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Sirene para Sistema de segurança sem fios
#71112

Emite um alerta sonoro e luminoso em caso de intrusão

Características principais
• A sirene emite um som potente (100 decibéis) sempre que

algum dos sensores ligados é acionado.
• A sirene sem fios pode ser colocada em qualquer localização

interior ou exterior através do suporte de parede (IP44
resistente à água)

• Grande autonomia das pilhas e indicador de pilhas fracas para
garantir que o sistema está sempre a funcionar

• Comunicação bidirecional segura a 868 Mhz (sem interferência
WiFi), com um raio de alcance até 70 metros no interior e até
120 metros no exterior

• É possível adicionar vários sensores e/ou comandos remotos
(podem ser combinados até 16 dispositivos com a sirene)

• A sirene verifica constantemente os sensores sem fios ligados
para garantir que a sua casa se encontra segura

O que está na caixa
• Sirene
• Parafusos
• Português manual do utilizador

Requisitos de sistema
• Compatível com todos os produtos de segurança TRUST SMART Home PLUS-LINE

e a estação OCTOPUS Control Station
• É necessária a estação OCTOPUS Control Station para a comunicação via

smartphone e tablet
• 4 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo D (não incluídas)
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GERAL
Height of main product
(in mm)

241 mm Width of main product
(in mm)

168 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Total weight 489 g

RECEIVER
Max number of
transmitters supported

16

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

CHIME-SIREN
Number of available
melodies / sounds

1

POWER
Batteries included True Battery type (AA, AAA,

etc.)
D

Battery life 18 month Wireless transmission
power (dBM)

10 dBM

INPUT
Power source Battery

PROTECTION
IP Code (International
Protection Rating)

IPX4

HEADPHONE
Sound pressure level 100 dB

CONTROL
Indicators Battery empty
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PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BACK 1
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PACKAGE FRONT 1
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