
 
 

 
 

 

CM2400 
 GSM ROOKMELDER 

 

 
 
 
 

Unieke batterijgevoede GSM rookmelder 

De CM2400 GSM Rookmelder waarschuwt voor rook met 

zowel een sirene ter plaatse als een SMS en telefonische 

oproep naar de ingestelde telefoonnummers.
 

Er zijn geen kabels nodig; de  GSM Rookmelder bestaat uit 
een EI Electronics rookmelder, heeft een ingebouwde GSM- 
module en werkt volledig op batterijen. U kunt een simkaart van 
een willekeurige telecomprovider plaatsen. 

 

•  Eenvoudig te installeren 

•  Geen stroomvoorziening nodig  

•  Geïntegreerde GSM-melder  

 

Typische toepassingen zijn plaatsen waar traditionele rookmelders 
niet geschikt zijn, zoals leegstaande panden, bedrijfshallen, 
opslagruimtes, server ruimtes, vakantiehuizen, boten, etc.  
 

 

Koppelbaar 
Het is mogelijk om de rookmelder (uitgerust met EI 605TYC) te 
koppelen met andere rook- en/of hittemelders. Door het plaatsen 
van de EI RF-module in de detectoren, kunnen tot 12 melders 
worden gekoppeld. Zodra één van de melders brand detecteert, 
zullen alle sirenes klinken en stuurt de GSM-module een melding.  

 



Internet Portal & SIM service 

De CM2400 kan, met een reguliere simkaart, ‘stand-alone’ worden ingezet. 
Optioneel is de aansluiting op de Internet Portal met de Portal simkaart. 
Dit biedt de gebruiker extra mogelijkheden, zoals het progra mmeren via internet. 
De portal maakt onderscheid tussen alarmberichten en technische meldingen. 
De contactpersonen krijgen berichten per oproep, SMS en/of e-mail. 
De ‘keep-alive’-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien de 
testmelding niet tijdig is verstuurd, ontvangen de (technische) contactpersonen een waarschuwingsmelding 
vanuit de portal. De Portal simkaart is ee aart in Europa, die niet afhankelijk is van een provider. 
Wel zo veilig dus.  

 

 

 

CM2400 Rookmelder Technische gegevens 

Rookdetectie
1
 • EI Electronics rookmelder, EI 605TYC 

• Optisch, hoge sensitiviteit– reageert op alle standaard branden 

• Piezo alarm (85 dB at 3 m) en LEDs 

• Voldoet aan VdS keuring BS EN 14604:2005 

GSM/GPRS module • Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz 

• Voldoet aan: ETSI EN 301 489-1 V1.5.1, ETSI EN 301 489-7 V1.2.1, ETSI EN 301 511 V9.0.2,  

CENELEC EN 60950:2001 

Beveiliging • PIN code beveiliging voor configuratie 

Configuratie • Via SMS commando’s: 

• telefoonnummers (max. 5) 

• identificatie en alarmteksten 

• frequentie van testmeldingen 

(Alarm) meldingen • SMS en/of oproep na rookdetectie 

• SMS bij lage batterij spanning 

• SMS testmeldingen 

(“keep alive”)

 

Koppelbaarheid • 

Draadloos koppelbaar via optionele 

Ei605M of Radiolink Radio Frequency module 

• 

Tot

 12 EI rookmelders (605TYC of EI650C) en/of hittemelders (603TYC)  

• Bij alarm klinken de sirene van alle melders en stuurt de GSM-module een melding 

Internet Portal  • Optioneel te koppelen aan Internet Portal voor ondermeer het programmeren, doorsturen 

van (alarm)meldingen, de bewaking van testmeldingen en een historische log 

Omgevingstemperatuur

 • 0˚ C ... 40˚ C 

Stroomvoorziening • 

GSM

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

• Rookmelder: 1x 9 V Lithium (levensduur 10 jaar 

jaar

) 
 

1) ook uitvoerbaar als hittemelder 

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

Draadloos koppelbaar via optionele 

Tot

Omgevingstemperatuur

GSM
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