
AS527
Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z bursztynowym kloszem - podwójna optyka (w komplecie
akumulator)

Details

Atrakcyjna obudowa o wysokiej jakości

Podwójny sygnalizator piezoelektryczny z wyjściem dźwiękowym 114 dB

@ 1m

Montaż pionowy lub poziomy

Podwójna lampa błyskowa stroboskopowa

Wykrywanie sabotażu przy odpychaniu i otwieraniu

Samoczynne wykrywanie przecięcia lub sabotażu kabla

Zatrzymanie wyboru biegunowości

Niezależna blokada zarówno dla sygnalizatora jak i syreny

Wybór czasu granicznego

Rzut oka

Seria AS520 składa się z szeregu wysokiej jakości zaprojektowanych

syren, które spełniają dzisiejsze wymagania w zakresie

bezpieczeństwa i ochrony środowiska mieszkalnego. Dzięki

atrakcyjnej obudowie, możliwości wyboru koloru obiektywu oraz

możliwości montażu poziomego lub pionowego, syrena może z

łatwością zmieścić się w każdym miejscu. Obudowa wykonana z

odpornego na promieniowanie UV i uderzenia poliwęglanu o grubości

3 mm oraz opcjonalna pokrywa wewnętrzna zapewniają doskonałą

ochronę.
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Technical specifications

Ogólne
Grupa akcesoriów Syrena
Typ Syrena zewnętrzna

Elektryczne
Napięcie znamionowe 10 to 14.5 V
Pobór prądu 350 mA

Fizyczne
Wymiary 210 x 300 x 55 mm
Masa netto 1053 g

Środowiskowe
Temperatura pracy -25 to 55 °C

Material
 Polycarbonate (3 mm)

Sounder
 Double piezo

PCB protection
 Fully potted

Tamper & pry-off
 Yes

Power supply
 10.0 to 14.5 VDC

Standby current (typical)
 40 mA (with NiCd battery)
 20 mA (without battery)

Operating current (typical)
 350 mA

Sound output
 114 dB

Frequency
 0.5 to 3 kHz

Operating temperature
 -25 to +55°C

Flash frequency
 50 to 60 flashes/min

Cut-off timer
 3 min, 5 min, 10 min, 20 min

Self-activating battery
 10.8 V / 280 mAh

Comfort LED
 Yes

Dimensions (W x H x D)
 210 x 300 x 55 mm

Low voltage detection
 Yes

Metal inner cover
 Optional

Lead acid battery
 Optional

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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