Agri Automation

AM/AS panel sterowniczy alarmu
Alarm kontaktowy z pamięcią lub bez

• Panele alarmowe AS dostępne są z 1,6,12 lub 18 wejściami sygnału
np. dla sterowników, termostatów lub linii napięcia
• AM-6 ma 6 wejść alarmowych
• AM-6 posiada pamięć, ułatwia to namierzenie nawracających usterek
• Czujniki alarmowe mogą być włączane lub wyłączane niezależnie
• Pokazuje, który z podłączonych czujników jest aktywny
• Wewnętrzna bateria umożliwia ciągły monitoring
• Łatwy w obsłudze
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Agri Automation
Seria AS: łatwa w obsłudze z przejrzystym panelem sterowniczym na 1,6,12 i 18 wejść

Łatwy w obsłudze i wysoce skuteczny w tym samym czasie. W tej serii dostępne są cztery różne panele sterownicze. Panel przedni jest tak zaprojektowany by był czytelny do zrozumienia i by na pierwszy rzut oka było jasne gdzie
alarm występuje. Wszystkie wejścia mogą być włączane lub wyłączane wedle
życzenia. Przycisk testowy może być wykorzystany w celu sprawdzenia syreny
(alarmowej); wewnętrzna bateria aktywuje alarm w przypadku braku zasilania.

AM-6 to łatwy w obsłudze, przejrzysty panel wraz z pamięcią

AM-6 pozwala na monitorowanie 6 niezależnych od siebie wejść (np. dla urządzeń kontroli, sterowników, termostatów, lin napięcia). Wszystkie wejścia mogą
być włączane lub wyłączane wedle życzenia. Połączona dioda LED pokazuje
status. Zatem w mgnieniu oka można zobaczyć czy sygnał jest nieaktywny (dioda LED zgaszona), pojawił się alarm niedawno lub występuje aktualnie alarm
(dioda się świeci), lub jest wyłączony (dioda miga). AM-6 posiada funkcję pamięci, jeśli więc przyczyna alarmu została rozwiązana bez Twojej interwencji, to
wciąż możesz sprawdzić czego ów alarm dotyczył. Funkcja ta ułatwia śledzenie
powtarzających się usterek. Bateria wewnętrzna jest sprawdzana automatycznie każdego dnia, gwarantuje to ciągły monitoring.

Specyfikacja techniczna Seria AS
Ogólne
• Zasilanie napięcie:
230Vac–50/60 Hz
• Obciążenie: 15VA
• Certyfikat ochrony IP-54
• Obudowa ABS

Syrena alarmowa z sygnałem
świetlnym

Wejścia/wyjścia
• 1 przekaźnik awaryjny 24Vac/2A  
np. dla centrali telefonicznej
• 1 wyjście syreny, 12Vdc/0,5A
Dostępne w 4 wariantach
AS-1:
• 1 port wejścia
• Wymiary: 170 x 216 x 120mm
AS-6:
• 6 portów wejścia
• Wymiary: 170 x 216 x 120mm

Specyfikacja techniczna AM-6
Ogólne
• Zasilane napięciem
230Vac–50/60Hz
• Obciążenie: 15VA
• Certyfikat ochrony  IP-54
• Obudowa ABS
• Wymiary: 170 x 216 x 120mm
Wejścia/wyjścia
• 6 portów wejścia
• 1 przekaźnik awaryjny 24Vac/2A  
np. dla centrali telefonicznej
• 1 wyjście syreny, 12Vdc/0,5A

By mieć pewność, że zawsze usłyszymy alarm, syrena generuje   dobrze zauważalny sygnał dźwiękowy o
natężeniu 122+/-5dB i pulsujący sygnał
świetlny. Syrena jest odporna na wodę,
kurz i pył.

AS-12:
• 12 portów wejścia
• Wymiary: 216 x 275 x 130mm
AS-18:
• 18 portów wejścia
• Wymiary: 216 x 275 x 130mm
Dodatkowe AM-6 Ledowe funkcje
monitorowania
Off: bezpiecznik jest w porządku
On: bezpiecznik jest uszkodzony
Off: napięcie jest w porządku
On: napięcie baterii jest za niskie,
lub było za niskie (funkcja pamięci)
Off: Nie ma głównego napięcia
On: Jest napięcie główne

www.StienenBE.com
Stienen Bedrijfselektronica bv, Mangaanstraat 9, NL - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26 F +31 (0)495 - 63 29 81 E sales@StienenBE.com

Funkcje
• Wewnętrzna pamięć
• Stała kontrola baterii
• Możliwość wyłączenia syreny

