
Syrena
z zasilaniem dodatkowym

DCH-Z510
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Home is where the SMART is



DCH-Z510

Syrena z zasilaniem dodatkowym
Syrena mydlink™ Home to dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy z wbudowanymi 6 różnymi sygnałami 
dźwiękowymi. Jest łatwa w konfiguracji i obsłudze dzięki współpracy z aplikacją mydlink Home3 oraz łączy się z 
dotychczas używanym routerem za pomocą urządzenia mydlink Home — Connected Home Hub1. Współpracuje z 
innymi czujnikami mydlink Home, takimi jak czujnik ruchu czy czujnik drzwi i okien, ostrzegając głośnym sygnałem 
dźwiękowym o wykryciu ruchu lub otwarciu drzwi2. Bez względu na to, czy jesteś w domu, czy poza domem, 
będziesz powiadamiany o każdej aktywacji syreny. Urządzenia mydlink Home pozwalają zbudować inteligentny 
dom bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji, bez kosztów montażu oraz opłacania 
comiesięcznego abonamentu. 

Spokój ducha
Natychmiastowe ostrzeganie dźwiękowe o głośności do 110 dB po 
aktywacji podłączonego czujnika mydlink Home2.

6 różnych dźwięków
Syrena może emitować sześć różnych sygnałów dźwiękowych: otwarcie/
zamknięcie drzwi, uzbrojenie/rozbrojenie, alarm włamania, alarm 
pożarowy, dźwięk ambulansu i radiowozu. Inteligentny dom można 
personalizować, przypisując efekt dźwiękowy lub alarm do różnych 
zdarzeń. 

Skonfiguruj, kontroluj, monitoruj i chroń swój dom
Urządzenie mydlink Home — Connected Home Hub to ogniwo łączące 
istniejącą sieć Wi-Fi ze wszystkimi urządzeniami mydlink Home.

Łatwa konfiguracja

Naciśnij przycisk 
parowania, aby połączyć 

się z urządzeniem 
Connected Home Hub

Zamontuj syrenę w 
wybranym miejscu przy 

użyciu dołączonego 
uchwytu montażowego

Naciśnij Zamontuj
Pobierz darmową 
aplikację mydlink 

Home2 i wykonaj proste 
czynności instalacji

Aplikacja



Dodaj
czujnik drzwi i okien (DCH-Z110),
aby wykrywać otwarcie drzwi lub 
okien
...albo 
czujnik ruchu (DCH-Z120), 
aby wykrywać ruch w swoim 
domu

Rozbuduj system 

Głośny alarm dźwiękowy
Natychmiastowe ostrzeganie 
dźwiękowe o głośności do 110 
dB po aktywacji podłączonego 
czujnika mydlink Home2.

6 różnych dźwięków 
syreny
Inteligentny dom można 
personalizować, przypisując 
odpowiedni efekt dźwiękowy lub 
alarm do różnych zdarzeń. 

Dodatkowe zasilanie
Syrena nadal emituje dźwięk 
mimo wyłączenia głównego 
zasilania.

Zrób to sam
Łatwa konfiguracja i ustawianie 
dzięki współpracy z aplikacją 
mydlink Home.

Bezpieczeństwo
Odporność na manipulacje 
i obsługa 128-bitowego 
szyfrowania AES.

Powiadomienia
Odbieraj alerty na smartonie 
i tablecie od razu po ich 
wyzwoleniu.

Twoja aplikacja mydlink 
Home
Aplikacja mydlink Home 
umożliwia rozpoczęcie pracy 
z jednym inteligentnym 
urządzeniem, a następnie 
dodanie do systemu kolejnych 
urządzeń w dowolnym 
momencie. Wyjątkowa aplikacja 
mydlink Home na smartfony 
i tablety z systemem iOS lub 
Android zapewnia kontrolę 
nad wszystkimi podłączonymi 
urządzeniami mydlink Home. Aby 
Twój dom stał się inteligentny, 
możesz skonfigurować reguły 
automatyzacji.



Home is where the SMART is

Dane techniczne

Ogólne

Syrena • 110 dB • 6 dostępnych dźwięków

Obsługa protokołów sieciowych • Z-Wave v6.02 i wyższe

Z-Wave Wireless • 868,40 MHz

Przyciski • Przełącznik manipulacji i przycisk parowania 
/ anulowania parowania / resetowania

Dioda LED • Stan

Cechy fizyczne

Wymiary • 110 x 110 x 19 mm (4,33 x 4,33 x 0,75 cala)

Masa • 125 g (4,41 uncji)

Zasilanie • Napięcie robocze: 5 V / 1,2 A • Opcjonalnie obsługa akumulatora 
litowego 1150 mAh (BL-5C)

Temperatura • Podczas pracy: od –10 do 40°C (od 14 do 104°F) • Podczas przechowywania: od –20 
do 70°C (od –4 do 158°F)

Wilgotność • Podczas pracy: od 20% do 90% (bez kondensacji) • Podczas przechowywania: od 5% 
do 95% (bez kondensacji)

Certyfikaty • FCC
• CE

• Z-Wave Plus

1 Wymaga urządzenia mydlink™ Home — Connected Home Hub (DCH-G020), które nie jest dołączone do tego produktu.
2 Wymaga czujnika mydlink Home, który nie jest dołączony do tego produktu.
3 Zgodność urządzenia można sprawdzić na stronie sklepu App Store lub Google play z aplikacją mydlink Home.

Widok z tyłuWidok z przodu

Syrena Przedział 
dodatkowej 

baterii
Diody 
LED stanu 
(wewnątrz)

Przełącznik manipulacji 
i przycisk parowania / 

anulowania parowania
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