
WS-105
Sirene sem fio

Resumo do Produto

Conectando a central

Introdução Sirene e luz LED

1. Tamanho compacto com design plug-in

2. Instalação 100% sem fio

3.  A combinação integrada de códigos RF 1.000.000 mantém 
alta confiabilidade

4. E proteção de informações PROM, na falha de energia não
causará danos aos dados

5. Expansão de acessórios simplificada por conexão 
automática

6. Compatível com alarme WiFi AGL

7. Modos de programação como siliencioso configuravel pelo 
APP

8. Bateria de lítio integrada de 3.7V / 600mAh permite um
backup de até 8 horas

A sirene sem fio é alimentada por 100V ~ 240V, não
precisa de fiação para comunicar com a central. De acordo 
com diferentes requisitos, os usuários podem instalar mais 
sirenes sem fio em locais diferentes para impedir os intrusos 
ilegais.

Múltiplas sirenes sem fio em diferentes locais podem ser 
conectadas sem fio com a central AGL para construir um 
sistema mais amplo.
Quando o painel de controle recebe sinais de alarme de 
detectores, as sirenes sem fio irão emitir som e piscar.

On/Off / Botão de conexão

LED 

Sirene

Ligando a Sirene
A sirene é desligada na configuração padrão. Conecte a 
sirene na energia e, em seguida, pressione o botão
do interruptor de energia. A sirene é ligada depois de
um longo sinal sonoro.

Desligando a Sirene
Pressione o botão ligar uma vez no estado de
funcionamento. Em seguida, pressione o botão de
conexão por 6 segundos até ouvir um sinal sonoro
longo. A sirene está desligada.

Quando armado, o LED estará aceso depois de um
flash. Quando desarmado, o LED apaga-se após dois 
flashes.

Quando armado ou desarmado em modo silencioso, a sirene 
não emite um sinal sonoro e a o LED não pisca.

Em primeiro lugar, pressione o botão de conexão (0,5 
segundos), a sirene sem fio emite um sinal sonoro
uma vez, 3 segundos depois, ele emitirá outro sinal
sonoro e led pisca, agora a sirene entra no status de
conexão. Em segundo lugar, pressione o botão [SOS]
ou [ativar] no app ou controle remoto, a sirene sem fio e
o painel de controle estão conectados com sucesso
após um sinal sonoro. Pressione o botão de conexão
novamente para sair do status de conexão após dois
sinais sonoros.

Notas: Não acione nenhum outro sensor ao
conectar a sirene a central AGL

Fonte de alimentação AC 100V ~ 240V
Volume:90dB
Bateria de reserva
Bateria de lítio de 3.7V / 600mAh, 2.22Wh
Corrente estática<13mA
Corrente de alarme<100mA
Frequência de rádio 315MHz ou 433.92MHz (± 75KHz)
Material :Plástico ABS
Condição de operação : Temperatura: 0 C ~ + 55 C
Umidade Relativa: <80% (sem condensação)
Dimensões
90 x 90 x 42,2 mm (não inclui parte do plugue)

Especificações

AGL SEGURANÇA ELETRÔNICA S.A.
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Manual do usuário
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Ligando On/ Off
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