
Fjärrkontroll till  
YOYOPower 4G Control
WRC-048-F fjärrkontroll 4 
knappar för lokal styrning  
av larmfunktion och till- och 
frånslag av ström i YOYOPower 4G Control. 
Kan även användas som fjärrkontroll till  
YOYOCam 3G Indoor för att aktivera och  
stänga av larmfunktion samt för direktlarm.

Larmtillbehör till YOYOCam 3G Indoor 
och YOYOPower 4G
Trådlösa tillbehör för utökad larmfunktion 
eller ökat skydd i hemmet.
Följande tillbehör kan anslutas trådlöst till YOYOCam 3G Indoor larmkamera (modell G33)  
och YOYOPower 4G Control fjärrströmbrytare (modell EM4).

Tillbehören hanteras i mobilappen kan anslutas med ett avstånd av upp till 25 meter. 

Samtliga larmtillbehör kommunicerar vid detektion med YOYOCam 3G Indoor respektive YOYOPower 4G. I larmat 
läge skickar YOYOCam respektive YOYOPower larmmeddelande till förinställda mobilnummer. När larmtillbehöret 
är anslutet till YOYOCam 3G Indoor så kan även bild skickas vid larmdetektion.

Vid anslutning till YOYOCam 3G Indoor kan upp till 16 st larmsensorer samt upp till 4 st fjärrkontroller anslutas för 
aktivering och avstängning av larmfunktion.

Vid anslutning till YOYOPower 4G kan upp till 6 st larmsensorer samt 2 st fjärrkontroller anslutas.

Utöver larmsensorer och fjärrkontroller kan även valfritt antal sirener anslutas till YOYOCam 3G Indoor och 
YOYOPower 4G Control med ett avstånd på upp till 4-6 meter. Den trådlösa sirenen fungerar också som trådlös 
räckviddsförlängare för larmsensorer som anslutits till YOYOCam eller YOYOPower.
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Brandvarnare
WSD-049-F är en trådlös, optisk 
brandvarnare som larmar när den 
nås av rök. När den larmar avger 
den liksom vanliga brandvarnare en 
kraftig ljudsignal, men den skickar 
även trådlöst signaler till YOYOCam 
respektive YOYOPower som i sin 
tur larmar via meddelanden (SMS) 
till förinställda mobiltelefonnummer.

Dörr- och fönstersensor
WDS-051-F är en magnetbrytare 
avsedd för larmning av dörrar och 
fönster. I larmläge skickas larm-
meddelande om dörr eller fönster 
öppnas. Monteras enkelt på dörr/
fönster och karm.

Trådlös rörelsedetektor
WIR-053-F är en trådlös, infraröd 
rörelsesensor som vid behov kan 
anslutas som komplement till den 
inbyggda rörelsesensorn i YOYOCam 
3G Indoor eller som fristående  
rörelsesensor till YOYOPower 4G.

Vattenläckagedetektor
WLD-061-F är en trådlös vatten-
läckagedetektor som larmar vid 
kontakt med vatten. Praktisk där 
vattenläckage kan uppstå, t ex  
under diskmaskin, tvättmaskin 
eller där vattenledningar kan frysa. 

Trådlös siren
WSS-055-F (Wireless Strobe Siren) är 
en trådlös siren som tjuter och blinkar 
intensivt vid larm. Sirenen monteras direkt 
i ett 230V-eluttag och ansluts trådlöst till 
YOYOCam 3G Indoor eller YOYOPower 
4G Control. Vid larm från YOYOCam eller 
YOYOPower tjuter sirenen och lampan 
blinkar i en minut.


