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Tekniske spesifikasjoner

COMFORT IP: Trådløs sirene

En piezo-højtaler med LED-lys, som både giver et akustisk og optisk 
signal ved udløsning af alarm. 

COMFORT IP trådløs sirene er designet til indendørs brug og aktiverer et 
akustisk og optisk signal ved udløsning af alarm, f.eks ved reaktion fra 
COMFORT IP bevægelsessensor. Alarmerne kan deaktiveres vha. 
forbundne COMFORT IP enheder eller via ALPHA IP app'en på 
smartphone ved tilkøb af access point. 

Ved aktivering udløses en akustisk sirene på mere end 90 dB. Et bredt 
udvalg af forskellige sirener kan vælges. Derudover aktiveres også 2 røde 
LED-lys på sirene for optisk alarmering. 

Den batteridrevne sirene kan nemt og fleksibelt monteres på vægge eller 
lofter vha. den medfølgende monteringsplade samt skruer og plugs.

Ved uønsket brug/manipulation af sirenen gives besked via ALPHA IP 
app'en ved tilkøb af access point.

1.1 Produktkarakteristika 
• Akustisk og optisk signal ved udløsning af alarm via højtaler

og LED-lys
• Avanceret advarsel med høj tone på 90 dB ved 1 meters

afstand og røde LED-lys
• Signaltoner mulige for at indikere aktivering/deaktivering af

alarm
• Vælg mellem forskellige sirener

• Registrerer uønsket brug/manipulation
• Nem og fleksibel installation på væg eller loft vha. medfølgende

skruer og plugs.
• Ligner en røgalarm
• Kan bruges via ALPHA IP app'en på smartphone ved tilkøb af

access point

1.2 Indhold 
• COMFORT IP trådløs sirene
• Monteringsplade
• 3x 1.5 V AA batterier
• 2 x skruer 3.0 x 30 mm
• 2 x plugs 5 mm
• Manual

2 Tekniske data 
Strømforsyning 3x 1.5 V AA 
Energiforbrug 300 mA max. 
Batterilevetid 2 år cirka
Beskyttelsestype IP 20 
Omgivelsestemperatur 5 til 35°C 
Dimensioner (B x H x D) 124 x 45 mm 

Vægt 136 g (inkl. batterier) 
Radiofrekvens 868,3 MHz/869,525 MHz 
Typiske radiorækkevidde 250 m 
Emballagedimensioner 184 x 140 x 73 mm 
Emballagevægt 345 g 
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