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 GSM BRANDMELDERS 

 

Brandmelders met ingebouwde 

GSM-communicatiemodule  

 
 
 

Batterijgevoede brandmelders 
met GSM-communicatiemodule 
 
Door de combinatie van Ei Electronics brandmelders en de Mobeye 

communicatiemodule zijn brandmeldingen nog effectiever. Bij brand-

detectie zal, naast de sirene ter plaatse, ook een waarschuwing gaan via 

telefonische oproep en SMS. Er zijn geen kabels en lokale telefoonlijn 

nodig.  Door het energiezuinige ontwerp werkt de communicatiemodule 

ruim een jaar volledig op batterijen. Indien externe spanning aangesloten 

is, wordt de batterijlevensduur verlengd 

• eenvoudig te installeren 

• geen stroomvoorziening nodig  

• stand-alone of in een netwerk van rook-, hitte- en CO-melders  

De brandmelders met communicatiemodule zijn direct gebruiksklaar en eenvoudig te installeren. In een 

paar stappen zijn de RF-melders op elkaar ingeleerd en de telefoonnummers voor de alarmberichten 

geprogrammeerd. Er is keuze uit diverse productsamenstellingen, voor enkelvoudige brandmelders en 

meerdere melders in een draadloos netwerk. 

Artikelnr. Omschrijving Inhoud  

CM2400 GSM rookmelder (standalone) 

EAN: 8719324241373 

1x Ei605TYC 

1x CM2410 

Ei Electronics rookmelder met GSM communicatie-

module, standalone inzetbaar 

CM2400RF GSM rookmelder incl. RF-module 

 

 

EAN: 8719324241335 

1x Ei605TYC 

1x Ei650M 

1x CM2410  

Ei Electronics rookmelder met RF-module en GSM 

communicatiemodule. Deze set is direct koppelbaar 

met andere Ei Electronics producten. Alle Ei RF-

modules zijn compatibel met elkaar. 

 CM2400H GSM hittemelder (standalone) 

EAN: 8719324241144 

1x Ei603TYC 

1x CM2410 

Ei Electronics hittemelder met GSM communicatie-

module, standalone inzetbaar. Uitbreidbaar met RF. 

CM2410 GSM communicatiemodule 

EAN: 8719324241151 

1x CM2410 Mobeye GSM communicatiemodule als 

uitbreidingsset voor Ei605(TY)C en EI603(TY)C 

 

Mobeye GSM Brandmelders CM2400, CM2400RF, CM2400-H, CM2410. Security. Anywhere, anytime. 

 

    Mobeye GSM Brandmelder. 
      Een eenvoudig en doeltreffend alarm! 
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Koppelbaar in netwerk 

Het is mogelijk om de rookmelder te koppelen met andere rook- en/of 

hittemelders. De CM2400RF heeft al een RF-module en werkt met andere 

koppelbare Ei Electronics melders. Zodra één van de melders in het 

netwerk brand detecteert, zullen alle sirenes klinken en stuurt de GSM- 

communicatiemodule een melding.  

 

Mobeye Internet Portal & SIM service 

Optioneel is de aansluiting op de Mobeye Internet Portal met de Mobeye simkaart. Dit 

biedt de gebruiker nog meer mogelijkheden, zoals het programmeren via internet. De 

‘keep-alive’-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien 

de testmelding niet tijdig is ontvangen, volgt een waarschuwingsmelding. 

 

Mobeye CM2410 Communicatiemodule Technische gegevens 

Communicatie module voor Ei 

brandmelders 

De CM2410 vervangt de achterkant van de Ei brandmelders. De GSM-module is hierdoor 

geïntegreerd met de brandmelder. Te combineren met: 

• Ei Electronics Ei605TYC optische rookmelder (>85 dB op 3 m) 

• Ei Electronics Ei603TYC hittemelder (reageert bij 58 °C, >85 dB op 3 m) 

• Brandmelders voldoen aan EN 14604 

• Voor gebruik in woonhuizen of ruimtes met woonfunctie 

GSM-Melder • Mobeye CM2410 GSM communicatiemodule 

• Quad Band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz 

• Voldoet aan RED 2014/53/EU, 73/23/EEC, IEC/EN 50130 

Configuratie • Via SMS commando’s: • Via Mobeye Internet Portal 

• telefoonnummers (max. 5)   • telefoonnummers (max. 5), e-mails, SMS 

• identificatie en alarmteksten   • identificatie en alarmteksten 

• frequentie van testmeldingen  • bewaking van testmeldingen (keep-alive) 

     • mogelijkheid voor doormelding naar PAC  

(Alarm) meldingen • Alarm bij branddetectie 

• Melding bij lage batterij spanning 

• Testmeldingen (“keep alive”) 

Afmeting • CM2400(RF) diameter 12 cm, hoogte: 6,7 cm 

• CM2400H diameter 12 cm, hoogte: 7,5 cm 

• CM2410 diameter 12 cm, hoogte: 2,8 cm 

Omgevingstemperatuur • 0˚ C ... 40˚ C 

Stroomvoorziening • GSM-module: 2x CR123 (inbegrepen) of 2x CR123 + 12VDC 

Batterijlevensduur • GSM-module: 2x CR123 (levensduur > 1 jaar)1 

• Ei605TYC, Ei603TYC: 1x 9 V Lithium (levensduur 10 jaar) 

1) bij 1 SMS/dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur 


