
Alarmsirene – buiten
HmIP-ASIR-O

Te allen tijde een rondom veilig gevoel: de betrouwbare en 
manipulatiebestendige alarmsirene met weerbestendige kast waarschuwt 
in geval van gevaren met luide signaalgeluiden en opvallende led-
signaallampen en verjaagt op deze wijze inbrekers. Het bijzondere: de 
zonnecel slaat voldoende energie op voor een autarkisch bedrijf.

DE VEILIGE 
OPLOSSING VOOR 
BUITENSHUIS

Slim wonen, dat fascineert.
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EEN VEILIG THUIS MET HOMEMATIC IP

Wanneer in combinatie met bijvoorbeeld een 
bewegingsmelder of raamcontact een inbreker 
in het huis wordt gedetecteerd, zorgen harde 
signaalgeluiden (100 dB) en felle led-signaallampen 
voor een onmiddellijke waarschuwing. Op deze wijze 
worden inbrekers afgeschrikt en tegelijkertijd buren 
attent gemaakt.

Tevens worden gebruikers via de Homematic IP App 
en via een pushbericht gewaarschuwd dat er thuis iets 
niet klopt.

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Alarmsirene – buiten

Montagemateriaal

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 153208A0

EAN-code 4047976532087

Apparaatcode HmIP-ASIR-O

Verpakkingseenheid 8

Verpakkingsafmetingen 280 x 185 x 147 mm

Gewicht incl. verpakking 1190,6 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 

zonnecel + accupack, NiMH, 3,6 V, 

1200 mAh (3x 1,2 V HR6/mignon/

AA)

Externe laadspanning 5 VDC/500 mA

Stroomopname 500 mA max.

Beschermingsgraad IP44

Omgevingstemperatuur -20 tot +50 °C 

Afmetingen (B x H x D) 110 x 230 x 87 mm

Gewicht 755 g (incl. accu)

Zendfrequentieband 
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 300 m

Volume piëzo-luidsprekers 100 dB (op 1 m afstand)

DUURZAME STROOMVERZORGING

De stroomvoorziening is autarkisch en duurzaam 
geregeld via een krachtige zonnecel, waardoor de 
sirene zeer onderhoudsarm en flexibel toepasbaar is.

Drie NiMH-accu’s slaan voldoende energie op om 
ook ’s nachts of op bewolkte dagen een betrouwbare 
werking mogelijk te maken. Zo nodig kan het accupack 
worden opgeladen via de micro-USB-poort.

BEDRIJFSZEKER EN BETROUWBAAR

Dankzij de directe communicatie tussen de apparaten 
wordt het alarm ook geactiveerd bij een inactieve 
internet-/cloudverbinding. Zelfs in geval van vernieling 
van het Access Point, bijv. door een inbreker, werkt de 
alarmsirene door.

ALLES IN EEN OOGOPSLAG

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht 
van het smarthome – voor een veilig gevoel ook 
onderweg. Door de aansluiting van een Smartfrog-
camera wordt de veiligheid nog eens verhoogd en 
heeft de gebruiker steeds een actueel overzicht over 
de situatie thuis.

FLEXIBELE MONTAGE ZONDER BEKABELING

Door de stroomvoorziening via de zonnecel en de 
weerbestendige kast (IP44) kan de alarmsirene op een 
willekeurige plaats buitenshuis worden gemonteerd. 
Zo kan ze bijvoorbeeld buiten de reikwijdte van de 
inbreker worden gemonteerd op een plaats die goed 
zichtbaar is vanaf de straat. In noodgevallen meldt 
het sabotagecontact elke vorm van manipulatie of 
demontage en biedt zo extra veiligheid.

INDIVIDUELE KEUZE VAN ALARMSIGNALEN

Met behulp van de app kunnen zowel het akoestische 
als het optische alarmsignaal evenals de alarmduur 
individueel worden ingesteld.


