
Draadloze Smartvest-Sirene

Item FUSG35000A

•  Smartvest-uitbreiding voor de alarmering binnen en buiten

•  Snelle, draadloze montage zonder bekabeling, dankzij batterijvoeding

•  Afschrikkende alarmering met luide sirene (tot 100 dB) en rood LED-flitslicht

•  Robuuste, weerbestendige sirene (IP44)

•  Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale

•  Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is

•  Levensduur van de batterij maximaal 2 jaar

•  Sabotagebeveiliging door muurverwijderingscontact

Voor de alarmering buitens- en binnenshuis is de Draadloze Smartvest-Sirene uitgerust met een luide sirene (tot
100 dB) en rood LED-flitslicht. Doordat de sirene op batterijen werkt (levensduur van de batterijen maximaal 2
jaar) kan deze zonder bedrading worden gemonteerd. Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt dit onmiddellijk
aan de centrale gemeld. Om de veiligheid te kunnen garanderen, beschikt de draadloze Smartvest-sirene over
een sabotagebeveiliging met een contact dat meldt als de installatie van de muur wordt getrokken.
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Draadloze Smartvest-Sirene

Item FUSG35000A

Technical Data:

Toepassingsgebieden Buiten / Binnen 
Kleur Wit 
Compatibel met Secvest Nee 
Compatibel met Smartvest Ja 
Energieverbruik Standby 0,2 mA
Min. luchtvochtigheid 10 
Afmetingen (B x L x H) 112 x 122 x 300

mm
Alarmering Akoestisch

waarschuwingssignaal 
Batterijvoeding Ja 
Batterijtype C (1,5V) 
Brutogewicht 0,19 kg
Draadloze modulatie FSK 
Frequentie 868 MHz
Draadloze reikwijdte (Afhankelijk van de

installatie) 30 - 100 m
Materiaal van de behuizingPlastic 
Aantal batterijen 4 
Kleur verlichting Rood 

Verlichting LED 
Max. levensduur van de
batterij

1 jaren

Max. bedrijfstemperatuur 50 °C
Max. luchtvochtigheid 80 %
Min. bedrijfstemperatuur -10 °C
Nettogewicht 0,82 kg
Sabotagebeveiliging Ja 
Geluidsdruk 80 / 100 dB
Beschermingsklasse IP 44 
Zendvermogen 4,5 dBm 
Voedingsspanning DC 5 V
Stekkertype DC-stekker: 3,5 x 1,35mm 
Energieverbruik 200 mA

Pagina 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Technische en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 07/2019

http://www.abus.com/
http://www.tcpdf.org

	Draadloze Smartvest-Sirene
	Image
	Product highlights

	Description
	Technical Data


