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ALARMES

Sistema Alarme Wi-Fi + GSM + PSTN
Especificações:
❖ 4 zonas com fio e 99 sem fio
❖ Visor LCD
❖ Suporte para IOS / Android APP
❖ Informação de bateria fraca
❖ Comunicação bidirecional do sensor da porta (opcional)
❖ 4 grupos de aviso alarme por nº telemóvel
❖ 3 grupos de aviso alarme por SMS telemóvel
❖ Suporta o max. de 150 sensores
❖ Controlos remotos até 150
❖ Tensão de entrada: DC9V ~ 12V
❖ Frequência sem fio: 433MHz
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
❖ Bateria recarregável de backup: NI-HI AAA *6 DC7.24V
❖ Volume do alarme: 110dB (sirene externa)
❖ Suporte sirene sem fio (433 Frequência)

CC-JT-99CSF

PREÇO

Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-JT-99ASF

Sistema Alarme Wi-Fi + GSM + PSTN
Especificações:
❖ 4 zonas com fio e 99 sem fio
❖ Visor LCD
❖ Suporte para IOS / Android APP
❖ Informação de bateria fraca
❖ Comunicação bidirecional do sensor da porta (opcional)
❖ 4 grupos de aviso alarme por nº telemóvel
❖ 3 grupos de aviso alarme por SMS telemóvel
❖ Suporta o max. de 150 sensores
❖ Controlos remotos até 150
❖ Tensão de entrada: DC9V ~ 12V
❖ Frequência sem fio: 433MHz
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
❖ Bateria recarregável de backup: NI-HI AAA *6 DC7.24V
❖ Volume do alarme: 110dB (sirene externa)
❖ Suporte sirene sem fio (433 Frequência)

Sinta-se em segurança e no controlo da sua habitação/escritório
com os alarmes e sistemas de vigilância
Chaves&Companhia
Garantia de Qualidade

PREÇO
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ALARMES GSM
Sistema de alarme doméstico GSM
Especificações:
❖ 4 zonas com fio e 6 zonas sem fio.
❖ Suporte APP para iOS / Android.
❖ Frequência sem fio: 433MHz
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
❖ Tensão de entrada: DC9V a 12V.
❖ Bateria de reserva: NI-HI AAA x 6 DC7.24V
❖ Volume da sirene: 110dB (sirene externa).
❖ 6 grupos de telefone para alerta + 3 grupos de telefone SMS
❖ Controlos remotos até 150

CC-JT-99CSG

Sistema de alarme doméstico GSM
Especificações:
❖ 4 zonas com fio e 99 zonas sem fio.
❖ Visor LCD, teclado de toque
❖ Suporte APP para iOS / Android.
❖ Tensão de entrada: DC9V a 12V.
❖ Frequência sem fio: 433MHz.
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz.
❖ Visor LCD, toque no teclado.
❖ Bateria de reserva: NI-HI AAA x 6 DC7.24V.
❖ Volume da sirene: 110dB (sirene externa).
❖ 6 grupos de telefonema de alarme +
❖ 3 grupos de telefone SOS +
❖ 6 grupos de telefone SMS

CC-JT-10GX

PREÇO
Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-JT-11G

PREÇO

Sistema de alarme doméstico GSM
Especificações:
❖ Suporte máximo 50 sensores sem fio e 50 comandos
❖ Botão SOS grande
❖ Frequência sem fio: 433MHz
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
❖ Bateria recarregável: DC7.2V (lítio)
❖ Volume da Sirene: 85dB (sirene interna)
❖ 6 grupos de telefone para alerta + 3 grupos de telefone SMS

PREÇO
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ALARMES WI-FI / GSM
Sistema de alarme doméstico Wi-Fi + GSM
Especificações:
❖ Suporte máximo 24 sensores sem fio e 10 comandos
❖ Botão SOS grande
❖ Suporte APP IOS / Android
❖ Tensão de entrada: DC9V a 12V
❖ Frequência sem fio: 433MHz
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
❖ Bateria recarregável: DC7.2V (lítio)
❖ Volume da Sirene: 85dB (sirene interna)
❖ 6 grupos de telefone para alerta + 3 grupos de telefone SMS
❖ Aviso de bateria fraca
❖ Comunicação bidirecional com sensor de porta (opcional)
❖ Comunicação bidirecional do sensor da porta
❖ Adicionar por APP “Tuya”, “Smart Life”, sensores e comando
❖ Possibilidade de ligar uma Tomada Smart, a câmara Wi-Fi
❖ e outros dispositivos domésticos inteligentes.

CC-JT-10WT

Sistema de alarme doméstico Wi-Fi + GSM
Especificações:
❖ Suporte máximo 24 sensores sem fio e 10 comandos
❖ Suporte APP IOS / Android
❖ Tensão de entrada: DC5V
❖ Wi-Fi: 2.4G
❖ Bateria Recarregável: Bateria DC3.7V (lítio)
❖ Volume da Sirene: 100dB (sirene interna)
❖ Aviso de bateria fraca
❖ Comunicação bidirecional com sensor de porta (opcional)
❖ Adicionar por APP “Tuya”, “Smart Life”, sensores e comando
❖ Possibilidade de ligar uma Tomada Smart, a câmara Wi-Fi
❖ e outros dispositivos domésticos inteligentes.
❖ Tem sirene incorporada e ao mesmo tempo uma luz que pisca
❖ quando ativado o alarme
❖ Tamanho do dispositivo: 91x91x25mm
❖ Pode ser usado como luz ambiente

CC-JT-24WT

PREÇO
Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-JT-10GDT

PREÇO

Sistema de alarme doméstico Wi-Fi + GSM
Especificações:
❖ Suporte máximo 50 sensores sem fio e 50 comandos
❖ Suporte APP IOS / Android
❖ Tensão de entrada: DC9V a 12V
❖ Frequência sem fio: 433MHz
❖ Frequência GSM: 850/900/1800/1900 MHz
❖ Bateria recarregável: Bateria de polímero, 500mA, 7.4V
❖ Volume da Sirene: 90dB (sirene interna)
❖ 4 grupos de telefone para alerta + 3 grupos de telefone SMS
❖ Aviso de bateria fraca
❖ Comunicação bidirecional com sensor de porta

PREÇO
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SIRENES / ACESSÓRIOS
Sirene WI-FI exterior com pirilampo sem fio
Especificações:
❖ Suporte APP para iOS / Android
❖ 24 zonas sem fio para
❖ 24 sensores sem fio e 10 comandos
❖ Tensão de entrada: DC5V
❖ Wi-Fi: 2.4G
❖ Bateria Recarregável: DC3.7V (Lítio)
❖ Volume do alarme: 110dB
❖ Pode ligar o TOMADA SMART, a câmaras Wi-Fi

CC-106AW

❖

e outros dispositivos domésticos inteligentes.

❖
❖
❖

Com função anti violação
Pode servir como alarme com luz intermitente
Funciona com a APP “Tuya” e “Smart Life”

Sirene exterior com pirilampo sem fio
Especificações:
❖ Tensão de entrada: DC9-15V
❖ Volume do alarme: 110dB
❖ Bateria recarregável embutida:
❖ Ni-Hi AAA x 6 DC 7.2V
❖ Bateria do transmissor: 12V (23A)
❖ Frequência de emissão: 433MHz
❖ Energia em espera: <20mA
❖ Energia de alarme: <300mA

CC-22W

❖

Distância recebida: 80m (área aberta)

❖
❖
❖

Tempo do som alarme: 5 minutos
Temperatura de trabalho: -20 ℃ a 55 ℃
Compatível com outros dispositivos da marca.

PREÇO

Botão emergência sem fio
Especificações:
❖ Distância sem fio: 100m (área aberta)
❖ Frequência de emissão: 433MHz
❖ Baterias: 3V (2 x CR2016)

CC-8W

PREÇO
Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-106WT

PREÇO

Emissor sem fio
Especificações:
❖ Distância de emissão: 50m (área aberta)
❖ Frequência emissão: 433MHz
❖ Baterias de botão 3V (2 x CR2016)

PREÇO
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DETETORES

Sensor Magnético de Porta WI-FI
Especificações:
❖ Ângulo de deteção: 110 °
❖ Distância de deteção: 8m
❖ Potência: DC 3V (bateria 2 x AA)
❖ Distância de emissão: 150m (área aberta)
❖ Frequência de emissão: 433MHz
❖ Informação de bateria fraca

CC-19DW

Sensor Magnético de Porta sem fio
Especificações:
❖ Distância sem fio: área aberta: 150m
❖ Distância de trabalho: ≥15mm
❖ Emitindo frequência: 433MHz
❖ Bateria alcalina (bateria 2 x 1.5V AAA)
❖ Informação de bateria fraca
❖ Função em dois sentidos

CC-19CW

PREÇO

Sensor Magnético de Porta sem fio
Especificações:
❖ Distância sem fio: área aberta: 150m
❖ Distância de trabalho: ≥15mm
❖ Emitindo frequência: 433MHz
❖ Bateria 12V (bateria 23A alcalina)
❖ Informação de bateria fraca
❖ Função em dois sentidos (opcional)

CC-19BW

PREÇO
Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-19DWT

PREÇO

Sensor Magnético de Porta sem fio
Especificações:
❖ Distância sem fio: área aberta: 150m
❖ Distância de trabalho: ≥15mm
❖ Emitindo frequência: 433MHz
❖ Bateria 12V (bateria 23A alcalina)
❖ Informação de bateria fraca
❖ Função botão pânico

PREÇO
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DETETORES
PIR Detetor sem fio
Especificações:
❖ Ângulo de deteção: 110 °
❖ Distância de deteção: 8m
❖ Potência: DC 3V (bateria 2 x AA)
❖ Distância de emissão: 150m (área aberta)
❖ Frequência de emissão: 433MHz
❖ Informação de bateria fraca

CC-803W

PREÇO
Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-806W

PIR Detetor sem fio
Especificações:
❖ Ângulo de deteção: 110 °
❖ Distância de deteção: 8m
❖ Potência: DC 4,5V (bateria 3 x AAA)
❖ Distância de emissão: 150m (área aberta)
❖ Frequência de emissão: 433MHz
❖ Informação de bateria fraca

PREÇO
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DETETORES
Detetor fumos sem fio
Especificações:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

CC-938W

Detetor gás sem fio
Especificações:
❖ Potência: AC 220V.
❖ Corrente de trabalho: ≤70mA.
❖ Corrente de alarme: ≤160mA.
❖ Distância de transmissão sem fio: 300m (área aberta).
❖ Nível de alarme: 10% ± 5% LEL (5000PPM).
❖ Área de deteção: 20㎡.
❖ Frequência de emissão: 433MHz
❖ Tamanho da unidade: 130mmX68mmX38mm
❖ Detetar Gás Natural, Gás de Carvão, GLP.

CC-898WT

PREÇO

Detetor água sem fio WI-FI
Especificações:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

TOMADA SMART-T

PREÇO

Potência: DC 9V.
Corrente de funcionamento: ＜ 10uA.
Corrente de alarme: 30mA.
Bateria: 9V
Nível de som: 85dB a 30mt
Temperatura de funcionamento: -10 ° a 50 °
Umidade de funcionamento: ≤95 ％ RH.
Área de deteção: 20㎡.
Frequência de emissão: 433MHz.
Botão de teste.
Tamanho da unidade: Φ115X40mm.

Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-228W

PREÇO

Suporte para iOS / Android APP
WIFI: 2.4G
Bateria alcalina (2 x 1.5V AAA)
Informação de bateria fraca
Duração da bateria: 8 a 12 meses
APP "Smart Life", “Tuya” …

Tomada inteligente sem fio WI-FI
Especificações:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

PREÇO

Potência máxima: 2000W
Saída: AC100-240V, 10A
Temperatura trabalho: -10℃ ~ 50 ℃
Wi-Fi Frequência: 2.4Ghz
Funciona com a APP “Tuya” e “Smart Life”, …
Funciona com o “Amazon Eco” (Alexa)
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CÂMARAS

Câmara HD (1080P)
Especificações:

CC-JT-45

❖

Alarme deteção móvel

❖

Compressão imagem HD 264 Alta definição

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Armazenamento serviço CLOUD /SD Compatível ANDROID / IOS
Angulo horizontal 355* / vertical 110*
Wireless Encriptação WEP/WPA/WPA2
Áudio e Alto-falante bidirecional
Angulo da lente 108*
Distância IP 10m
WI-FI Standard 802.11b/g/n
Energia 5whats (max.)
Entrada de energia 5V/ 1,5A

PREÇO
Alarmes, Câmaras e Sensores - Todos as imagens são retiradas das marcas podendo sofrer alterações - direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

CC-JT-10F5

HD Wi-Fi IP Câmara
Especificações:
❖
❖
❖
❖
❖

Alta definição 1280x960
Alto-falante bidirecional de 45Db
Tecnologia P2P, “Plug and Play”
Cartão SD (max. 64GB)
Controlo PTZ, angulo horizontal 355* / vertical 120*

❖

Possibilidade de vários utilizad. a visualizar em simultâneo em online

❖

Distancia IR: 15 m

❖

Distância IP 10m

❖

WI-FI Standard 802.11b/g/n

❖

Energia 5whats (max.)

❖

Entrada de energia 5V/ 1,5A

Sinta-se em segurança e no controlo da sua habitação/escritório
com os alarmes e sistemas de vigilância
Chaves&Companhia
Garantia de Qualidade

PREÇO
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