
 
 
 

NVS-S7B 
Sirene Exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conteúdo da caixa  
● 1 x NVS-S7B  
● 1x Adaptador de 12V  
● 1 x Bateria de Backup (incorporada)  
● 1 x Estrutura de silicone, Parafusos, porcas e tampas de silicone  
● Documentação  

 
 

Alguns conselhos antes de usar a sua sirene: 
Esta sirene apresenta 2 interruptores. Se ambos os interruptores forem ativados, o alarme             
irá disparar se libertar um deles. Isto significa que se alguém tentar tirar a sirene da                
parede ou forçar a sirene a abrir, a sirene toca.  
 
Tenha cuidado ao abrir a sirene (para configuração) ou ao retirá-la da parede: a              
sirene pode tocar  
 
Recomendamos-lhe que ligue a sua sirene ao seu painel de controlo antes de a montar               
numa parede.  
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Guia de início rápido  
Ligar a sirene 
Abrir a caixa da sirene com uma chave de fendas e colocar o interruptor de alimentação da 
sirene (3) em "ON". 
 

Importante, antes de passar ao passo 2  
● Certifique-se de que não há atrasos no seu painel de controlo (se tiver configurado 

um atraso, desactive-o primeiro). 
● Não acione nenhum detector durante a ligação da sirene, e não fique no alcance 

de um detector de movimento. 
● Não utilize o seu comando durante a ligação da sirene  
● Só monte a sirene numa parede depois de a ter ligado ao seu painel de controlo.  

 

Um conselho  
Ao segurar a sirene, certifique-se de que não carrega no interruptor manipulador (1) : a 
sirene pode tocar.  

 
Ligue a sirene ao painel de controlo  
Pressione o botão de ligação (4) durante um segundo. Os LEDs acendem-se: a sirene está 
agora em modo de ligação durante 30 segundos.  
Prima "Armar" ou "SOS" no seu painel de controlo (não no comando à distância). Ouve um 
sinal sonoro: a sirene está agora ligada ao painel de controlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Montar a sirene / Assegurar a impermeabilização 

 
Utilização quotidiana  
 
Quando se arma o painel de controlo  
Os LEDs da NVS-SZB ligam-se durante 4 segundos: a sirene está armada.  
 
Quando se desarma o painel de controlo  
Os LEDs da NVS-SZB piscam 6 vezes: a sirene é desarmada.  
 

Um conselho 
Se surgirem falsos alarmes depois de ter ligado a sirene ao painel de controlo, 
aconselhamo-lo a repor a sirene e voltar a ligá-la ao painel de controlo.  
 
Quando voltar a ligar a sirene, certifique-se de que não aciona nenhum detector e de que 
não utiliza nenhum comando à distância.  

 

Protecção contra intervenções abusivas  
Se alguém tentar tirar a sirene da parede ou forçar a sirene a abrir, a sirene toca para 
fora.  

 
Configuração avançada  
 
Reposição 
1. Pressionar o botão de ligação (4) durante um segundo.  
2. Os LEDs acendem-se: premir o botão "Armar" no botão do controlo remoto.  
3. Premir o botão "Desarmar" do comando à distância,  
4. Manter premido o botão de ligação (4) da sirene até ouvir 3 bips (7 segundos): todos os                  
acessórios ou painéis de controlo ligados foram apagados da sirene.  



 
Utilização da sirene como um sistema de alarme autónomo  
O NVS-S7B pode ser utilizado como sistema de alarme autónomo: ligue pelo menos um              
comando à distância e pelo menos um detector à sirene, e a sirene tocará sempre que o                 
detector for accionado (se a sirene estiver armada).  
A sirene suporta até 20 acessórios sem fios.  
 
Ligar acessórios à sirene  
Premir o botão de ligação (4) durante um segundo. Os LEDs acendem-se: a sirene está 
agora em modo de ligação durante 30 segundos.  
 
Accionar o acessório (por exemplo, premir o botão "Desarmar" no comando à distância, se 
quiser ligar este comando à distância). Ouve-se um bip: o acessório está agora ligado à 
sirene. Se ouvir 2 bipes, o acessório já estava ligado.  
 

Utilização quotidiana  
Armar o sistema. Pressionar o botão "Armar" do comando à distância. Os LEDs do 
NVS-S7B irão ficar ligados durante 4 segundos: a sirene está armada.  
Desarmar o sistema. Premir o botão "Desarmar" do comando à distância. Os LEDs do 
NVS-S7B irá piscar 6 vezes: a sirene está desarmada.  

 
Especificações  
 
Frequência de rádio  
433 MHz (+75KHz)  
Volume  
95 dB (a 1m)  
Distância de transmissão 
80 m (em área aberta)  
Material da carcaça  
Plástico ABS  
Entrada da fonte de alimentação 
Saída AC 110V- 220V/50-60Hz: DC 12V/1A  
Condições de funcionamento  
Temperatura: -10°C~ +55°C Humidade relativa: 580% (sem condensação)  
Bateria 
7.4V/300mA  
Dimensões  
149 x 78 x 42 mm  
Corrente (em espera)  
< 10mA  
Peso  
175 g  
Corrente de alarme  
<200 mA  



Precauções para o adaptador AC  
 

ATENÇÃO  
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO  

NÃO ABRIR  
 

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVER A 
COBERTURA (OU AS COSTAS). SE ENCONTRAR PEÇAS DANIFICADAS NO 

INTERIOR, ENCAMINHAR PARA ASSISTÊNCIA QUALIFICADA.  
 

Este símbolo destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão            
perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ser de            
magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as           
pessoas.  

 
 
 
 

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a           
alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de operação           
e manutenção no manual que acompanha o produto.  

 
Para prevenir riscos de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva ou              
humidade. Os aparelhos não devem ser expostos a pingos ou salpicos e nenhum objeto              
com líquidos, tais como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.  
 
Normas  
Este produto ostenta o símbolo de triagem seletiva para resíduos de equipamento eléctrico 
e electrónico (REEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com  
Directiva Europeia 2012/19/UE, a fim de ser reciclada ou desmantelada para minimizar o 
seu impacto no ambiente. Para mais informações, queira contactar as suas autoridades 
locais ou regionais. Os produtos electrónicos não incluídos no processo de triagem selectiva 
são potencialmente perigosos para o ambiente e a saúde humana, devido à presença de 
substâncias perigosas.  
 
Em conformidade com as leis europeias. Este produto está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/UE.  
 
Este produto foi concebido e fabricado em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos (Directiva RoHS - RoHS) e é 
considerado em conformidade com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo 
Comité Europeu de Adaptação Técnica (TAC).  
 
Fabricado na China.  



 


