ABUS Security-Center

FU2938

Compacte Sirene + Flitser
De All-In-One module is de meest compacte alarmering van
Security-Center. De gecombineerde signaalgever kan binnen of
buiten het gebouw worden gemonteerd. De signaaloverdracht
verloopt in combinatie met de universele module absoluut draadloos.
De compacte alarmmodule is een gecombineerde signaalgever. Bij
alarm geeft de sirene een extreem hard signaal met een geluidsdruk
van meer dan 118 dB. De duur van het alarm, 3 of 20 minuten, kan
direct op de signaalgever worden geprogrammeerd. Naast de
akoestische beveiliging is er een optische alarmering door een rood
Xenon flitslicht (flitsfrequentie: 1 Hz) dat vanaf grote afstand
zichtbaar is. De sirene en het flitslicht kunnen apart worden
aangestuurd. De stabiele, weerbestendige behuizing van verzinkt
staal (IP34) wordt tegen sabotage beschermd door een wand- en
een dekselcontact. De compacte alarmmodule wordt extern voorzien
van 12 V voedingsspanning. Het stroomverbruik in stand-by
bedraagt 50 mA, bij alarm 490

Product highlights:

mA.
• Robuuste, weerbestendige buitensirene
• Met meervoudige sabotagebewaking
• Xenon flitslicht
• Noodstroomaccu optioneel toepasbaar
• Geluidsdruk: 116 dB(A) op 1 m afstand
• Beschermingsklasse: IP 34
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Compacte Sirene + Flitser
Technische gegevens
Min. bedrijfstemperatuur

-25

°C

Nettogewicht

2.45

Max. bedrijfstemperatuur

55

°C

Montagelocatie

Binnenruimte en beschermd buitenbereik

kg

Noodstroomvoorziening

1200mAh accu (BT2012) optioneel

Sabotagebeveiliging

Muur/dekselcontact en kabel

Energieverbruik

430

mA

Spanningsbewaking

Ja

Breedte

315

mm

Materiaal van de

Staal

Opgenomen vermogen

5,16

Lengte

50

mm

Verlichting

Xenon

Hoogte

200

mm

Geluidsdruk

116

Voedingsspanning DC

12

V

Kleur verlichting

Rood

Beschermingsklasse IP

34

Knipperfrequentie

1

behuizing
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