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• Niezależny system alarmowy dla maksymalnego bezpieczeństwa
• Może być zastosowany w 4, 10 lub 16 strefach
• Funkcje alarmu mogą zostać rozszerzone dzięki wtyczkom kontaktowym
• Łatwy do zrozumienia interfejs/wygląd, tak by na pierwszy rzut oka było wi 
 dać, której strefy dotyczy alarm
• Kompensacja temperatury
• Zawiera przełącznik włączający syrenę alarmową i/lub centralę telefoniczną  
 w przypadku alarmu
• Ciągły/stały monitoring baterii
• Prosty w obsłudze

Ciągły i niezależny nadzór 
temperatury w kurniku

Seria ASU 
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Seria ASU zapewnia stały nadzór temperatury Systemy alarmowe 
serii ASU niezależnie monitorują temperaturę w kurniku. Oddzielne czujniki tempera-
tury zapewniają ciągłe rejestrowanie klimatu w kurniku i system aktywuje alarm, gdy 
przekroczone są jakiekolwiek z ustawionych limitów. Ten system alarmowy posiada 
również wejścia kontaktowe by monitorować funkcje i czynniki zewnętrzne, takie jak 
kontrola klimatu czy czujnik drzwi. Przejrzysty i łatwy do zrozumienia panel zewnętr-
zny serii ASU na pierwszy rzut oka pokazuje, w której strefie włączony został alarm i 
czy dotyczy to temperatury, czy jest to alarm zewnętrzny. Zintegrowana kompensacja 
temperatury zapobiega niepotrzebnym alarmom w przypadku wysokich temperatur 
na zewnątrz. Systemy alarmowe Steinen są zasilane własnymi bateriami, posiadają 
inteligentny sposób ładowania z funkcją kompensacji temperatury. To wszystko jest 
ciągle monitorowane. Wszystkie te funkcje gwarantują, że seria ASU daje maksimum 
wiarygodności/pewności na Waszej fermie we wszystkich przypadkach.

Specyfikacja techniczna Seria ASU 

Ogólne
• Zasilanie: napięcie: 230Vac –   
 50/60Hz
• Obciążenie: 15VA
• Certyfikat ochrony: IP-54
• Minimalna temperatura    
 zewnętrzna: -5°C
• Maksymalna temperatura   
 zewnętrzna: 40°C

Wejścia i wyjścia
• 2 zewnętrzne czujniki temperatury
• 1 wyjście dla syreny alarmowej:   
 12Vdc/0,5A
• 2 złącza dla centrali telefonicznej
 
Dostępne w 3 wersjach
 ASU-4:
• 4 czujniki temperatury
• 4 wejścia kontaktowe
• Wymiary: 280 x 220 x 120mm

 ASU-10:
• 10 czujników temperatury
• 10 wejść kontaktowych
• Wymiary: 370 x 285 x 145mm

 ASU-16:
• 16 czujników temperatury
• 16 wejść kontaktowych
• Wymiary: 370 x 285 x 145mm

Czujnik temperatury (N10B)

Syrena alarmowa z sygnałem 
świetlnym
By mieć pewność, że zawsze usłyszy-
my alarm, syrena generuje/wytwarza 
dobrze zauważalny/słyszalny sygnał 
dzwiękowy o natężeniu 122+/-5dB i 
pulsujący sygnał świetlny. Syrena jest 
odporna na wodę, kurz i pył.

Przełącznik ten ułatwia Tobie ustawie-
nie w jaki sposób chciałbyś być poinfor-
mowany w przypadku alarmu. Można 
włączyć lub wyłączyć zarówno centrale 
telefoniczną jak i syrenę alarmową nie-
zależnie od siebie.

Przełącznik przedni


