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ASV367 Sygnalizator akustyczno-optyczny
Systemy Sygnalizacji Pożaru -> Systemy konwencjonalne -> Sygnalizatory

Cechy charakterystyczne
Duże natężenie dźwięku
Mały pobór energii
32 tony do wyboru
Automatyczna synchronizacja
Regulacja głośności
Mechanizm blokujący możliwość demontażu
Wysoka podstawa montażowa
Doprowadzenie przewodów tylko do podstawy
montażowej
Osobne podłączenia dla syreny i sygnalizatora
optycznego

Kod Produktu: ASV367

Dane techniczne:
Typ produktu
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Zastosowanie
Zewnętrzny
Sposób montażu
Natynkowy
Natężenie dźwięku (dB)
94...106
Liczba tonów
32
Regulacja głośności
Tak
Temperatura pracy (°C)
-25...+70
Stopień ochrony
IP65
Materiał obudowy
poliwęglanowa
Pobór prądu w stanie alarmu (mA) 41
Wymiar wysokość (mm)
104
Wymiar średnica
100
Kolor
Czerwony
Wymiar (śr. x wys.) (mm)
100x104

Producent: KLAXON
Gwarancja: 24 miesiące

Opis produktu:
Sygnalizator ASV367 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje
zapotrzebowanie energetyczne całego systemu.

ASV367 jest standardowo wyposażona w regulator głośności, co pozwala ustawić żądany poziom sygnału w trakcie
instalacji oraz na wybór jednego z 32 różnych tonów wybieranych za pomocą przełączników.
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ASV367 posiada możliwość zablokowania mocowania sygnalizatora do podstawy w razie potrzeby. W takim przypadku do
zdjęcia syreny/sygnalizatora wymagane jest specjalne narzędzie.

Sygnalizator ASV367 posiada w pełni przezroczystą obudowę, która zwiększa zasięg oraz poprawia propagację światła.

Dzięki swojej innowacyjnej podstawie, pozwala na szybki montaż i łatwe utrzymanie.
Syrena wykorzystuje wysoką wersję podstawy typu "TimeSaver ", skracającej czas montażu, która nie posiada żadnych
śrub blokujących, a sygnaliztor montuje się na zasadzie
"twist and click", czyli poprzez obrócenie aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób
demontować i wymieniać syreny, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa.
W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Link do produktu: http://ivolta.pl/asv367-sygnalizator-akustyczno-optyczny/4247/produkt/
Oferta z dnia: 17-02-2019
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