
Adresseerbare detectorsokkel  
sirenes en flitslichten  - IAV reeks 

Beschrijving 

Algemeen 

Certificeringen 

Kenmerken 
De reeks intelligente IAV alarmgeversokkel werden  
ontworpen om de gebruikers van gebouwen te informeren 
van een noodsituatie. Deze reeks IAV intelligente  
adresseerbare, lus gevoede, audiovisuele alarmgevers, 
omvat een uitvoerige selectie van elementen, ontwikkeld 
om te voldoen aan de meerderheid van vereisten in  
brandmeldinstallaties. De reeks gebruikt het System Sensor 
Protocol om het stroomverbruik te minimaliseren. De IAV 
alarmgeversokkel wordt eenvoudig tussen de standaard 
B501AP sokkel en de brandmelder gemonteerd voor  
meer flexibiliteit tijdens installatie. Alle elementen 
- brandmelders, sirenes en flitslichten – zijn bijgevolg  
volledig uitwisselbaar, zonder enige aanpassingen in de 
bekabeling. 

DETECTORSOKKEL-SIRENE : 

 Keus tussen 32 verschillende tooninstellingen 

  Verschillende volume-instellingen: 95dB         

           (+/- 3dB - 1 meter afstand) in high volume 

  Voedingsspanning: 15 tot 28 Vdc 

 Ingebouwde kortsluitisolator (afh. van het model) 

 Verbruik in rust: 450μA 

 Verbruik in alarm: 10.5mA 

  Omgevingstemperatuur: -25°C tot 70°C 

 Vochtigheidsgraad: 95%RH (niet-condenserend) 

DETECTORSOKKEL-SIRENE/FLITSLICHT: 

 Keus tussen 32 verschillende tooninstellingen 

 Verschillende volume-instellingen: 95dB 

                (+/- 3dB - 1 meter afstand) in high volume 

 LED high power - 360° zichtbaar 

 Pulsfrequentie: 1Hz 

 Voedingsspanning 15 tot 28 Vdc 

 Ingebouwde kortsluitisolator (afh. van het model) 

 Verbruik in rust: 450μA 

 Verbruik in alarm: 14.5mA 

 Omgevingstemperatuur: -25°C tot 70°C 

 Vochtigheidsgraad: 95%RH (niet-condenserend) 

Afmetingen (HxØ) : 64 x 121mm met B501AP sokkel 

Gewicht: 200g 

Vervaardigd uit: PC/ABS 

IP-Klasse: IP24 met B501AP 

Connectoren : max Ø 1.5 - 2.5 mm² 

Artikelreferenties: 

 Adresseerbare IAV detectorsokkel-sirene  
Wit, met kortsluitisolator (ref: 8359) 

  Adresseerbare IAV detectorsokkel-sirene 
Wit, zonder kortsluitisolator (ref: 8589) 

 Adresseerbare IAV detectorsokkel-sirene/ flitslicht 
Wit, clearlens, met kortsluitisolator (ref: 8612) 

 Adresseerbare IAV detectorsokkel-sirene/ flitslicht 
Wit, clearlens , zonder kortsluitisolator (ref: 8615) 

Andere kleuren op aanvraag. 
Conform EN54-3 & EN54-17 en CPD 
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