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Inleiding 

 

Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding 

 

Geachte klant, 

 

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Dit apparaat is volgens de laatste stand van de 
techniek gebouwd. 

Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en het gebruik (stand 08-
2016 met de software V1.8). Volg de instructies en aanwijzingen in deze handleiding om het 
product zonder risico's te gebruiken. Bewaar de handleiding om deze later nog eens te kunnen 
raadplegen. Deze handleiding hoort bij het apparaat. Als u het apparaat doorgeeft aan iemand 
anders, vergeet dan niet om ook deze handleiding overhandigen. 

 

 

Beoogd gebruik 

 

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het werd gebouwd en ontworpen! Iedere 
ander gebruik geldt als niet beoogd. 

 
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit 

is aangetoond en de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant 

gedeponeerd. 

Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker deze 

gebruikershandleiding in acht te nemen! Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw 

speciaalzaak. Algemene aanwijzingen en informatie over de productsupport vindt u op 

www.abus.com op de algemene pagina of voor de vakhandel en monteurs op het partnerportaal. 

 

 
Aanwijzing: 
Neem de instructies en aanwijzingen in deze handleiding in acht! Als u zich niet aan deze 

handleiding houdt, vervalt uw aanspraak op garantie! We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

gevolgschade! 

U mag het gehele product niet wijzigen of ombouwen. 

Neem alstublieft de bepalingen over het gebruiksrecht in uw land in acht. In sommige Europese 

landen is het gebruik van sirenes buiten verboden of de maximum alarmduur is begrensd. 

Informeert u zich hierover bij de instanties in uw land. 

 

 
Gevaar en Belangrijk 

Bij het plaatsen van de batterijen in de sirene kan het gebeuren dat de akoestische signaalgever 
een luid geluid produceert. Daar kunt u door schrikken. Let u op dat u uw evenwicht niet verliest of 
de sirene laat vallen. 

 
  

http://www.abus.com/
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Beperkte aansprakelijkheid 

 

Wij hebben al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding 
correct is. De opsteller en/of ABUS Security-Center GmbH & Co. KG accepteren echter geen 
aansprakelijkheid voor verlies of schade, die door onjuiste installatie en bediening, oneigenlijk 
gebruik of door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen werd 
veroorzaakt. Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. U mag het gehele product niet wijzigen 
of ombouwen. Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, vervalt uw aanspraak op garantie. 

Technische wijzigingen voorbehouden. 

© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 08 / 2016 
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Veiligheidsinstructies 

 

Verklaring van symbolen 

 

De volgende symbolen worden in de handleiding dan wel op het apparaat gebruikt: 

 

Symbool Signaalwoor

d 

Betekenis 

 
Gevaar Waarschuwing voor letsel- of gezondheidsrisico's. 

 
Gevaar Waarschuwing voor gevaar voor letsel of gevaar voor uw 

gezondheid door elektrische spanning. 

 
Belangrijk Veiligheidsinstructie over mogelijke schade aan apparaat en/of 

accessoires. 

 
Aanwijzing Aanwijzing met belangrijke informatie. 

 

 De Europese WEEE-richtlijn 2012/19/EG regelt het ordentelijk 
terugnemen, behandelen en verwerken met het oog op hergebruik 
van afgedankte elektronische apparatuur. Dit symbool betekent dat 
in het belang van de milieubescherming het apparaat aan het einde 
van zijn levensduur conform de geldende wettelijke voorschriften en 
gescheiden van het huisvuil of het bedrijfsvuil afgevoerd moet 
worden. Het af te danken apparaat kan via de officiële 
inzamelpunten in uw land worden afgevoerd. Volg de ter plaatse 
geldende voorschriften op bij de afvoer van materialen. 
Gedetailleerde informatie over het terugnemen krijgt u bij de lokale 
autoriteiten (ook in landen, die niet zijn aangesloten bij de Europese 
Unie). Door het gescheiden inzamelen en recyclen worden de 
natuurlijke hulpbronnen ontzien en wordt ervoor gezorgd dat bij de 
recycling van het product alle bepalingen voor de bescherming van 
gezondheid en milieu in acht genomen worden. 

 

Verpakking 

 
Gevaar 

 Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen - verstikkingsgevaar! 

 Verwijder eerst het verpakkingsmateriaal voordat het toestel gebruikt gaat 

worden. 
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Aanwijzingen over de batterij 

 
Gevaar 

 
Gevaar 

Het toestel wordt gevoed met gelijkspanning uit een batterijpack. Om een lange 

levensduur te garanderen en brand en verwondingen te voorkomen, dient u de 

volgende aanwijzingen in acht te nemen: 

 Gooi de batterij niet bij het huishoudelijke afval 

 Stel de batterij niet bloot aan een warmtebron of aan direct invallend zonlicht. 

Bewaar de batterij niet op een plaats waar zeer hoge temperaturen kunnen 

optreden. 

 De batterij mag niet worden verbrand. 

 De batterij mag niet met water in aanraking komen. 

 De batterij mag niet uit elkaar gehaald, doorboord of beschadigd worden. 

 De batterijcontacten mogen niet kortgesloten worden. 

 De batterij mag niet in handen van kleine kinderen terechtkomen. 

 De batterij is niet heroplaadbaar. 
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Leveringsomvang 

 Secvest draadloze 

buitensirene 

 2x batterijpack 

 Beknopte handleiding 

met belangrijke 

productinformatie 

 Bevestigingsmateriaal 

 

Technische gegevens 

 Productnaam Secvest draadloze buitensirene 

 Productnaam Signaalgever 

 Artikelnummer FUSG50100 

 Fabrikant ABUS Security-Center GmbH & Co. KG 

 Milieuklasse IV (EN 50131-1 + A1:2009 §7) 

 Beschermingsklasse, 

IP-klasse 

IP65 (in gemonteerde toestand) 

IP=International Protection of Ingress Protection (beveiliging tegen 
binnendringen) 

6 = volledige bescherming tegen aanraking 

5 = bescherming tegen waterstralen (sproeier) uit alle hoeken 

 Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +60 °C 

 Luchtvochtigheid, 

max. 

max. 95 % 

 Materiaal behuizing Polycarbonaat 

 Afmeting (b x h x d) 210,6 x 294 x 78,5 mm 

 Gewicht 1,2 kg (zonder batterijen) 

2,6 kg met batterijen 

2x 0,7 kg alleen batterijen (0,7kg per batterijpack) 

 

 Beveiligingsgraad Graad 2 (EN 50131-1 + A1:2009 §6) 

 Flitsfrequentie Dubbele flits @ ca. 1Hz 

 Geluidsniveau 100 dB(A) @ 1m 

 Geluidssignalen 2 x normaal alarm, brand, perimeterwaarschuwing, bevestigingssignaal 

 Maximale duur van 

het akoestische 

alarm 

15 minuten 

 Soort uitvoering van 

de voeding 

Soort uitvoering W (EN 50131-4:2009 §5.6.3.2) 

 Type voeding Type C met betrekking tot EN 50131-1 §9 en EN 50131-6 §4.1 

 Stroomverbruik / 

energieverbruik 

Ruststroom incl. comfort-LED's 

0,25 mA 

Sirene in alarm 

225 mA 

 Bedrijfsspanning 6V DC 
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 Batterijtype 2x 3-V-alkaline-mangaan-batterijen, 18Ah 

Bestelnummer reservebatterijen: FU2986 (bestaande uit 2 
batterijpacks) 

 Batterijlooptijd 2 jaar nominaal 

Bij één activering per maand gedurende 3 minuten. 

Flits en geluidssignaal 

Bij één actief-bevestiging per dag. 

Bevestigingsflits en signaal 

Bij één deactief-bevestiging per dag. 

Bevestigingsflits en signaal 

 Onderspanningsdre

mpelwaarde van de 

batterijen 

4,5V 

Storing "Lege batterij" bij <4,5V 

 Bedrijfsfrequentie 868,6625 MHz smalband 

 Ontvangstbereik max. 500 m reikwijdte in open veld 

 Normen voor 

inbraak- en 

overvalmeldinstallati

es 

EN 50131-4:2009 

EN 50131-5-3:2005+A1:2008 (exclusief de detectie van interferentie) 

PD6662:2010 

Certificatie-instelling: ANPI 

 EG-richtlijnen R&TTE: 1999/5/EG 

EMV: 2004/108/EG 

RoHS: 2011/65/EG 

WEEE: 2012/19/EG 

EuP: 2005/32/EG 

Laagspanning: 2006/95/EG 

Algemene veiligheid: 2001/95/EG 

 

 Algemeen Dit product moet door een gekwalificeerde monteur worden 
geïnstalleerd. 

 
  



 
 

9 NL 
 

Werkingsprincipe en eigenschappen 

 

Algemeen 

 

De draadloze buitensirene is een combi-signaalgever voor buitengebruik met sirene en flitslicht 
voor het gebruik in combinatie met Secvest-centrales. De sirene dient voor de optische en 
akoestische alarmering. Sirene en centrale communiceren draadloos met elkaar, d.w.z. tussen de 
beide eenheden is geen verbinding via kabels nodig. De draadloze buitensirene werkt op 
batterijvoeding (zelfvoorzienend) en is bedoeld voor wandmontage. 

 

 

Hoofdkenmerken 

 

Eenvoudige installatie Installateur Modus (blijft stil bij het openen) 

Geluidsdruk 100 dB(A) Bewaking van de batterijspanning 

500m reikwijdte in open veld Deksel en wandsabotagecontact 

Comfort-highperformance-LED's Optionele uitschakeltimer 

Hoge-prestatie LED-flitser Keuze uit 2 verschillende normale 
alarmsignalen  

Geïntegreerde waterpas (libel) 2 normale alarmsignalen, 1 brandsignaal, 
signaal voor perimeterwaarschuwing, 
bevestigingssignaal 

Klapdeksel voor een eenvoudige installatie Stootvaste constructie van polycarbonaat 

Jamming-herkenning  
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Aanwijzing 

 Bepaal voordat u met de installatie begint met behulp van de draadloze testbox 

een adeqate installatiepositie voor de draadloze buitensirene. Breng de sirene 

buiten handbereik (minimaal 3 m montagehoogte) aan. Bovendien moet de sirene 

al vanaf grote afstand goed zichtbaar en hoorbaar zijn. 

 Ondeskundige of onzorgvuldige installatiewerkzaamheden kunnen tot de 

verkeerde interpretatie van signalen leiden. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld een 

vals alarm zijn. De kosten voor het eventueel uitrukken van hulpdiensten, bijv.  

brandweer of politie, moet de gebruiker van de installatie betalen. 

Om een storingvrije draadloze werking te garanderen, mag de sirene NIET 

aangebracht worden: 

 in de nabijheid van grote metalen structuren, zoals bijv. metalen deuren of 

metalen frames, watertanks, voertuigen en koelkasten. 

 bij de hoofdstroomvoorziening, bij water- of gasleidingen. 

 in metalen behuizingen. 

 naast elektronische apparatuur, in het bijzonder computers, kopieerapparaten en 

radio's. 

 

 
Gevaar 

 Schakel voordat u met installatie- en onderhoudswerkzaamheden begint de 

Secvest-centrale in de Installateur Modus. In de Installateur Modus wordt 

voorkomen, dat de sirene en het flitslicht worden ingeschakeld als het deksel van 

de sirene wordt geopend. Zo kunt u niet schrikken, omdat de sirene stil blijft. 
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Beschrijving van het apparaat 

1 Dekselschroef met kapje 

2 Bevestiginggat voor wandmontage 

3 Bevestigingsgaten voor sabotagemechanisme 

4 Libel (waterpas) 

5 Brug-/aansluitafdekking 

6 Klamp voor brug-/aansluitafdekking 

Om te ontgrendelen: Lussen aan beide zijden naar buiten drukken 

7 Brugschakelingen en batterijaansluitingen 

8 Batterij 

9 Sabotageschakelaar 

10 Muurverwijderingscontact, pen kan in lengte worden aangepast 

11 Akoestische sirene 

12 Flits-LED 

13 Comfort-LED 

 

 
Afbeelding 1: Overzicht van de sirene 
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Montage 

 

Installeren van de sirene 

 

Stap 1: Montagelocatie voor de sirene kiezen 

 

Kies een montagelocatie die: 

 ontoegankelijk is voor indringers en vandalen 

 zich buiten reikwijdte (>3m) bevindt 

 goed zichtbaar is, zodat een groot afschrikkend effect wordt bereikt 

 binnen de draadloze reikwijdte van de alarmcentrale ligt (max. 500 m in open veld) 

 
Aanwijzing 

Vóór de installatie moet met de testbox de draadloze signaalsterkte op de 
installatieplaats van de sirene en de alarmcentrale worden getest. 

 

De sirene mag niet op de volgende locaties worden gemonteerd: 

 op een afstand van minder dan 1 m van grote metalen structuren, zoals metalen deuren of -
frames, watertanks, koelkasten of auto's 

 op een afstand van minder dan 1 m vanaf huiselektronica, stroomverdelers of metalen 
buizen 

 in metalen behuizingen 

 in de nabijheid van hoogspanningsapparatuur of elektronische apparaten zoals computers, 
kopieerapparaten of andere draadloze toestellen 

 

 

Stap 2: Deksel van de sirene openen 

 

 Open de twee kapjes voor de twee dekselschroeven (zie afb. 1). 

 Draai de schroeven los en open het deksel. 

 

 

Stap 3: De brugschakelingen van de sirene configureren  

 

 Verwijder de brug-/aansluitafdekking (zie afb. 1), door de beide klampen (zie afb. 1) naar 
buiten te drukken en gelijktijdig de afdekking op te tillen. 

 Steek alle brugschakelingen in de sirene op de gewenste posities (zie afb. 3). 
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Stap 4: Sirene in centrale inleren 

 

 Voorzover dit nog niet is uitgevoerd, schakelt u de centrale in. 

 Plaats de sirene naast de centrale, resp. binnen bereik van de centrale waarmee u 
communiceert. 

 Selecteer: 

Installateur Modus -> Componenten -> Buitensirenes -> Draadloze sirenes -> Sirene 
toevoegen/verwijderen -> Draadl. sir. 0x 

Nu verschijnt "Sabotagecontact van de sirene inschakelen" 

Laat de centrale in deze toestand tijdens de volgende stap. 

 

 Sluit beide batterijen met de juiste polen aan op de sirene (zie afb. 2). 

 
Gevaar en Belangrijk 

Als de polen verkeerd worden aangesloten, kunnen de sirene of de batterijen worden 
beschadigd. 

 

De sirene zendt vervolgens een inleersignaal aan de centrale. De centrale herkent de sirene 
en de melding "Sirene toegevoegd" verschijnt. Als deze melding niet verschijnt, koppelt u de 
batterijen los en sluit u ze na een wachttijd van 30 seconden weer aan. 

 
Aanwijzing 

De batterijen zijn al aangesloten. 

Koppel de batterijen los en sluit ze opnieuw aan, zodat de sirene het inleersignaal aan de 
centrale zendt. 

 

 
 

Afbeelding 2: Batterijaansluiting 

 

 

 Koppel de batterijen opnieuw los om te voorkomen dat de sirene zichzelf inschakelt. Verlaat 
de Installateur Modus op de centrale niet. 
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Stap 5: Sirene op de muur monteren 

 

 
Aanwijzing 

Als muurverwijderingscontact dient een pen die de sabotageschakelaar binnenin de sirene 
activeert. Ter aanpassing aan oneffen muren kan de lengte van deze pin worden veranderd. Draai 
hiervoor de schroef, die zich in de pen bevindt, naar wens in of uit. 

Als het muursabotagecontact bij zeer oneffen muren nog steeds niet schakelt, kunt u de pen door 
te draaien stevig vastklikken. De sabotageherkenning voor de muur is hiermee uitgeschakeld. 

 

 
Gevaar 

Bij deze montage kan de sirene van de muur worden getrokken, zonder dat een sabotagealarm 
wordt ingeschakeld. Als de sirene ontbreekt, kan ook geen alarm meer worden gegeven. Verder 
verliest de sirene hierdoor ook de goedkeuring voor beveiligingsgraad 2. 

Om dit te voorkomen kan het sabotagemechanisme aan de muur worden bevestigd, die in het 
geval van een sabotagepoging op bepaalde breekpunten uit de muur breekt, en een sabotagealarm 
herkent. 

 

 Plaats de sirene op de muur en lijn ze met behulp van de geïntegreerde luchtbelwaterpas uit. 
Markeer de drie bevestigingspunten. 

 
Aanwijzing 

Optioneel kunt u ook het sabotagemechanisme aan de muur bevestigen. 

 

 
Aanwijzing 

In de bijlage vindt u tevens een boorgatsjabloon. 

 

 Boor de gaten naar gelang de diameter van de plug. Steek de bijgeleverde pluggen in de 
gaten. 

 Steek de bijgeleverde schroeven door de bevestigingsgaten van de sirene. Draai de 
schroeven in de pluggen. Trek de schroeven nog niet vast. 

 Lijn de sirene met behulp van de luchtbelwaterpas loodrecht uit. Trek de schroeven nu vast. 
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Stap 6: Sirene inschakelen 

 

 
Gevaar 

De sirene moet bij de volgende stappen niet worden ingeschakeld. Maar wees er op 
voorbereid dat de sirene toch is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u niet door de eventueel 
geproduceerde luide signalen schrikt en van de ladder valt. 

 

 Sluit de batterijen aan. 

De sirene moet in de "stille startmodus" inschakelen. Dit kunt u hieraan herkennen dat de 
comfort-LED's continu branden. 

 
Belangrijk 

Leg de batterijleidingen in de hiervoor bedoelde geleiders. Anders kunnen de 
leidingen worden geknikt. 

 

 Plaats de brug-/aansluitafdekking weer terug, sluit het deksel, draai de dekselschroeven vast 
en sluit de kapjes van de schroeven. 

Tien seconden na het sluiten van het deksel knipperen de comfort-LED's afwisselend om 
aan te duiden dat de sirene gereed is. (als u het deksel opnieuw opent, wordt de sirene 
automatisch ingeschakeld). 

 Test het systeem volledig. 

 Beëindig de Installateur Modus op de alarmcentrale. Het systeem is nu gereed. 
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Functies, brugschakelingen en indicaties 

 

Installateur Modus 

 
In de Installateur Modus van de sirene wordt voorkomen, dat de sirene en het flitslicht worden 
ingeschakeld als het deksel wordt geopend. 
De Installateur Modus wordt ingeschakeld, als deze via de alarmcentrale wordt opgeroepen en 

uitgeschakeld wanneer de Installateur Modus wordt afgesloten. 

Als de Installateur Modus wordt ingeschakeld, branden de beide comfort-LED's enkele minuten 

lang continu. 

 
 

Brugschakelingen en batterijaansluiting 

 

 
Aanwijzing: 
Wijzigingen aan de brugschakelingen worden alleen overgenomen, als de sabotageschakelaar van 
de sirene is geopend. 
Als u echter om testredenen de sabotageschakelaar heeft gesloten, heeft een wijziging van de 
brugschakelingen geen uitwerking. 
 
 

 
 
Afbeelding 3: Brugschakelingen en aansluitingen 
 
Legenda: 
 

Set Conf 
Brug voor inschakeling van de bevestiging bij inschakelen/uitschakelen van de 
alarmcentrale 

Jam Det 
Brug ter activering van de Jamming-bewaking 

Tone 
Brug voor het selecteren van het gewenste normaal alarm-geluid 

Time 
Brug ter selectie van de sireneduur 

Bat A / Bat B 
Batterijaansluitingen 
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Set Conf 
 

Activeert of deactiveert de bevestiging middels flitser/signaal. 
Als het flitslicht bij het inschakelen of uitschakelen van het systeem kort moet knipperen, 
activeert u aan de alarmcentrale de optie "Flitser actief", resp. "Flitser inactief" in het 
dienovereenkomstige deelgebied. 
Als de sirene bij het inschakelen of uitschakelen van het systeem kort moet piepen, activeert 
u aan de alarmcentrale de optie "Signaal actief", resp. "Signaal inactief" in het 
dienovereenkomstige deelgebied. 

Installateur Modus -> Partities -> Partitie x -> Alle actief / Intern actief 
 
Brug aangesloten = Flitser / signaal ingeschakeld 
Brug open  = Flitser / signaal uitgeschakeld 
 
Wordt de brug niet aangesloten, dan negeert de sirene de commando's "Flitser actief", 
"Flitser inactief", "Signaal actief" en "Signaal inactief" van de centrale. De alarmcentrale 
zendt de commando's aan alle sirenes in hetzelfde deelgebied. U kunt de brug dus alleen op 
bepaalde sirenes aanbrengen en op andere niet. 
 

 
Aanwijzing: 
Gebruik de opties "Flitser actief", "Flitser inactief", "Signaal actief" en "Signaal inactief" alleen 
als dit absoluut noodzakelijk is. Als minder commando's moeten worden verwerkt, kan dit 
een positieve uitwerking hebben op het algemene systeemvermogen. 

 
 
Jam Det 
 

Wordt op "Jam Det" (Jamming Detection, Jamming-bewaking) een brug aangesloten, dan 
bewaakt de sirene mogelijke pogingen het draadloze signaal aan de alarmcentrale te 
interfereren. Wordt interferentie herkend, wordt aan de centrale het bericht "Jamming, resp. 
interferentie" gezonden. De alarmcentrale kan dan, afhankelijk van de instelling, de sirene 
inschakelen. 

 
Aanwijzing: 
De INCERT-certificatie omvat niet deze functie.  

 
Aanwijzing: 
De optie 

Installateur Modus -> Systeem -> Veiligheid -> Jamming 
kan op "Uitgeschakeld", "Storing", of "Sabotage" worden ingesteld. Wordt "Uitgeschakeld" 
gekozen, dan wordt geen interferentie gemeld. Meer informatie hierover vindt u in het 
technische handboek van de centrale. 
Centrales, sirenes en speciale componenten kunnen onafhankelijk van elkaar interferenties 
bewaken. 

 
 
Tone 
 

Stelt het gewenste normale alarmsignaal in. Op deze wijze kunnen 2 sirenes akoestisch van 
elkaar worden onderscheiden, die in directe nabijheid van elkaar zijn opgesteld. 
 
Brug aangesloten = Normaal alarm signaal 1 
Brug open  = Normaal alarm signaal 2 
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Time 
 

Met de brug Time (uitschakel-timer) wordt de maximale tijdspanne geconfigureerd, waarin de 
akoestische sirene (sirenesignaal) na een alarm actief is. U kunt kiezen uit 5 seconden en 3 
minuten. 
Is geen brug aangesloten, dan is een uitschakeltijd van 15 minuten ingesteld. 
Brug open  = 15 minuten 
Brug "3m"  = 3 minuten 
Brug "5s"  = 5 seconden 
 

 
Aanwijzing: 
De sirene knippert zo lang tot het alarm door de alarmcentrale is bevestigd. 

 
 
BAT A/B 
 

Plaats hier de aansluitingen van de batterijen met de polen in de juiste richting tot de stekker 
vastklikt. 
 

 
Belangrijk 
Leg de aders van de batterijaansluitkabels in de hiervoor bedoelde adergeleiders. 
Anders kunnen de aders worden geknikt. 
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Werking van de comfort-LED's 

 
In normaal bedrijf knipperen de comfort-LED's afwisselend als de sirene aan de 

spanningsvoorziening is aangesloten, om optisch weer te geven dat het systeem bedrijfsklaar is. 

Als de Installateur Modus via de alarmcentrale wordt ingeschakeld, branden de beide comfort-

LED's enkele minuten lang continu. De comfort-LED's branden tevens continu tijdens de stille 

startfase tussen het aansluiten van de batterijen en tot 10 seconden na het sluiten van het deksel. 

 

 
Aanwijzing: 

Weergave van de softwareversie 

Direct na spanningsvoorziening, wordt de softwareversie van de sirene aangegeven door de 

comfort-LED's. 

De rechter comfort-LED geeft de hoofdsoftwareversie aan. 

De linker comfort-LED geeft de nevensoftwareversie aan. 

De rechter comfort-LED geeft vervolgens de constructie aan (2=draadloze sirene). 

Voorbeeld: 

1x knipperen rechter LED 

8x knipperen linker LED 

2x knipperen rechter LED 

Softwareversie "1.8.2" 

 
 

Werkwijze van het flitslicht  

 
De flitser wordt ingeschakeld als zich de sirene zelf inschakelt of als de centrale een commando 
voor de inschakeling van het flitslicht zendt. 
15 minuten na inschakeling van de sirene knippert de flitser langzamer, tot het alarm is gereset. 
Bij Secvest-systemen kunnen de opties "Flitser actief", "Flitser inactief" in de configuratie van de 
centrale worden ingesteld (zie omschrijving over Set Conf). 
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Storings- en sabotagebeveiliging 

 
De sirene bewaakt storings- en sabotagetoestanden continu en meldt alle gebeurtenissen aan de 
centrale. Het volgende wordt bewaakt: 
 

 Sabotagecontact: 
Het sabotagecontact van de sirene wordt continu bewaakt. De sirene schakelt in geval van 
sabotage ook automatisch in. 

 Batterijspanning: 
De sirene bewaakt de batterijspanning onder belastingscondities en meldt een storing als de 
resterende levensduur van de batterij nog ca. een maand bedraagt. 

 Jamming / Interferentie: 
Wordt op "Jam Det" een brug aangesloten, dan is de jamming-bewaking ingeschakeld en de 
sirene bewaakt pogingen tot interferentie van het draadloze signaal. (zie omschrijving bij 
Jam Det). Wordt jamming herkend, wordt aan de centrale het bericht "Jamming, resp. 
interferentie" gezonden. 

 
 
.
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Onderhoud 

 

 

 
Gevaar 

Controleer, voordat u het deksel van de sirene opent, dat de centrale zich in de Installateur Modus 
bevindt. Dit moet voorkomen dat de sirene wordt ingeschakeld. 

Wees er echter op voorbereid dat de sirene toch is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u niet door 
de eventueel geproduceerde luide signalen schrikt en van de ladder valt. 

 

 
Test bij het routine-onderhoud of de sirene goed functioneert. 

Controleer de sabotagecontacten. 

Controleer of er tekenen zijn van binnengedrongen water of insecten en maak het toestel indien 

nodig schoon.  

Vervang de batterijen om de twee jaar of als de centrale "Lege batterij buitensirene" aangeeft. Het 

batterijtype dat u als vervanging kunt gebruiken vindt u onder Technische gegevens. 

 

 

Aanwijzing: 

 

Batterijen en het toestel zelf moeten conform de WEEE-richtlijn en de geldende lokale en nationale 

voorschriften worden afgevoerd. 

 

 

Aanwijzing: 

Wacht na het uitnemen van de lege batterijen 30 seconden, voordat u de nieuwe batterijen plaatst. 
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Zo vervangt u de batterijen: 

 zet de centrale in de Installateur Modus. 

 Open de kleppen voor de dekselschroeven (zie afb. 1). Draai de schroeven los en open het 
deksel. 

 Verwijder de brug-/aansluitafdekking (zie afb. 1) door beide lussen naar buiten te drukken en 
gelijktijdig de afdekking op te tillen. 

 Verwijder de batterijaansluitingen van de print en verwijder de batterijen. 

 Wacht 30 seconden, plaats de nieuwe batterijen en sluit ze aan op de print (zie afb. 2). 
 

 
Belangrijk 
Leg de batterijleidingen in de hiervoor bedoelde adergeleiders. Anders kunnen de 
leidingen worden geknikt. 
 

 Plaats de brug-/aansluitafdekking weer terug, sluit het deksel, draai de dekselschroeven vast 
en sluit de kapjes van de schroeven. 

 Test het systeem. 
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Garantie 

 
Aanwijzing 

 ABUS-producten zijn met de grootst mogelijk zorgvuldigheid ontworpen, 

geproduceerd en op basis van de geldende voorschriften getest. 

 De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die op materiaal- of 

fabrieksfouten duiden op het moment van verkoop. Bij bewijs van een materiaal- 

of fabrieksfout wordt de module naar keuze van de garantiegever gerepareerd of 

vervangen. 

 De garantie eindigt in dit geval met het aflopen van de oorspronkelijke 

garantieperiode van 2 jaar. Verdergaande aanspraken zijn uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 ABUS is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die zijn veroorzaakt door 

inwerkingen van buitenaf (bijvoorbeeld door transport, inwerking van geweld, 

onjuiste bediening), onjuist gebruik, normale slijtage of het niet in acht nemen 

van deze handleiding. 

 Bij het indienen van een garantieclaim moet bij het product het originele 

aankoopbewijs met datum van de aankoop en een korte schriftelijke beschrijving 

van het gebrek worden gevoegd. 

 Als u gebreken aan de draadloze buitensirene vaststelt, die bij de aankoop reeds 

aanwezig waren, wendt u zich binnen de eerste twee jaar direct aan uw 

verkoper. 
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Afdanken 

 

Voer het apparaat af zoals beschreven in de EU-richtlijn 2012/19/EG betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment). Bij vragen wendt u zich tot de voor de afvoer bevoegde 
gemeentelijke dienst. Informatie over verzamelpunten voor afgedankte apparatuur krijgt u 
bij de gemeente, regionale afvalbedrijven of bij uw verkoper. 

 

Conformiteitsverklaring 

Hiermee verklaart ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, dat het apparaat met artikelnummer 

FUSG50100 voldoet aan de essentiële eisen en overige geldende bepalingen van de richtlijn 

1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kunt u aanvragen via het onderstaande adres: 

 

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG 

Linker Kreuthweg 5 

86444 Affing 

DUITSLAND 

 

Notities 

 


