
Siren
met batterijback-up

DCH-Z510

Luid geluidsalarm om u te waarschuwen wanneer 
uw mydlink™ Home sensor wordt geactiveerd

Home is where the SMART is



DCH-Z510

Siren met batterij back-up
De mydlink™ Home Siren is een slim akoestisch waarschuwingsapparaat met 6 ingebouwde geluiden, dat 
via de mydlink™ Home - Connected Home Hub1 met uw router wordt verbonden. De sirene kan eenvoudig 
worden geïnstalleerd en beheerd met de mydlink™ Home app3. De sirene werkt samen met andere 
mydlink™ Home sensoren, zoals de Battery Motion Sensor of de Door & Window Sensor, en geeft een 
luid geluidsalarm wanneer er beweging wordt gedetecteerd of een deur wordt geopend2. U wordt zowel 
thuis als onderweg met pushmeldingen gewaarschuwd zodra de sirene wordt geactiveerd. Met mydlink™ 
Home creëert u een smart home zonder ingewikkelde instellingen, installatiekosten of maandelijkse 
abonnementskosten. 

Gemoedsrust
Geeft onmiddellijk een geluidsalarm met een 
volume tot 110 dB wanneer er een gekoppelde 
mydlink™ Home sensor wordt geactiveerd2.

6 verschillende geluiden
Voorzien van zes verschillende geluiden: deurbel, 
inschakelen/uitschakelen, inbraakalarm, brandalarm, 
ambulance- en politiesirene. U kunt zelf het gepaste 
geluidse� ect of alarm instellen voor verschillende 
gebeurtenissen in uw slimme woning. 

Installeer, bedien, bewaak en beveilig 
uw huis
De mydlink™ Home - Connected Home Hub vormt 
de schakel tussen uw bestaande Wi-Fi-netwerk en 
alle andere mydlink™ Home apparaten.

Gemakkelijk te installeren

Druk op de koppelknop om 
verbinding te maken met 
uw Connected Home Hub

Monteer de sirene 
met de meegeleverde 
montagebeugel op de 
gewenste plaats

Drukken Monteren
Download de gratis 
mydlink™ Home app2 en volg 
de eenvoudige installatie-
instructies

App



Voeg een 
Door & Window Sensor (DCH-Z110) 
toe om te detecteren wanneer er 
een deur of raam wordt geopend
...of voeg een
Battery Motion Sensor (DCH-Z120) 
toe om beweging in uw woning te 
detecteren

Completeer uw 

Luid geluidsalarm
Tot 110 dB om u onmiddellijk 
te waarschuwen wanneer een 
gekoppelde mydlink™ Home 
sensor2 wordt geactiveerd.

6 verschillende 
sirenegeluiden
U kunt het gepaste geluidse� ect 
of alarm instellen voor 
verschillende gebeurtenissen in 
uw smart home. 

Batterij back-up
Hiermee werkt de sirene ook 
wanneer de stroom uitvalt.

Doe-het-zelf
Eenvoudig te installeren en te 
beheren met de mydlink™ Home 
app.

Veilig
Sabotagebestendig en 
ondersteuning van AES 128-bit 
encryptie.

Pushmeldingen
Ontvang onmiddellijk een 
waarschuwing op uw smartphone 
en tablet.

Uw mydlink™ Home
mydlink™ Home biedt u de 
mogelijkheid om met één slim 
apparaat te beginnen en verder 
uit te breiden wanneer u dat wilt. 
De unieke mydlink™ Home app 
voor iOS en Android smartphone 
en tablet geeft u de controle 
over al uw andere mydlink 
Home apparaten. U kunt zelfs 
automatiseringsregels instellen 
om uw woning nog slimmer te 
maken.



Home is where the SMART is

Technische speci� caties

Algemeen

Sirene • 110 dB • 6 verschillende geluiden

Ondersteunde netwerkprotocollen • Z-Wave v 6.02 of hoger

Z-Wave Wireless • 868.40 MHz

Knoppen • Sabotageschakelaar en koppel-/
ontkoppel-/resetknop

LED • Status

Fysieke kenmerken

Afmetingen • 110 x 110 x 19 mm  (4,33 x 4,33 x 0,75 inch)

Gewicht • 125 gram (4,41 ounce)

Voeding • Bedrijfsspanning: 5 V / 1,2 A • Optionele ondersteuning met 1150 
mAh lithiumbatterij (BL-5C)

Temperatuur • Gebruik: -10 tot 40 °C (14 tot 104 °F) • Opslag: -20 tot 70 °C (-4 tot 158 °F)

Vochtigheid • Gebruik: 20% tot 90% niet-condenserend • Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend

Certificeringen • FCC
• CE

• Z-Wave Plus

1 Vereist mydlink™ Home - Connected Home Hub (DCH-G020) die niet bij dit product is inbegrepen.
2 Vereist mydlink™ Home sensor die niet bij dit product is inbegrepen.
3 Raadpleeg de informatie op de pagina van de mydlink™ Home app in de App Store of op Google Play om te controleren of uw apparaat compatibel is.

AchteraanzichtVooraanzicht

Sirene Vak voor 
back-up 
batterij

Status-LED's 
(intern)

Sabotageschakelaar 
en koppel-/

ontkoppelknop
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