
De SEF8M buitensirene vormt een uitstekende oplossing 
voor draadloze inbraakpreventiesystemen waarin een 
hoorbaar alarmsignaal noodzakelijk is. De flitser schakelt 
mee wanneer de sirene wordt geactiveerd, waardoor het 
betreffende pand gemakkelijk kan worden herkend en actie 
kan worden ondernomen.

Wanneer buitenalarmering zowel draadloos als 
hoorbaar moet zijn, is SEF8M de oplossing. Dankzij 
de lange levensduur van de batterij van vier jaar zijn de 
gebruikskosten laag. De geïntegreerde waterpas en 
batterijindicator vereenvoudigen installatie en onderhoud.

Deze buitensirene is bovendien voorzien van dezelfde 
hoogwaardige technologie als onze andere draadloze 
producten en voldoet aan EN 50131-4 en EN 50131-5-3 
grade 2.

Om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende vereisten die 
door verschillende installatieomgevingen gesteld worden, 
biedt de SEF8M acht verschillende geluidsniveaus en een 
opbouwende modus. Bovendien beschikt de module over 
een uitschakeltimer die kan worden ingesteld van 1 tot 240 
seconden.

En ten slotte is de SEF8M leverbaar met drie verschillende 
lenskleuren en is er een dummyuitvoering met of zonder 
LED verkrijgbaar.
De SEF8M is geschikt voor gebruik in combinatie met alle 
Domonial-panelen met V2- of ALPHA-protocol.

Ga voor meer informatie over dit product en de andere 
draadloze producten van Honeywell naar:
www.honeywell.com/security/nl. 

l	 Effectief afschrikmiddel: 
Met het geluidsniveau van 103 dB wordt 
de indringer duidelijk op de hoogte 
gesteld dat de omgeving is geïnformeerd 
over de mogelijke inbraak

l	 Lagere gebruikskosten: 
Dankzij een levensduur van de batterij 
van vier jaar zijn de vervangingskosten 
voor batterijen aanzienlijk lager

l	 Eenvoudige installatie: 
Het waterpas monteren van een 
buitensirene kan balanserend op een 
ladder een lastige klus zijn. Daarom heeft 
de SEF8M een geïntegreerde waterpas

Kenmerken:

SEF8M
Draadloze sirene voor buiten

l	 Bewaakte 2-wegscommunicatie: 
De hoogwaardige 
communicatietechnologie van Honeywell 
staat garant voor een extra groot bereik 
en een hoge ongevoeligheid voor 
externe ruis. Bovendien is de technologie 
uiterst veilig dankzij de storingscorrectie, 
gecodeerde communicatie en 28-
bits unieke productidentificatie. Zowel 
het ALPHA- als het V2GY-protocol 
wordt ondersteund en automatisch 
geselecteerd

l	 Gecertificeerde installaties met een 
hoog beveiligingsniveau:  
Deze sirene voldoet aan EN 50131-
4 grade 2 en kan daarom worden 
gebruikt in installaties met een hoog 
beveiligingsniveau

l	 Compleet portfolio:  
Door de drie verschillende 
lenskleuren (geel, rood en blauw) en 
dummyuitvoeringen met of zonder LED 
biedt het portfolio oplossingen voor alle 
scenario’s

l	 Betere uitstraling: 
Aantrekkelijk kapontwerp en flitser met 
verschillende lenskleuren

l	 Dummyuitvoering met LED’s: 
Er is een dummyuitvoering verkrijgbaar 
zonder geluidssignaal maar met constant 
knipperende LED’s
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Specificaties:
Kenmerk
Geluidsniveau sirene 103 dB @ 1 m
RF-bereik >50 m op locatie (2000 m in openen veld)
Radioprotocol ALPHA en V2GY (automatische selectie)
Regeling geluidsniveau Instelbaar van 0 tot 7 en opbouwend
Uitschakeltimers
(flitser en sirene)

Instelbaar van 1 tot 240 s
Vanaf het moment van activeren weet de sirene hoe lang deze actief moet zijn

Type batterij SEF8M: 8 x 1,5 V FR6 AA lithiumbatterijen
SEF8MDUM2: 4 x 1,5 V FR6 AA lithiumbatterijen

Levensduur batterij  4 jaar voor SEF8M (profiel: 4 x 15 minuten sirene en flitser per jaar)
2 jaar voor SEF8MDUM2 (constante LED, geen sirene)

Afmetingen (h x b x d)  330 x 240 x 73 mm
Bewaking Ja
Indicator laag 
batterijvermogen Ja

Sabotagebeveiliging Achterzijde en behuizing
Gebruikstemperatuur -25°C tot +60°C
Opslagtemperatuur -30°C tot +75°C
Goedkeuringen EN 50131-4 grade 2
Lenskleur Oranje (meegeleverd), rood of blauw (optioneel)
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Bestelinformatie:
SEF8M Draadloze buitensirene met gele lens
SEF8MDUM1 Dummysirene zonder LED’s (geen elektronica/batterijen)
SEF8MDUM2 Actieve dummysirene met twee LED’s 
SEF8MB1 Rode lens
SEF8MB3 Blauwe lens

Luidsprekers

Waterpas

FR6 AA lithiumbatterijen
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Meer informatie:
Fax : +31 (0) 299-410201
Email : intrusion.nl31@honeywell.com
www.honeywell.com/security/nl
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