
smart home

• CENTRAL ZIGBEE

É imprescindível a utilização da Central Zigbee

AGL para o seu funcionamento. Basta instalar 

os produtos, conectar à central Zigbee e 

monitorar o acesso do ambiente escolhido, 

através do app, de onde estiver.
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• Notificações push instantâneas via smartphone;

• Controle à distância via aplicativo, controle remoto ou configuração de comando de 

voz;

• Controle remoto frequência 433,92MHz para ativar e desativar; 

• Comunicação de sensores sem fio através da central Zigbee;

• Notificações push instantâneas no seu smartphone; 

• Rede sem fio: 2.4GHz (padrão 802.11b/g/n);

• Instalação simples, sem a necessidade de utilizar fios;

• Histórico e status de abertura/fechamento de porta/janelas 

e detecção de presença;

• Bateria interna recarregável, com duração de até 6 meses (o tempo de duração

da bateria pode variar de acordo com quantidade de detecções diárias);

• Você pode verificar o nível de bateria pelo aplicativo;

• Pode funcionar ligado diretamente na energia (sugerido para onde há alto fluxo);

• Possível fazer automação com outros produtos da linha no aplicativo AGL Home;

• Fixação através de fita dupla face, buchas e parafusos ou sobre móveis;

• Sensor de presença (Área de detecção: até 6 metros | Ângulo de detecção:

110 graus |Bateria recarregável 3,7V - 500mah);

• Dimensões: Central A 50 x L 60 x P 10mm | (Sensor presença) A 80 x L 60 x 

P 60mm | (Sensor porta/janela)  A 70  x L 50 x P 20mm | (Controle Remoto) 

A 65 x L 34 x P 10mm 

Fita de fixação | Manual de usuário.

ITENS INCLUSOS:

Para melhorar sua experiência com o produto, realize também a 
integração com outros produtos Zigbee AGL, através do aplicativo.

Cód. 1106193 -  Central
Cód. 1106195 - Sensor Presença
Cód. 1106196 - Sensor Porta/Janela   
Cód. 1106194 - Controle Remto  
Cód. 1106197 - Sirene


