
Fo
rh

an
dl

er
: ELOTEC AS

Søndre Industrivegen 3, Oppdal
Telefon:   +47 72 42 49 00
E-post:   info@elotec.no
Web:  elotec.noPr

od
us

en
t:

Spesifikasjoner 

Driftsspenning Ringeklokke: 5 VDC 
Lydgiver: 110 ~ 240 VAC

Batteri, ringeklokke 5200 mAh, oppladbart
Wi-Fi standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi frekvensområde 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Wi-Fi sikkerhet 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 

WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi kanal 20 MHz
Driftstemperatur -20 °C til 50 °C
Luftfuktighet Maks. 95 % (ikke-kondenserende)
Kapslingsgrad IP65
Mål (H x B x D) Ringeklokke: 150 × 58 × 32 mm 

Lydgiver: 100 × 55 × 35 mm
Vekt Ringeklokke: 241,4 g 

Lydgiver: 120 g

Bestillingsinformasjon 

SPARROW D2 Smart dørklokke, batteridrevet
SD128GB-M Sandisk MicroSDXC Ultra 128GB

Sparrow D2 er en batteridrevet ringeklokke som gir deg 
direktebilde på mobilen når noen ringer på døren. Enheten har 
mikrofon, høyttaler og tilkobles Wi-Fi slik at du kan kommunisere 
med besøkende rett fra app uten å være tilstede. 2K+ kamera 
med 176 graders synsvinkel fanger opp bevegelse utenfor døren, 
og appen gir deg umiddelbar varsling.

Med avansert persondeteksjon kan man om ønskelig bli varslet 
når en person er i synsfeltet, men overse andre bevegelige 
objekter. Innebygd PIR detektor kan også gi varsel allerede før 
noen trykker på knappen.

Den medfølgende lydgiveren har inngang for MicroSD minnekort 
opp til 256 GB, slik at du kan gå tilbake og se på tidligere hendelser. 
Abonnement for lagring i skytjeneste er valgfritt.

SPARROW-serien er kompatibel med Elotec Ajax, slik at du får 
bildestrøm direkte i Elotec Ajax-appen.

• Inntil 4 måneder batteridrift
• Medfølger innendørs lydgiver på 72 dB som enkelt settes i 

veggkontakt
• Innebygd mikrofon og høyttaler gir toveiskommunikasjon 

med besøkende, eller ubudne gjester rundt huset
• Innebygd PIR detektor på 100° som gir svært god 

batterilevetid, og samtidig kan varsle allerede før noen 
ringer på døren

• Lades enkelt gjennom micro-USB
• Innebygd vandalvarsel gir melding i egen app og på selve 

dørklokken om noen forøker å fjerne den fra veggen
• Inntil 2544 × 1888 oppløsning med maks 15 fps
• 1/2,7” CMOS bildebrikke med 2,0 mm @ F2,0
• Automatisk IR-cut filter og opptil 5 meter IR nattsyn
• H.264 og H.265 videokompresjon gir effektiv overføring og 

kjapp respons med lave innlastingstider av video
• Leveres med veggbraketter for justering 5° vertikalt, eller 

15° horisontalt 
• Kan tilkobles mekaniske eller elektroniske lydgivere på 

16/24 V
• Oppsett og konfigurering gjøres i egen app
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