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VALKYRIE AS
Διευθυνσιοδοτούμενη επιτοίχια
Σειρήνα/Φάρος
Η VALKYRIE AS είναι μια διευθυνσιοδοτούμενη επιτοίχια σειρήνα/
φάρος με χαμηλή κατανάλωση. Έως 32 ξεχωριστές σειρήνες/
φάροι μπορούν να τοποθετηθούν ανά βρόχο, καταλαμβάνοντας
διευθύνσεις από 94 έως 125. Η διεύθυνση ορίζεται από τις θέσεις
1 έως 5 του διακόπτη 8 θέσεων DIL.
Τέσσερις διαφορετικοί τόνοι (ήχοι) είναι διαθέσιμοι και επιλέγονται
από τις θέσεις 6 και 7 του διακόπτη.
Όταν δεν απαιτείται ξεχωριστή διευθυνσιοδότηση , η VALKYRIE
AS μπορεί να οριστεί ως σειρήνα “Shadow”-«Σκιά» .
Σε αυτή την περίπτωση η σειρήνα δεν καταλαμβάνει διεύθυνση
στο βρόχο, οπότε ελευθερώνονται θέσεις για περισσότερους
ανιχνευτές. Οι σειρήνες “shadow”-«Σκιά» δεν στέλνουν σήμα
επικοινωνίας πίσω στην κεντρική μονάδα, οπότε η παρουσία τους
στο βρόχο δεν επιτηρείται. Οι σειρήνες “Shadow” καταναλώνουν
ρεύμα από τον βρόχο (10mA σε συναγερμό και πρέπει να
υπολογίζονται στην συνολική κατανάλωση ανά βρόχο.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τροφοδοσία

20V to 30V DC από βρόχο

Κατανάλωση σε ηρεμία

0.5 mA

Κατανάλωση σε συναγερμό - χαμηλή συχνότητα

4.1 mA (Max.) - 2.6 mA (Min.)

Κατανάλωση σε συναγερμό - υψηλή συχνότητα

7.5 mA (Max.) - 3 mA (Min.)

Κατανάλωση συναγερμό - φάρος

1.4 mA

Ένταση ήχου σειρήνας - συνεχής

102 dB @ 1 m (Max.) - 97 dB @ 1 m (Min.)

Ένταση ήχου σειρήνας - χαμηλή συχνότητα

103 dB @ 1 m (Max.) - 98 dB @ 1 m (Min.)

Ένταση ήχου σειρήνας - υψηλής συχνότητα

110 dB @ 1 m (Max.) - 100 dB @ 1 m (Min.)

Μέγιστη διατομή καλωδίου

2.5 mm2

Μέγιστη υγρασία

95% RH - Άνευ συμπύκνωσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-100C to 550C

Χρώμα - Υλικό περιβλήματος

ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ /ABS

Κατηγορία προστασίας

IP21C - Type A - ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Διαστάσεις

110 (Δ) x 85 (Υ) mm με την βάση

Βάρος

254 gr- με την βάση
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