
 • Sons de alarme exclusivos para incêndios e arrombamentos

 • Duração da sirene programável para 3, 5 ou 10 minutos, com quatro  
níveis de volume

 • Notificações de Armar/Desarmar, toque da campainha e status de bateria fraca

 • Detecção de bateria fraca

 • Estrutura resistente a raios UV

 • Leve e flexível para instalar

 • Proteção da tampa contra sabotagem para impedir remoção não  
autorizada e adulteração

 • Sinais de supervisão regulares para verificar a integridade do sistema

DESCRIÇÃO

 • Comercial

 • Comercial Plus

 • Interactive

 • Interactive + Automation

 • Interativo Ouro

Sirene de ambientes 
ao ar livre

BX-32

O BX-32 é uma sirene a bateria para ambientes ao ar livre que emite 
alertas visíveis e sonoros em caso de possíveis invasões, emergências e 
incidentes de segurança. O BX-32 pode gerar sons de alarme exclusivos 
para incêndios e arrombamentos, a fim de ajudar o usuário a diferenciar o 
tipo de perigo. Ele também coordena com o painel de controle para emitir 
bips de atraso de entrada, atraso de saída e bateria fraca. O recurso 
de impedimento de sabotagem do BX-32 protege contra remoção não 
autorizada e adulteração. Com design IPX5 elegante e resistente a mau 
tempo, o BX-32 é a melhor opção para a casa inteligente moderna.

NÚMERO DO MODELO

PACOTES DE SERVIÇO

FREQUÊNCIA

868 MHz/433 MHz

ALIMENTAÇÃO

2 baterias alcalinas D de 3 V

DURAÇÃO DA BATERIA

3 anos*

* Obs.: a duração real da bateria pode variar conforme as 
configurações do produto, o ambiente operacional e o uso.

SAÍDA DA SIRENE

104 dB a 1 metro

CONDIÇÕES DE TEMPERATURA

De -25 °C a 60 °C (de -13 °F a 140 °F)

CONDIÇÕES DE UMIDADE

Até 85% (sem condensação)

DIMENSÕES

180 mm × 57,7 mm × 213,6 mm

ESPECIFICAÇÕES

SKU: Consulte a ID da peçaÚltima atualização: setembro de 2019

CERTIFICAÇÕES

CE, RCM, SUBTEL, SIRIM, IMDA,


