadapter, netwerkkabel)

Homematic IP Bewegingsmelder met Schemersensor – binnen 

(met standvoet en wandhouder)

Homematic IP Raam- en Deurcontact – optisch (in wit en bruin)

Homematic IP Alarmsirene

Batterijen en montagemateriaal

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 153348A0

EAN-code 4047976533480

Apparaatcode HmIP-SK7

Verpakkingseenheid 6

Verpakkingsafmetingen 325 x 194 x 150 mm

Gewicht incl. verpakking 1626,5 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Access point:

Voedingsspanning Netadapter (5 V)

Afmetingen (B x H x D) 118 x 104 x 26 mm

Typisch bereik in het vrije veld 400 m

Bewegingsmelder – binnen:

Voedingsspanning 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Batterijlevensduur 3 jaar (typ.)

Afmetingen (B x H x D) 52 x 65 x 34 mm

Typisch bereik in het vrije veld 280 m

Detectieafstand 12 m

Detectiehoek 105° horizontaal/40° verticaal 

Raam- en deurcontact – optisch:

Voedingsspanning 1x 1,5 V LR03/micro/AAA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Afmetingen (B x H x D) 102 x 15 x 20 mm

Typisch bereik in het vrije veld 300 m

Alarmsirene:

Voedingsspanning 3x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Afmetingen (Ø x h) 124 x 45 mm

Typisch bereik in het vrije veld 250 m

Volume piëzo-luidsprekers ≥ 90 dB@ 1 m afstand

Alarmeert in geval 
van gevaar via een 
sirene en twee leds

Detecteert betrouw-
baar het openen van 
ramen / deuren

INSTAP NAAR HET SMARTHOME

Flexibele uitbreiding tot een omvattend 
smarthome te allen tijde mogelijk dankzij een 
grote keuze aan Homematic IP apparaten.

Verbind de apparaten via 
de cloud met de app

Detecteert onmid-
dellijk bewegingen 
in de ruimte

Alarmmeldingen in de 
Homematic IP App

Meer technische details en informatie 
vindt u in het informatieblad van het betreffende apparaat.


