Information Technology Solutions

VENKOVNÍ BEZDRÁTOVÁ AKUSTICKÁ SIRÉNA SE
ZÁBLESKOVÝM MAJÁKEM
MODEL: AS-SS08C

-

Součástí sirény je zábranný systém proti
neoprávněné manipulaci se zařízením, jako je
bezpečnostní spínač „Tamper" proti
otevření krytu a proti odstranění sirény z
držáku. Pokud dojde v aktivním režimu o
jakýkoliv pokus o odstranění sirény z držáku,
spustí siréna alarm.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-SS08C

VLASTNOSTI:

•

Bezdrátová venkovní siréna se
stabilním výkonem a
kvalitou,voděodolná

•

Mikroprocesor s inteligentním
ovládáním zabraňující nesprávném
u poplachu a chybějícími poplachu
Vestavěná hlasitá siréna s hlasitostí
až 110 db – uživatel může nastavit
3.režimy hlasitosti sirény při
poplachu /režim HIGH, LOW,
MUTE/
Libovolné nastavení doby trvání
akustického a zvukového poplachu /
30sekund, 2 minuty, 5 minut/
Součástí sirény je záložní dobíjecí
akumulátor pro případ výpadku el.
Napájení
Zvuková a světelná signalizace
poplachu
Ochrana proti neoprávněné
manipulaci (Tamper ochrana)
Záložní akumulátor s velmi dlouhou
životností
Nízká spotřeba energie v
pohotovostním režimu, automatická
kontrola při nízkém napětí baterie,
automatické nabíjení
Kryt sirény z robustníhu
polykarbonátu, voděodolná IP65
Kompatibilní se zabezpečovacím
systémem GS-G180E, AS-G190E,
AS-S2G.

•

AS-SS08C je nejnovější venkovní, voděodolná,
bezdrátová akustická siréna se zábleskovým
majákem a bateriovým zálohováním navržená v
elegantním a moderním designu pro domovní
ochranu. Slouží k akustické a vizuální signalizaci
poplachu. Její pronikavý a velmi nepříjemný zvuk při
poplachu spolehlivě odradí narušitele v dalším
postupu.
Siréna je ovládána mikropočítačem a je napájená
pomocí adaptéru ze sítě 230V AC/ 12V DC. Zařízení
má integrovaný nabíjecí obvod a záložní akumulátor
s velmi dlouhou životností.

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz

Siréna s osmi LED pro maximální svítivost záblesku
a vysokofrekvenční sirénou o síle až 110dB
disponuje integrovanou vysílací anténou a
automatickým nabíjením při poklesu kapacity
záložního akumulátoru.
U tohoto typu sirény má uživatel možnost nastavení
hlasitosti sirény – 1.režim HIGH (vysoká hlasitost
110dB),
2.režim
LOW(nízká
hlasitost
70dB), 3.režim MUTE (vypnutí sirény). Zároveň si
uživatel může nastavit i délku trvání zvukového
poplachu – 30 sekund, 2 minuty, 5 minut.
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•
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•
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•

TECHNICKÉ PARAMETRY:

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-SS08C

Použití:
Připojení:
Bezdrátová frekvence :
Napájecí napětí pomocí adaptéru:
Akumulátor (součástí balení):
Klidový odběr proudu:
Odběr proudu při poplachu
Počet LED:
Poplach:
Doba trvání akustického a zvukového poplachu:

vnitřní a venkovní
bezdrátové
433 MHz
AC = 100 - 230V / DC = 12V 1A
Vestavěná dobíjecí baterie 2000mA
< 50 mA
< 500 mA
8 LED
akustický a optický
Uživatelem libovolně volitelné:
1.Doba trvání poplachu 30 sekund
2. Doba trvání poplachu 2 minuty

Vzdálenost při přenosu:
Hlasitost alarmu:

3. Doba trvání poplachu 5 minut
< 100 m v otevřeném prostoru
Uživatelem libovolně volitelné (3.režimy):
1.Hlasitost LOW(nízká) 70dB
2. Hlasitost HIGH (vysoká) max.110 dB

Frekvence problikávání LED při poplachu:
Funkce Tamper:
Vodotěsný:
Typ materiálu :

Barva:
Metoda instalace:

3. Hlasitost MUTE( vypnuto)
150x / 1s
ANO - Bezpečnostní spínač „Tamper" proti odejmutí
krytu, sabotáži a neoprávněné manipulaci
ANO - Unikátní vodotěsný design, řady IP65
thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
venkovní IP65
bílá
montáž na fasády domů mimo dosah lidí (nejlépe do
štítu domu)

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz
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