
Siréna
se záložní baterií

DCH-Z510

Hlasitá zvuková výstraha, která vás upozorní na 
aktivaci snímače mydlink Home

Home is where the SMART is



DCH-Z510

Siréna se záložní baterií

Siréna mydlink™ Home Siren představuje inteligentní zvukové výstražné zařízení s 6 vestavěnými různými 
zvuky. Díky aplikaci mydlink Home3 můžete své centrum snadno nastavit a spravovat skrze systém mydlink 
Home - Connected Home Hub1. Zařízení je možné používat s ostatními snímači mydlink Home, jako je 
snímač Battery Motion Sensor nebo Door & Window Sensor, a společně tak poskytovat hlasité zvukové 
výstrahy na zjištění pohybu nebo otevření dveří2. Nabízená oznámení váš upozorní na spuštění sirény, ať 
jste doma nebo na cestách. Systém mydlink Home vám umožňuje vytvořit inteligentní zajištění domova 
bez komplikovaného nastavování, vysokých nákladů na montáž nebo měsíčních poplatků za odběr služeb. 

Pro váš klid
Okamžitá zvuková výstraha o hlasitosti až 110 dB při aktivaci propojeného snímače 
mydlink Home2.

6 různých zvuků
V nabídce je šest odlišných zvuků: domovní zvonek, aktivace/deaktivace, upozornění 
na neoprávněný vstup, požární alarm a zvuk sanitky nebo policejního vozu. Svůj 
inteligentní domácí systém si můžete přizpůsobit volbou vhodného zvuku nebo alarmu 
pro jednotlivé situace. 

Připravte, spravujte, sledujte a chraňte svoji domácnost
Systém mydlink Home - Connected Home Hub nabízí propojení vaší stávající sítě Wi-Fi 
se všemi zařízeními mydlink Home.

Snadné nastavení

Stiskem tlačítka pro párování 
se můžete spojit se svým 
systémem Connected Home 
Hub

Sirénu můžete pomocí 
dodaných montážních 
svorek připevnit v 
požadovaném umístění

Stisknutí Připevnění

Stáhněte si bezplatnou aplikaci 
mydlink Home2 a postupujte 
podle jednoduchých pokynů s 
nastavením

Aplikace



Využijte také produkt  
Door & Window Sensor (DCH-Z110) 
pro detekci otevření dveří nebo 
okna
…nebo využijte produkt  
Battery Motion Sensor (DCH-Z120) 
pro zjištění pohybu ve vašem 
domě

Doplňte svůj systém 

Hlasitá zvuková výstraha 
Až 110 dB vás okamžitě upozorní 
na aktivaci propojeného snímače 
mydlink Home Sensor2.

6 různých zvuků sirény 
Svůj inteligentní domácí systém 
si můžete přizpůsobit volbou 
vhodného zvuku nebo alarmu pro 
jednotlivé situace. 

Záložní baterie 
Siréna bude provozuschopná i v 
případě odpojení energie.

Vše dokážete sami 
Snadné nastavení a správa 
pomocí aplikace mydlink Home.

Zabezpečení 
Ochrana před cizím zásahem a 
podpora 128bitového šifrování 
AES.

Nabízená oznámení 
Obdržení okamžitého upozornění 
ve vašem chytrém telefonu nebo 
tabletu.

Vaše aplikace mydlink 
Home 
Aplikace mydlink Home vám 
umožňuje začít s jedním 
zařízením a přidat další prvky 
dle potřeby později. Unikátní 
aplikace mydlink Home pro chytré 
telefony a tablety se systémy 
iOS a Android vám umožňuje 
ovládat všechna zařízení mydlink 
Home. Dokonce můžete přidat 
automatická pravidla a učinit svůj 
domov ještě chytřejším.
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Technické parametry

Obecné

Siréna •	110 dB •	6 dostupných zvuků

Podpora síťových protokolů •	Z-Wave verze 6.02 nebo novější

Z-Wave Wireless •	868,40 MHz

Tlačítka •	Přepínač ochrany před neoprávněným 
zásahem, tlačítko pro párování / zrušení 
párování, tlačítko pro reset

Kontrolky LED •	Stav

Fyzické parametry

Rozměry •	110 x 110 x 19 mm

Hmotnost •	125 g

Napájení •	Provozní napětí: 5 V / 1,2 A •	Podpora volitelné 1150mAh lithiové baterie (BL-5C)

Teplota •	Provozní: -10 až 40 °C •	Skladovací: -20 až 70 °C

Vlhkost •	Provozní: 20 až 90 % bez kondenzace •	Skladovací: 5 až 95 % bez kondenzace

Certifikáty •	FCC
•	CE

•	Z-Wave Plus

1 Vyžaduje systém mydlink™ Home - Connected Home Hub (DCH-G020), který není součástí tohoto produktu.
2 Vyžaduje snímač mydlink Home, který není součástí tohoto produktu.
3 Přečtěte si informace na stránce s aplikací mydlink Home v obchodě App Store nebo Google play a ujistěte se, že je vaše zařízení kompatibilní.

Pohled zezaduPohled zepředu

Siréna
Prostor pro 

záložní baterii
Stavové 
kontrolky LED 
(uvnitř)

Přepínač ochrany před 
neoprávněným zásahem 

a tlačítko pro párování / 
zrušení párování


