
Bewegingsmelder 
met schemersensor – binnen
HmIP-SMI

Deze slimme bewegingsmelder registreert elke beweging: de sensor 
bewaakt het huis en genereert in geval van een geregistreerde beweging 
onmiddellijk een alarm of schakelt automatisch de verlichting in. 

REGISTREERT ELKE 
BEWEGING VOOR 
MEER VEILIGHEID 
EN COMFORT

Slim wonen, dat fascineert.
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ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht 
van het smarthome – voor een veilig gevoel ook 
onderweg. Als in de geactiveerde beveiligingsmodus 
een beweging wordt geregistreerd, wordt onmiddellijk 
een pushbericht naar de smartphone gestuurd en 
een alarm weergegeven via de app. In combinatie 
met een Homematic IP Alarmsirene (bijv. HmIP-
ASIR-2) wordt het huis nog veiliger omdat meteen 
een luid alarm afgaat. Ook in geval van de demontage 
van het apparaat wordt een waarschuwing via de 
Homematic IP App uitgegeven.

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Bewegingsmelder met Schemersensor – binnen

Wandhouder

Standvoet

Montagemateriaal

1,5V-Batterijen LR6/mignon/AA (2x)

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 142722A0

EAN-code 4047976427222

Apparaatcode HmIP-SMI

Verpakkingseenheid 90

Verpakkingsafmetingen 122 x 112 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 177,5 g

TECHNISCHE GEGEVENS

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

Stroomopname 40 mA

Batterijlevensduur 3 jaar (typ.)

Detectieafstand 12 m

Detectiehoek 105°

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 5 tot 35 °C

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

Gewicht 85 g (incl. batterijen)

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz 

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 280 m

INTELLIGENTE LICHTBESTURING

Bij een gedetecteerde beweging wordt automatisch 
licht ingeschakeld voor de gewenste duur. Dankzij de 
geïntegreerde schemersensor kan individueel worden 
ingesteld vanaf welke helderheidswaarde de verlichting 
moet worden ingeschakeld. Via de Homematic IP App 
kunnen de helderheidswaarde en de inschakelduur 
individueel worden geprogrammeerd.

BIJZONDER KRACHTIG

De krachtige sensor met een detectieafstand tot 12 m 
en een registratiehoek tot 105° registreert bewegingen 
onmiddellijk en waarborgt zo een betrouwbare en 
intelligente bewaking in het smarthome. 

KLEIN EN COMPACT

Dankzij de compacte kast is het apparaat ideaal voor 
gebruik in binnenruimten. De montage is flexibel 
mogelijk op wanden, aan plafonds of in hoeken. 
Met de bij de levering inbegrepen standvoet kan de 
bewegingsmelder op elke willekeurig plek in het 
smarthome worden geplaatst.

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.


