AM/AS
ALARMPANELEN

Contactalarm met of zonder
geheugen

AM_AS-L-NL20090

 Verkrijgbaar met diverse
alarmingangen
 Onafhankelijke bediening van
alarmcontacten
 Actieve ingang duidelijk zichtbaar
 Standaard met interne accu voor
constante contactbewaking
 Eenvoudige bediening

AM alarmpaneel

AS alarmpaneel

De AM-6 kan onafhankelijk zes contacten van o.a. regelapparatuur, netspanningswachters of thermostaten bewaken.
Iedere ingang is naar keuze in of uit te schakelen. De bijbehorende signaalleds geven de huidige status weer:
- Led uit: contact in rust
- Led aan: er is/was alarm
- Led knippert: alarmcontact uitgeschakeld
De AM-6 is voorzien van een geheugenfunctie. Herstelt een
alarm zichzelf, dan kunt u toch zien waar de storing was.
Storingen die vaker optreden kunnen zo eenvoudig opgespoord worden. De interne accu wordt dagelijks automatisch
getest. Een constante bewaking is daardoor gegarandeerd.

Eenvoudig maar zeer efficiënt. Drie verschillende alarmpanelen zijn binnen deze serie leverbaar. Het overzichtelijke
frontpaneel maakt in één oogopslag duidelijk waar het
alarm is ontstaan. Iedere ingang is naar keuze in of uit te
schakelen. Met de aanwezige testknop test u de aangesloten
sirene. Mocht de netspanning wegvallen, dan activeert
de interne accu het alarm.

overzichtelijk paneel met geheugen

eenvoudig paneel met 1, 12 of 18 contacten

Technische specificaties AM / AS
Algemeen
Voedingsspanning
Aansluitwaarde
Beschermklasse: IP 54
ABS-behuizing
Afmetingen
In- en uitgangen
Contactingangen
Storingsrelais 24Vac/2A
Sirene-uitgang 12Vdc /0,5A
Functionaliteiten
Intern geheugen
Permanente accubewaking

AM
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

170x216x120

AS-1
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

170x216x120

AS-12
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

216x275x130

AS-18
230Vac - 50/60Hz
15VA
IP 54

216x275x130
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Sirene

met optische melding
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, waterbestendige sirene voor een duidelijke alarmering.

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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