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Siréna ACS MS 

Interiérová siréna pro alarm Sonix 

Specifikace 

Napájení: 12VDC 

Hlasitost: 110dB 

 

Připojení sirény k alarmu 

- Připojte černý drát k uzemění (GND) a červený drát k siréně. 

 

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, 
v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech 
Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická 

zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti 
likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto 
výrobky do netříděného komunálního odpadu. 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, 
že EVOLVEO Mini siren splňuje požadavky norem a předpisů, které 
jsou relevantní pro daný typ zařízení. 



 
Úplný text Prohlášení o shodě najdete na www.evolveo.com/ftp/ce/. 
 
Výrobce 
Naxya Limited / No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung 
Wan, Hong Kong 
 
Dovozce 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Česká republika 
 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všechna práva vyhrazena. 
Vzhled a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. 

 

 

Siréna ACS MS 

Interiérová siréna pre alarm Sonix 

Špecifikácie 

Napájanie: 12VDC 

Hlasitosť: 110dB 

Pripojenie sirény k alarmu 

- Pripojte čierny drôt k uzemnenia (GND) a červený drôt k siréne. 



 

 

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v 
priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch 
Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, 

batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať 
oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do 
netriedeného komunálneho odpadu. 
 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. vyhlasuje, 
že EVOLVEO Mini siren spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú 
relevantné pre daný typ zariadenia. 
 
Úplný text Vyhlásenia o zhode nájdete na www.evolveo.com/ftp/ce/. 
 
Výrobca 
Naxya Limited / No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung 
Wan, Hongkong 
 
Dovozca 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Česká republika 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
Všetky práva vyhradené. 



Vzhľad a špecifikácia výrobku môžu byť zmenené bez predošlého 
upozornenia. 

 

 

Siren ACS MS 

Indoor siren for Sonix alarm 

Specifications 

Power supply: 12VDC 

Volume: 110dB 

 

Connecting a siren to an alarm 

- Connect the black wire to ground (GND) and the red wire to the siren. 

 

 
Disposal: The symbol of crossed out container on the product, 
in the literature or on the wrapping means that in the European 
Union all the electric and electronic products, batteries and 

accumulators must be placed into the separate salvage after finishing 
their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal 
waste 
 

DECLARATION OF CONFORMITY 

Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares 
that the EVOLVEO Mini siren is in compliance with the requirements of 



the standards and regulations, relevant for the given type of device. 
 
Find the complete text of Declaration of Conformity at 
www.evolveo.com/ftp/ce/ 
 
Manufacturer 
Naxya Limited / No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung 
Wan, Hong Kong 
 
Importer 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 
All rights reserved. 
Design and specification may be changed without prior notice. 


