
De AS 600 Serie omvat een ruim aanbod

aan eenvoudig te installeren kwaliteitssirenes

met een geluidsniveau van 120 dB op 1 m, 

die voldoen aan alle geldende veiligheids- 

en milieueisen. De sirenes zijn uitgevoerd in

een robuuste behuizing van UV-bestendig en

slagvast polycarbonaat, of in een glanzende

roestvrijstalen behuizing. De AS600 serie is

uitgerust met een stalen binnendeksel voor

een optimale beveiliging en zijn verkrijgbaar

met verschillende flitslichtkleuren.

� Bijzonder eenvoudig te installeren

Dankzij de bi-polariteit is de bedrading een-

voudig en zijn de AS610 en AS630 compatibel

met elk standaard controlepaneel.Zowel sirene

als flitslicht kunnen onafhankelijk van elkaar

werken, zodat het mogelijk is het flitslicht nog

te laten werken nadat de sirene is gestopt.U kunt

hiervoor de inschakeltijd instellen (3, 5, 10 of 

20 minuten).Deze modellen zijn met of zonder

flitslicht te leveren.

� Kwaliteitsdesign

De sirenes van de AS 600 Serie zijn niet alleen

krachtige sirenes die voldoen aan alle geldende

milieu- en veiligheidseisen. Met hun fraai uit-

gevoerde behuizing bepalen ze ook de nieuwe

esthetische vormen. De AS 610 zit in een 

robuuste, slagvaste behuizing van 3,5 mm dik

polycarbonaat, die zowel regendicht als 

UV-bestendig is. De AS 630 is uitgevoerd met

een glanzende behuizing van 1,25 mm dik

roestvrij staal. Er is keuze uit vier verschillende

flitslichtkleuren:transparant,oranje,wit,rood en

blauw. Beide modellen zijn voorzien van een

volledig ingegoten elektronica en zijn uitgerust

voor de meest extreme omstandigheden.

Bovendien beantwoorden ze volledig aan de

meest voorkomende Europese normen.

� Uitermate veilig, uitermate krachtig

Beide modellen zijn uitstekend beveiligd tegen

sabotage en vandalisme dankzij de loswrik- 

en sabotagedetectie en de robuuste stalen

binnendeksel.Bovendien zijn ze beveiligd tegen

pogingen om de voedingskabel door te knippen.

Beide modellen zijn uitgerust met "jaloezieën"

in de binnen- en de buitenmantel in tegen-

gestelde richting. Deze voorkomen sabotage-

pogingen van buitenaf met een geluidsniveau

van 120 dB op 1 meter. Als de hoofdvoeding 

uitvalt, wordt de sirene gevoed door de, in de

sirene te plaatsen, accu (maximaal 7,2 Ah).

� Fraai gevormde behuizing

� Dubbelwandig kwaliteitsdesign 

� Geluidsniveau van 120 dB @ 1 m 

� Stalen binnendeksel voor extra hoge
bevestigingsgraad

� Volledig ingekapselde elektronica

� Flitslicht in diverse kleuren

� Automatische detectie van sabotage

� Eenvoudig te installeren

- Voeding bi-polair

- Flitslicht en sirene afzonderlijk 
te sturen

- Instelbare uitschakeltijd

AS 600 Series

AS 600 Serie                 Buitensirenes 



AS 600 Serie

� Technische gegevens
Voedingsspanning 13.0 V - 14.2 V dc

Standby stroomsterkte 25 mA 

Bedrijfsstroomsterkte 600 mA

Geluidsniveau op 1 m 120 dB

Frequentie 1.8 - 2.8 kHz

Uitschakeltijd Ingesteld op 3'

Instelbaar op 5', 10', 20'

Omgevingstemperatuur -25º tot +55º C

Zelfactiverende sirene ** Ja

Accu 1.2/7.2 Ah

Behuizing Polycarbonaat/RVS

Gewicht                           3 kg

Afmetingen 300 x 210 x 87 mm

Flitsers voor alle types

Voedingsspanning 13.0 - 14.2 V dc

Bedrijfsstroomsterkte 110 mA

Lichtsterkte 100.000 lumen piek

Flitslichtfrequentie 60/minuut

Pulsonderdrukkingsnetwerk Standaard voorzien

* Afwisselend 1 minuut aan/uit

** Alleen wanneer een accu geïnstalleerd is

AS 610 Zelfactiverende buitensirene, polycarbonaatbehuizing wit, oranje lens

AS 610S1 Zelfactiverende buitensirene, polycarbonaatbehuizing wit, oranje lens - België

AS 610DUM Dummy buitensirene, witte polycarbonaatbehuizing wit, blauwe lens

AS 630 Zelfactiverende buitensirene, roestvrijstalen behuizing, oranje lens

AS 630S1 Zelfactiverende buitensirene, roestvrijstalen behuizing, oranje lens - België

Accessoires

AB 61x Lens voor model met polycarbonaatbehuizing, transparant (0), oranje (1), blauw (2), rood (3), wit (4)

AB 63x Lens voor model met roestvrijstalen behuizing, transparant (0), oranje (1), blauw (2), rood (3), wit (4)

BS 127 Accu 7,2 Ah

BS 121 Accu 1,2 Ah

AS 610-XXX Polycarbonaatbehuizing in xxx kleur

AS 600 FM Schuimdetector

� Bestelnummers

Aritech Nederland Aritech Capelle a/d IJssel Aritech Belgium Interlogix Europe & Africa
Postbus 10350 Rivium Oostlaan 43 Excelsiorlaan 45 Headquarters  
6000 GJ Weert 2909 LL Capelle a/d IJssel B-1930 Zaventem Excelsiorlaan 28
Tel. (0495) 579579 Tel. (010) 4472155 Tel. 02-715.89.30 B-1930 Zaventem
Fax (0495) 579500 Fax (010) 4472063 Fax 02-725.20.81 Tel. 02-725.11.20

Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje,Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.
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