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u Ativação e controlo do gerador de som são
monitorizados

u Montagem na parede

u Proteção contra sabotagem de parede (opcional)

u A ativação e o controlo da sinalização são
monitorizados

u Montagem na parede

O dispositivo externo de sinalização acústica, da
Bosch, é um dispositivo de sinalização com um
gerador de sons integrado para o alarme acústico.

Funções

Os dispositivos externos de sinalização, da Bosch,
sinalizam todos os alarmes do sistema. A conexão com
o sistema de segurança é monitorizada. Se esta for
interrompida, é acionado um alarme.
Os dispositivos externos de sinalização podem ser
montados em paredes. Estes podem ser
opcionalmente fixados com uma proteção conta
sabotagem de parede que aciona um alarme se o
dispositivo for desmontado ou retirado da parede.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Alemanha VdS G 197023, C [IUI-BES-A]

Europa CE [IUI-BES-A, IUI-BES-AO]

Planeamento

O nível de som do dispositivo de sinalização é de 100
dB e tem de estar 10 dB acima do nível sonoro
ambiente. Assim, o dispositivo de sinalização pode ser
utilizado em ambientes com um nível sonoro de 90 dB.

Peças incluídas

Quant
idade

Componente

1 Avisador acústico (áudio)

1 Manual de instalação

Especificações Técnicas

Especificações elétricas

Áudio

Tensão de serviço mínima em Vdc 10.5

Tensão de serviço máxima em
Vdc

29

Corrente nominal em mA 300

Nível mínimo de som a distância
de 1 m em dB (A)

100

Tom do alarme de intrusão Em conformidade com o
regulamento VdS 2300

Duração máxima do alarme em
segundos

300



Especificações mecânicas

Dimensões em cm (A x L x P) 22.5 x 16.5 x 11

Peso em g 1050

Material da caixa PVC resistente aos raios UV

Cor Branco puro, RAL 9010

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento
mínima em °C

-25

Temperatura de funcionamento
máxima em °C

65

Classe de protecção DIN 40050: IP33 
DIN 40040: HUF

Classe ambiental IV

Como encomendar

Avisador acústico para o exterior
Para sinalização acústica de um alarme e ativação e
controlo monitorizados da sinalização.
N.º de encomenda IUI-BES-A

 

2 | Avisador acústico para o exterior

Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2017 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
8639668875 | pt, V9, 25. Jul 2017


