
Sirene met alarmlicht op zonnestroom. 

Introductie 

Deze draadloze externe sirene is geschikt om je SmartAlarm alarmsysteem uit te 
breiden. Door de vormgeving is het alarm goed te zien en maakt deze voldoende 
geluid om gehoord te kunnen worden. 

De interne batterij laad op door middel van zon en daglicht. De volle batterij kan tot 
wel een maand mee zonder zonneschijn. 


De sirene meld zich een keer per uur aan de basiscentrale. Mocht dat niet meer lukken 
dan ontvangt u daarvan een waarschuwing. De sirene tijd komt overeen met de sirene 
tijd die u instelt bij uw basiscentrale. 


Eerste keer opladen 
De batterij komt niet volledig opgeladen bij u binnen. U kunt tijdelijk een adapter gebruiken om het 
voor 12 uur bij te laden maar niet meer dan 24 uur. De sirene gaat uiteraard zodra deze genoeg 
licht heeft vanzelf opladen. 

Bijladen is mogelijk door de adapter van uw centrale tijdelijk aan te sluiten op de centrale. 


Toevoegen 
1. Zorg dat de batterij switch uit staat. 

2. Breng de sirene dicht bij uw basiscentrale

3. Zet de batterij switch van de sirene om ON, de rode leds gaan branden

4. Druk binnen 30 seconden op te toevoeg knop in uw mijn.smartalarm omgeving. 

5. De sirene geeft twee keer een piep als deze succesvol is toegevoegd. 


Installatie locatie 
De sirene moet aan de buitenzijde van een gebouwd worden gemonteerd waar het goed zichtbaar 
is en op een hoogte die lastig is voor een inbreker om makkelijk te bereiken. Wij adviseren tussen 
de 3 en 5 meter daarvoor. 

Metalen objecten kunnen voor storing, zorg ervoor dat de sirene minstens 30 centimeter van een 
metalen object of frame verwijderd is. 


Belangrijk! het duurt tot 30 uur voordat de sirene is opgeladen, probeer deze te plaatsen op een 
zuidelijke locatie van uw huis om zo de meeste kans te hebben op de zon uren. Denk daarbij ook 
aan schaduw van bomen of schaduw in de winter wanneer de stand van de zon lager is. 




Installeren en testen 

I. Schakel de sirene helemaal uit door de batterij switch uit te zetten. 
(verwijder eventuele oplaadkabels)


II. Haal de sirene houder aan de achterzijde los door deze naar beneden te 
drukken vanaf de case


III.Gebruik deze sirene houder als voorbeeld op de 
muur. Druk deze tegen de muur en markeer de drie 
schroefposities. Boor daarin drie 6mm brede 
gaten, ongeveer 2,5 centimeter diep. 

IV.Doe de bijgevoerde pluggen in de muur en plaats de houder vast in 
de muur met de schroeven. 

V.Verwijder nu de schroef in de sirene (zie afbeelding vier), zet de 
sirene eer op battery on en monteer de sirene aan de houder.




Controleer nu uw bereik 
Klik eenmaal op de bruine knop op uw basiscentrale. De sirene zal een chirp geven. 


Let op! wanneer de centrale niet op de houder zit dan is deze voor 5 minuten inactief gemaakt. 
Wanneer je deze van de houder afhaalt kan het zijn dat je een vandalisme melding ontvangt.


Indicaties 

De sirene kan verschillende signalen doorgeven in zowel licht als geluid. 


Stroom aan en in toevoeg modus: 

Alarm melding: Het licht gaat flitsen en de sirene gaat continu. Wanneer het alarm voorbij is dan 
stopt het geluid, het licht blijft echter flitsen. Druk op de ‘update status’ knop in uw online 
omgeving.


Geluidstypes 
Er zijn verschillende geluidstypes beschikbaar die voor verschillende meldingen staan. 


- Continu: Inbraak alarm, vandalisme alarm

- korte piepjes: Brandalarm

- Lange piepjes met pauze: Medisch alarm, paniek alarm, vandalisme alarm bij ander accessoires


Specificaties 

Stroom 1 wat zonnepaneel

Capaciteit 
batterij

1700mah, Ni-MH 4.8 volt

Capaciteit 
volle 
batterij

30 dagen

Sirene 
output

ongeveer 115 Decibel, op 30 centimeter vanaf 
de sirene



Verbruik 2.5ma op standby, 170ma wanneer actief met 
alarm

Kleur Rood Wit

Sabotageal
arm

Wanneer de sirene uit de houder verwijderd 
wordt en wanneer de behuizing open gemaakt 
wordt.

Radiosoort 2 wegs audio

Waterdicht
heid

IP54, bestand tegen vuil en opspattend water.

Afmetingen 90x233x190 millimeter

Gewicht 730 gram

Montage Boren


