
Sistemas de Detecção e Alarme
Sirene Endereçável
Modelo BBR-200

Características

Alimentada pelo laço.

Alta potência sonora.

Partida sincronizada em fase.

Endereçamento automático.

Projetada para conexão com o sistema interativo, AutroSafe.

Padrão de som configurável.

Aprovada FM.

Descrição

BBR-200 é uma sirene endereçável a ser conectada ao laço de detecção. A sirene é alimentada pelo
laço, dando um baixo custo de instalação.

BBR-200 possui um consumo muito pequeno de corrente, e uma larga faixa de tensão de operação.

A taxa de consumo de corrente / saída do som é externamente boa, e a saída típica a 27 Vcc é de 100
dB ( A ) a 1m. A 14 Vcc a saída do som é de 93 dB ( A ).

A sirene  pode produzir 16 padrões de sons avançados diferentes, 14 configurados pelo sistema, 2
fixos. Cada padrão pode consistir de até 16 passos com duração fixa de 0,5 seg. cada.

O tempo entre cada ciclo é configurado entre 0 – 254 seg.

Todos os sonorizadores dentro do mesmo laço terão saída sonora sincronizada, então dois sonorizadores
localizados perto um do outro serão percebidos como um.

O sonorizador monitora continuamente a tensão do laço, e envia uma mensagem para o sistema
quando a tensão é baixa demais para dar uma saída sonora aceitável.



Aplicações

O BBR-200 é projetado para uso interno.  Por poder ser instalado diretamente no laço de detectores,
dando um baixo custo a instalação, não precisando de fios extras para um circuito de alarme sonoro.

Especificações Técnicas

Faixa de Tensão: 14 – 27 Vcc

Dimensões: 106 x 106 x 95  (mm)

Peso: 240 g

Materiais: Carcaça Plástica ABS

Cor: Vermelha

Consumo de Corrente: 5 mA @ 27 Vcc

Saída sonora a 1m 100 dB ( A ) @ 27 Vcc

Frequência 990 Hz

Grau de Proteção : IP 42

Temperatura ( operação ) -20o C a + 70o C

Conexões



Esquema de ligação do laço de detecção

Dimensões

Referência para pedidos:

11008877 – Sirene Endereçável BBR-200


