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Birçok Uygulamada Doğal Tercih

Özellikleri

Öncü Teknoloji

Uygun Maliyetli Kurulum Ek Bir Fayda

Sıfır Kesinti

Fiziksel Yapı ve Montaj

VELOX’un ses cihazlarının yeni 40000 serisi alarm sistemlerinde 
lider bir teknolojidir, tam yüklü mikro-işlemci farklı ton seçimleri ve 
gerekli dbA’yı elde etmek için kolay ses seviyesi kontrolü sağlar.
Mikro-işlemci yalnızca yangın alarm kontrol paneli ile iletişimden 
değil, aynı zamanda tam olarak senkronize edilmiş ses çıkışını 
sağlayan senkronizasyon sinyalinin kontrolünden de sorumludur.

Bu olağanüstü özellik maliyeti önemli ölçüde düşürür ve kurulu-

mun daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bu yalnızca performansın yüksek güvenirliğini sağlamakla kalmaz 
aynı zamanda en son standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak 
kolay kurulumun gerçekleşmesine olanak verir..

Otomatik adresleme VELOX teknolojili ürünlerine eklenmiş bir 
faydadır, yangın alarmı kontol paneli her bir cihazı sıralı bir şekilde 
adresler ve hiçbir şekilde yinelenen adreslere izin verilmediğinden 
emin olur. Dahası, sıralı olmayan bir şekilde bir adres atamak 
gerektiğinde, VELOX programlama aracı ile manuel proglamlama 
kullanılmaktadır.

VELOX aralığı ses cihazları yüksek darbe yangın geciktirici ABS 
(kırmızı ve beyaz bitirimli)den oluşturulmuştur. Kilitlenebilir taban 
EN54 bölüm 3 düzenlemelerine uygunluğu sağlamıştır. 

Tüm ses çıkışı yüksek sesi artırmak aynı zamanda kompakt 
tasarımı korumak için dönemeçli huni hoparlör aracılığıyla 
tasarlanmıştır.

1154g

Onay ve Standartlara Uygunluk
Tüm VELOX sistemi BS 5839 bölüm 1 ve EN54 standartlarına 
uygundur. 

40300 
LOOP BESLEMELİ ANALOG 
ADRESLENEBİLİR SİREN

• EN 54-3 ve EN54-17 standartlarına uygun LPCB

(Loss Prevention Certification Board) onaylı

• Aynı loop' dan bağlanır ve güç alır

• Otomatik ve Manuel adresleme özellikleri

• Dahili kısa devre izolatörü

• 100dBA @1m’e kadar yüksek dB çıkışı

• Programlanabilir tonlar ve ses ayarı

Kurması basit ve programlaması kolay,tam onaylı ve programla-

nabilir tonları kullanarak tahliye etme konusunda VELOX loop 
beslemeli modüllerinin birçok uygulamanın tercihi olmasını 
sağlayan, yine de ses seviyesini kontrol etmenin çok kolay 
olduğu 40000 serisi VELOX’un en son teknolojisidir.

Loop yükü hesaplamalarına bağlı olarak, tüm cihazların aynı 
loop' dan güçlendirildiği bir yerde, 60a kadar siren  1.5mm ²lik bir 
kablo kullanılarak aynı loopa bağlanabilir.

VELOX loop daki her bir siren dahili bir kısa devre izolatörü ile 
donatılmıştır, böylece tek bir arıza durumunda hiçbir cihaz 
loopda kaybedilmeyecektir.

Beş Yıl Garanti
VELOX müşterileri bütün VELOX cihazlarında 5 yıl garantinin 
keyfini çıkarır. VELOX ürünlerinin kurulumu yapılırken de ekstra 
avantajlardan yararlanırlar.

Devreye Almak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı
VELOX, kurulumcuların da işini kolaylaştırmak istemektedir, 
cihazları adreslemek için ne dip ne de döner anahtarlar 
gereklidir, ne de kurulumu zorlaştıran barkod tarayıcılar veya 
diğer zor yöntemlere ihtiyaç vardır.

VELOX akıllı ses cihazları serisinin tümü EN54-3 ve EN54-17 
standartlarına uygun ve LPCB onaylıdır.Bu yalnızca gelişmiş 
güvenirlik ve tam performans anlamına gelir. 
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40300 40300-H

STANDARTLAR EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006 EN 54-17: 2005

ONAY 0832-CPR-F0049     0832-CPR-F0050

ARIZA KORUMA DAHİLİ İZOLATÖR   

ALARM TONLARI
Çift tonlu: 990Hz ve 650Hz, 2Hz(3sn)

Darbeli ton: 990Hz, 2Hz
Sürekli ton : 990Hz, sabit    

Dutch  yangın tonu:
 500 den 1200 Hz e  3sn tarama

Tarama DIN tonu: 1200 den 500 Hz e1Hz’de
Sürekli ton: Bs yangın tonu 990Hz, sabit

Çıktı Tonları Panelden Programlanabilir 5 Ton

Ses Çıkışı min 102 dBA @ 1m max 107dba alarm 

Ses Kontrol 20dB

Katı Cisimlere Karşı Koruma IP 21

Renk Standart Kırmızı, Beyaz Seçeneği

Boyutlar YxGxD 109 x 109 x 95

Ref. 40300/R1/V2/270114

Teknik Özellikler

Sipariş Kodları

Politikamız sürekli ürün geliştirmeye yönelik olduğundan ürünün teknik özelliklerinde herhangi bir bildirim olmaksızın değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır 

Ürün Teknik Özellikler

LOOPDAKİ BAĞLANTI Loop Beslemeli

Herbir Loop daki Cihaz Sayısı Loop Başına 240 cihaza kadar

Güç Kaynağı 19 ile 30V

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10°C ile +55°C arası

Nem(Yoğuşmasız) %95 RH (yoğuşmasız)

Yapı Kırmızı ABS

Ağırlık 0.21 Kg

ALARM AKIMI 5-7 mA (24 V ile) 6-11 mA (24 V ile)

40300 Akıllı adreslenebilir loop beslemeli duvar tipi siren

40300-H Akıllı adreslenebilir loop beslemeli duvar tipi siren az sesli kırmızı

Ürün No. Açıklama


