
Uma sirene é um dispositivo de 
segurança discreto, mas muito 
“ensurdecedor” e estressante para 
os assaltantes. Especialmente em 
combinação com um gerador de 
névoa, uma sirene cria um inferno 
que afasta até mesmo os criminosos 
mais experientes.
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que afasta até mesmo os criminosos 
™

Você consegue carregar o produto
roubado enquanto precisa tapar os seus 
ouvidos com os dedos?

Adapta-se a todo o 
interior do ambiente
Um design elegante e discreto que se 
adapta à maioria das casas e empresas.

Combinação perfeita 
com névoa de segurança
A sirene é perfeita em combinação com 
proteção por névoa de segurança.

Características: Especificações :

Nos reservamos o direito de modificar devido a erros de impressão 
ou alterações nos dados técnicos.

• O Security Sounder emite um insuportável, 
mas inofensivo barulho que atrai a atenção 
e força os assaltantes a fugir

• Recomendamos a Security Sounder porque 
um ladrão não pode roubar enquanto 
segura os dedos nos ouvidos

• Tempo e volume ajustáveis (atraso 
também possível)

• Bateria recarregável integrada

• Adequado para todos os sistemas de 
alarme

• Security Sounder é à prova de vandalismo 
com frente resistente ao impacto

• Para montagem na parede e no teto

• Security Sounder emite ruídos de até
120 dB (A)

• Três confi gurações de volume (atraso 
também possível)

• Tempo de funcionamento: 30 seg. - 8 min. 
(5 defi nições)

• Conexão de alimentação: 12V, 1 A

• Bateria recarregável integrada

• Economia de energia com um consumo de 
reserva inferior a 5 Watt

• Suporte de montagem incluído

• Dimensões (mm): L: 405 x D: 80 x W: 160

• Peso: 2 kg

• CE marcado


