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Alarmpaneel AS-AM-AL 
 

Deze alarmpanelen beschikken over contactingangen waarop de storingscontacten van 
regelapparatuur, netspanningswachter of thermostaten aangesloten kunnen worden. 

 

AS 
Eenvoudig en tegelijkertijd zeer efficiënt. Er zijn 3 verschillende alarmpanelen leverbaar binnen deze serie. 

Het frontpaneel is overzichtelijk en maakt in één oogopslag duidelijk waar het alarm is opgetreden. Iedere 
ingang is naar keuze aan of uit te schakelen. Met de aanwezige testknop test u de aangesloten sirene en 

mocht de netspanning wegvallen, activeert de interne accu het alarm. 
 

AM 
De AM-6 maakt het mogelijk om 6 contacten (bijvoorbeeld regelapparatuur, netspanningwachters of 

thermostaten) onafhankelijk van elkaar te bewaken. Iedere ingang is naar keuze aan of uit te schakelen. 
De bijbehorende signaallampjes geven de status weer. In één oogopslag is duidelijk of een contact in rust 

(led uit), in alarm is of is geweest (led aan) of uitgeschakeld is (led knippert). De AM-6 is voorzien van een 

geheugenfunctie. Mocht een alarm zichzelf herstellen, kunt u toch zien op welk contact de storing was. 
Storingen die vaker optreden kunnen daardoor eenvoudig opgespoord worden.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                          AS-18                                              AM-6                                         AL-10 
AL 

Deze alarmregelaar heeft 10 onafhankelijke alarmgroepen. Aan iedere alarmingang is ook een 

alarmuitgang te koppelen om prioriteiten in alarmafhandeling te kunnen stellen. De toetsen met 
bijhorende signaallampen informeren u eenvoudig en duidelijk waar de storing is geconstateerd. De 

AL-10 communiceert het alarm en bijbehorende locatie naar de door u gewenste uitgang (sirene en/of 
telefoon), zodat u waar nodig actie kunt ondernemen. Iedere alarmingang is afzonderlijk van elkaar 

aan/uit te zetten en heeft een uitstelfunctie van standaard 30 minuten. Deze uitstelfunctie kan bij 
een melding via uw telefoon geactiveerd worden. Per ingang kunt u bovendien een vertragingstijd 

naar de kiezer instellen. Een sleutelschakelaar is ter voorkoming van het ongeoorloofd uitschakelen 

van een alarm. Het is mogelijk om de AL-10 aan te sluiten op de FarmConnect of FarmRemote, om 
deze alarmregelaar op afstand te bedienen. 
 

Kenmerken: 

- Het AS alarmpaneel is leverbaar met 1, 12 of 18 alarmingangen voor bijv. regelapparatuur, 
netspanningwachters of thermostaten. 

- De AM-6 beschikt over 6 alarmingangen. 

- De AM-6 beschikt over een geheugen. Mocht een alarm zichzelf herstellen, kunt u toch zien op 
welk contact de storing was. 

- De AL-10 heeft 10 afzonderlijke alarmingangen en –uitgangen om alarmmeldingen te 
onderscheiden. 

- De alarmcontacten zijn onafhankelijk van elkaar aan of uit te zetten. 

- In één oogopslag duidelijk welk van de aangesloten ingangen actief is. 
- Beschikken over een interne accu voor constante contactbewaking. 

- Eenvoudige bediening. 
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Technische specificaties: AS AM AL 

Alarmcontact voor kiezer: 24 V/2 A 24 V/2 A 24 V/2 A 

Sirene-uitgang: 12 V, 0,5 A 12 V, 0,5 A 12 V, 0,5 A 

Contactingangen: 1/12/18 * 6 10 

Voedingsspanning: 230 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz 

Accu: 12 V/1,2 Ah 12 V/1,2 Ah 12 V/1,2 Ah 
Aansluitwaarde: 15 VA 15 VA 15 VA 

Beschermklasse: IP54 IP54 IP20 

Materiaal behuizing: ABS ABS ABS 

Afmeting (AS-1/AM): 

Afmeting (AS-12/AS-18): 

170 x 216 x 210 mm  

216 x 275 x 130 mm 

170 x 216 x 210 mm 300 x 300 x 120 mm 

* De AS-1 heeft 1 ingang, de AS-12 heeft er 12 en de AS-18 heeft er 18. 

 

Omschrijving: Artikelcode: 

  

AS-1 alarmpaneel 1 contactingang 15200100 

AS-12 alarmpaneel 12 contactingangen 15200200 

AS-18 alarmpaneel 18 contactingangen 15200250 

  

AM-6 alarmpaneel 6 contacting. + geheugen        15210150 

AM-6-i alarmpaneel 6 contacting. + geheugen inbouw      15210151 

 

AL-10 alarmpaneel 10 ing./ 10 uitg. + geheugen     
10 ingangen, 10 uitgangen + geheugen 

15210160 

AL-10-i alarmpaneel inb. 10 ing./ 10 uitg. + geheugen  
10 ingangen, 10 uitgangen + geheugen       

15210161 

 

ALSIR sirene 12 V met flitslicht 15600260 
122dB(A), 8-14Vdc/325mA (220mA bij 12Vdc), IP65  

AU-001 alarmzoemer opbouw 12V, 108/95/75 dB 15500560 
12V / 70-20 mA (ook geschikt voor octalarm), IP65  

AU-003 flitslicht voor montage op kast of kabeldoos 12Vdc 
12V / 50mA, oranje, 1 flits per seconde (ook geschikt voor octalarm) 

15500562 

Alarmbel 12 V, 85 dB, 300 mA 15600300 

 


