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Somfy Protect
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Configurați-vă sistemul Somfy One+

Accesorii 
incluse

Descărcați aplicația gratuită 
“Somfy Protect” pentru a vă 
crea un cont.

Urmați instrucțiunile oferite 
în aplicație pentru a conecta 
sistemul Somfy One+ la 
rețeaua dvs. Wi-Fi și pentru 
instalarea acesoriilor.

Conectați sistemul Somfy 
One+ la o priză, asigurându-
vă că ați conectat cablul. 
Obturatorul se va deschide 
în mod automat după câteva 
secunde.

IntelliTAGTM 

Senzor de detecţie a 
vibrației de la ușă și 
fereastră. Declanșează 
alarma înainte de 
pătrundere forțată în 
locuință.

Breloc pentru chei 
Sistem de recunoaștere 
a utilizatorului și 
dezarmare automată.
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Informații tehnice

Suport și întrebări frecvente: 
www.somfyprotect.com/support

Aveți nevoie de ajutor?

Somfy One+ Video Full HD 1080p 
/ 30 fps | Unghi larg de 130° 
(diagonală) | Vedere nocturnă (6 
m) cu  ltru IR mecanic | Zoom 
digital x8 | Sistem de detectare a 
mișcării Somfy- VisionTM (5 m) 
Conexiune Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 
GHz) (e.r.p<100mW) Deschis/WEP/
WPA2-Personal/WPA- WPA2 mod 
mixt | Încărcare recomandată de 
500 Kbps | Bluetooth LE (2.4 GHz) 
(e.r.p<2.5mW) | Frecvența Radio 
Somfy Protect (868.1 – 869.5 MHz)* 
| LPWA 868MHz* Audio Difuzor și 
microfon audio integrate Sirenă 
90+ dB Adaptor USB 5 V / 2 A 
Dimensiune/greutate 110 x 90 
mm / 340 g Temperatura de 
funcționare 0-45° C. Conexiune 
sigură (SSL/TLS cu RSA) și stocare 
codi cată în cloud (AES- 256)
SomfyAround™ în cazul întreruperii 
conexiunii la Internet  

Memorie internă | Baterie de 
rezervă internă cu o durată de 
funcționare de până la 6 ore. 
IntelliTAG™ Distanță de funcționare 
a conexiunii wireless de până la 
200 m de Somfy One+ (în aer liber) | 
durată de funcționare a bateriei de 
1 an (1x AAA Alcalină) | Protecție 
împotriva utilizării neautorizate | 
Utilizare în interior și în exterior 
(IP54), adecvat oricărui tip de 
ușă sau fereastră. | Dimensiuni / 
greutate : 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g | 
Temperatura de funcționare 0-45°C. 
Breloc pentru chei Distanță de 
funcționare a conexiunii wireless 
de până la 50 m de Somfy One+ (în 
aer liber) | Durată de funcționare a 
bateriei de 1 an (1x Litiu CR2032) | 
Dimensiune / greutate: 34 x 10 mm 
/ 12 g | Temperatura de funcționare 
0-45° C. 
*(e.r.p<25 mW)

consultați gama de accesorii 
compatibile «Somfy Protect».

Pentru informații 
suplimentare

3 Microfon

1 Senzor video Full HD 

5 LED IR - vedere nocturnă

2 Senzor de mișcare

4 Obturator automat

6 Difuzor

7 Buton de configurare

9 Buton de resetare

8 Sirenă 90+ dB

10 Port Micro USB


