AL-10
Alarmapparaat met
gespecificeerde meldingen

AL-10-L-NL20090

 Duidelijke weergave van actieve
ingangen
 Onafhankelijk bediening van

alarmcontacten
 Optionele alarmsleutelschakelaar

 Interne accu voor constante

contactbewaking
 Beveiligde communicatie met

FarmConnect en FarmRemote

AL-10
voor constante en duidelijke bewaking
Deze alarmregelaar is uitgerust met tien onafhankelijke alarmgroepen. Om prioriteiten in alarmafhandeling te kunnen
stellen, is iedere alarmingang aan een alarmuitgang gekoppeld.
De toetsen met bijhorende signaallampen tonen eenvoudig
en duidelijk waar de storing is. De AL-10 geeft het alarm
en bijbehorende locatie naar de door u gewenste uitgang
(sirene en/of telefoon) door, zodat u actie kunt ondernemen.
De alarmingangen zijn afzonderlijk van elkaar te bedienen

en hebben een uitstelfunctie van standaard dertig minuten.
Deze uitstelfunctie kan bij een melding via uw telefoon
geactiveerd worden. Per ingang kunt u tevens een vertragingstijd naar de kiezer instellen. Met de optionele sleutelschakelaar
kan ongeoorloofd uitschakelen van een alarm voorkomen
worden. De AL-10 heeft een interne accu en garandeert
een constante bewaking.

Technische specificaties

Sirene

Algemeen
Voedingsspanning
Aansluitwaarde
Afmetingen
ABS-behuizing
Beschermklasse
Min. omgevingstemperatuur
Max. omgevingstemperatuurI
Ingangen
Afzonderlijk in te stellen alarmingangen
Ingang alarmuitstelfunctie
Uitgangen
Afzonderlijk in te stellen alarmuitgangen
per ingang, 24Vdc/0,5A
Storingsrelais 24Vdc/0,5A (kiezer)
Sirene-uitgang 12Vdc/0,5A
Opties
Sleutelschakelaar
Communicatie via RS-485 print

met optische melding

230Vac - 50/60Hz
15VA
300x230x120

IP 20
-5°C
20°C

Wordt het alarm geactiveerd, dan moet dit ook te horen
zijn. Met een geluidsniveau tussen de 117dB en 127dB én
een knipperend lichtsignaal zorgt deze stofdichte en waterbestendige sirene voor een duidelijke alarmering. Met de
AL-10 kunt u van het standaard sirenepatroon afwijken
en uw eigen voorkeur instellen. Verder kent de alarmregelaar
een nachtstand. Gedurende de door u ingestelde nachtperiode wordt de sirene niet ingeschakeld. De kiezer geeft
het signaal wel altijd aan uw telefoon door.
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FarmRemote (optioneel)

FarmConnect

Met de remote-functie op de AL-10
leest u de actuele gegevens op afstand
vanaf uw smartphone, tablet of pc uit
en bedient u de AL-10 vanuit uw luie
stoel. De WEB-SEC-interface van Stienen
garandeert een veilige verbinding.

De FarmConnect bedrijfssoftware verzamelt alle actuele
en historische gegevens van alle regelcomputers op uw
bedrijf, combineert deze data met elkaar en presenteert
ze in duidelijke overzichten, grafieken en tabellen. Met
FarmConnect hebt u toegang tot uw bedrijfsdata. U bent
altijd en overal ter wereld met uw bedrijf ‘connected’
en kunt meteen ingrijpen, indien noodzakelijk.

(optioneel)

Stienen BE, Agri Automation
Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan
wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en
varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur
worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.
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