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Alarmsysteem ASU 
 

De alarmsystemen van de ASU-serie bewaken op een 
onafhankelijke manier de staltemperatuur. Separate 

temperatuursensoren zorgen voor een constante registratie van 

het stalklimaat en het systeem activeert het alarm indien de 
ingestelde grenzen overschreden worden. Het alarmsysteem 

beschikt bovendien over contactingangen voor controle van 
externe functies en factoren zoals bijvoorbeeld de klimaatregeling 

of deurcontacten.  
 

De overzichtelijke paneelindeling van de ASU-serie geeft in één 

oogopslag de alarmzone weer en of het een temperatuuralarm of 
een extern alarm betreft. Door de aanwezige 

temperatuurcompensatie wordt onnodige alarmering bij hoge 
buitentemperaturen voorkomen. De alarmsystemen van deze serie 

worden gevoed door een eigen accu voorzien van een intelligent 

druppellaadsysteem met temperatuurcompensatie. Deze staat 
onder permanente bewaking. Zo garandeert de ASU-serie u altijd 

maximale zekerheid binnen uw bedrijf. 
 

Kenmerken: 
- onafhankelijk alarmsysteem voor maximale zekerheid 

- toepasbaar in 4 of 16 zones 

- alarmfuncties uitbreidbaar d.m.v. contactingangen 
- overzichtelijke indeling waardoor de alarmzone meteen duidelijk is 

- temperatuurcompensatie 
- beschikt over een keuzeschakelaar voor activatie van de  

alarmsirene en/of telefoonkiezer in geval van alarm 
- permanente accubewaking 

- eenvoudige bediening 

 
 

 

Technische gegevens: ASU-4 ASU-16 

Alarmcontact voor kiezer: 2 2 

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

Voedingsspanning: 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 

Accu: 12 V, 1,2 Ah 12 V, 1,2 Ah 

Aansluitwaarde: 15 VA 15 VA 

Beschermklasse: IP54 IP54 

Materiaal behuizing: ABS ABS 

Minimale omgevingstemp.: -5 °C -5 °C 

Maximale omgevingstemp.: 40 °C 40 °C 

Buitentemperatuursensoren: 2 2 

Temperatuursensoren: 4 16 

Contactingangen: 4 16 

Afmetingen: 280 x 220 x 120 mm 370 x 285 x 145 mm 
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Omschrijving:  Artikelcode: 
 

ASU-4 Alarmcomputer 4 zones excl. voelers       
Max. 4x ruimtevoeler N10B, 2x buitenvoeler N10B, 4x contactingang 
wordt geleverd excl. voelers 

15300300 

ASU-4-i Alarmcomputer 4 zones inbouw excl. voelers    
Max. 4x ruimtevoeler N10B, 2x buitenvoeler N10B, 4x contactingang 
wordt geleverd excl. voelers 

15300301 

ASU-16 Alarmcomputer 16 zones excl. voelers    
Max. 16x ruimtevoeler N10B, 2x buitenvoeler N10B, 16x contactingang 
wordt geleverd excl. voelers  

15300304 

Handleiding ASU-4 15300310 

Handleiding ASU-16 15300320 

 

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)  

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 
 


