Sirene type 620
Conform nieuwe regelgeving van BZK

Sirene type 620
De nieuwste versterkertechnologie is een perfecte match met de luidsprekers die voor een extreem hoog
rendement zorgen bij deze elektrische tweetooninstallatie van Hänsch. De installatie voldoet aan de nieuwste
richtlijnen van BZK (Regeling optische en akoestische signalen 2009). Geeft achtereenvolgens twee tonen aan,
overdag ten minste 110 dB(A) en ’s nachts ten minste 100 dB(A). De toonhoogte van de lage toon is circa
375 Hz en van de hoge toon circa 500 Hz.
Standaard wordt een versterker, tweetal luidsprekers en een universele Hänsch kabelboom geleverd. Door de
zeer geringe afmetingen van de luidsprekers kunnen deze ook in kleine ruimtes worden ingebouwd. Voor diverse
bedieningsunits zijn specifieke kabelbomen, waardoor eenvoudig, snel en bedrijfszeker aansluiten mogelijk is.
De installatie kan ook worden uitgebreid met toespreekfuncties via bijvoorbeeld een staafmicrofoon en/of
afspelen van een boodschap.

Eigenschappen

Optioneel uit te breiden met

• Standaard installatie is een versterker type 620, twee luidsprekers

• Diverse bedienunits (BE200, BE600 etc.)

DKL 600 en een universele kabelboom van Hänsch
• Aansturing via lichtbalk of lichtbaken mogelijk

• Specifieke kabelboom per bedienunit, waardoor eenvoudig,
snel en bedrijfszeker aansluiten (ook toespreekfuncties)

• Diverse signalen voorgeprogrammeerd

• Toespreekfunctie middels Hänsch staafmicrofoon

• Versnelling toonwisseling via claxonschakeling mogelijk

• Toespreekfunctie middels radiomodule, opgenomen

• Relatief aangename toon (niet schril)

boodschap(pen) afspelen

• Geringe afmetingen, relatief makkelijk in te bouwen
• Lange levensduur bewezen, luidsprekers bestand tegen corrosie
en diverse invloeden van buitenaf!

Goedkeuringen
• Conform nieuwe regelgeving BZK
(Regeling Optische en akoestische signalen 2009).

Technische specificaties
• Type: Versterker 620, luidspreker DKL 600 (2 stuks)

• Overeenkomstig richtlijn 72/245/EWG
(elektromagnetische compatibiliteit) e1 03 5235

• Producent: Hänsch
• Spanning: 12 V / 24 V
• Gemiddeld stroomverbruik:
12 V: ca. 7,0 A / 24 V: 4,0 A
• Temperatuurbereik: -40°C tot 60°C
• Uitgangsvermogen: Versterker 120 W (max.)
Luidspreker 70 W (per stuk)
• Afmetingen:

47 mm

Versterker: hoogte 47 mm, diepte 135 mm en breedte 180 mm

ø 112

Luidspreker: diameter 112 mm, diepte 70 mm

180 mm

• Gewicht: Versterker ca. 800 g
Luidspreker ca. 1.100 g

70 mm
Afmetingen(mm) versterker type 620
en luidspreker type DKL600
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