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AL-10 
Przemyślane urządzenie alarmowe 
wraz ze wyszczególnionymi komunikatami 

 

• 10 osobnych wejść i wyjść alarmowych w celu odróżnienia komunikatów alarmowych 

• Od razu widać, które z podłączonych wejść jest czynne 

• Styki alarmowe można włączać i wyłączać niezależnie od siebie 

• Opcjonalny wyłącznik z kluczykiem w celu zapobiegnięcia niedozwolonego 

wyłączenia wyjścia alarmowego 

• Akumulator wewnętrzny w celu stałego nadzorowania styków 

• Dodatkowe funkcje w połączeniu z Farm Connectnp. w celu wyśledzenia 

wcześniejszych błędów 
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AL-10: przemyślane urządzenie alarmowe do stałego i wyraźnego nadzoru  

Ten regulator alarmowy zawdzięcza swoją nazwę 10 niezależnym grupom 
alarmowym, w które jest wyposażony. Można ustawiać priorytety realizacji alarmów, 
ponieważ do każdego wejścia alarmowego jest podłączone również jedno wyjście 
alarmowe. Przyciski z przynależnymi do nich lampkami kontrolnymi informują Cię 
łatwo i wyraźnie, gdzie został stwierdzony błąd. AL-10 alarm i jego miejsce 
znalezienia z wybranym przez Ciebie wyjściem (syrena wzgl. telefon), tak abyś w 
razie potrzeby mógł zainterweniować. Każde wejście alarmowe można włączyć 
względnie wyłączyć niezależnie od innych i ma standardową funkcję zwłoki 30 
minut. Funkcję zwłoki można aktywować w przypadku komunikatu za pomocą 
Twojego telefonu. Ponadto dla każdego wejścia możesz wybrać czas zwłoki do 
wybieraka. Jako opcja dostępny jest wyłącznik z kluczykiem w celu zapobiegnięcia 
niedozwolonego włączenia wyjścia alarmowego. Akumulator wewnętrzny 
urządzenia AL-10 dostarcza prąd w przypadku awarii zasilania z sieci i w ten sposób 
gwarantuje stały nadzór. 

 

Dodatkowe funkcje w  
połączeniu z Farm    onnect      
Jeżeli AL-10 jest w kontakcie z  
FarmConnect, wówczas możliwe jest 
zdalne sterowanie tego regulatora 
alarmu. Szczególnie przyjazna dla 
użytkownika jest możliwość 
programowania nazw dla 
poszczególnych wyjść alarmowych. 
Oprócz tego możesz odczytać status 
poszczególnych komunikatów 
alarmów i na życzenie wywołać 
przegląd wcześniejszych 
komunikatów wzgl. zmian, które 
nastąpiły w AL-10. 
 

 
 
 

Dane techniczne AL-10  
 

Sirene mit optischer Meldung 
 

Jeżeli zostanie wyzwolony alarm, 
wówczas trzeba go tez móc usłyszeć. 
Syrena zapewnia bardzo wyraźny 
alarm za pomocą poziomu hałasu 122±5 
dB i błyskającego sygnału świetlnego. 
Syrena jest pyło- i wodoszczelna. 
Dzięki AL-10 istnieje możliwość 
ustawienia żądanego przez Ciebie 
wzorca zamiast standardowego wzorca 
syreny. Oprócz tego regulator ten 
dysponuje ustawieniem nocnym: 
syrena nie włącza się podczas żądanej 
przez Ciebie pory nocnej. Oczywiście 
wybierak przekierowuje sygnał mimo 
tego na Twój telefon. 

 
 

Farm onnect 
 

FarmConnect jest innowacyjnym 
systemem informatycznym w chmurze 
firmy Stienen BE. Za pomocą bramy 
sieciowej IP-485 możesz mieć dostęp do 
Twoich własnych danych operacyjnych 
z każdego miejsca na świecie. Wszelkie 
informacje zarządzające z komputerów 
procesowych zapisywane są w centrum 
danych w „chmurze”. Możesz 
zalogować się tu poprzez przeglądarkę 
internetową zabezpieczoną protokołem 
SSL. Masz natychmiast całkowity 
przegląd, ponieważ wszystkie dane, 
ewentualnie również z różnych 
lokalizacji, są scentralizowane. Za 
pomocą FarmConnect jesteś 
„połączony“ ze swoją farmą wszędzie 
na świecie. 

www.StienenBE.com 

 

Ogólnie 
• Napięcie zasilania: 230Vac - 

50/60Hz 
• Wartość przyłącza: 15VA 
• Wymiary: 300 x 230 x 120 mm 
• Obudowa ABS 
• Klasa ochrony: IP-20 
• min. temperatura otoczenia: -5 °C 
• max. temperatura otoczenia: 20 °C 

 

Wejścia 
• 10, pojedynczych regulowanych 

wejść alarmowych 
• 1 wejście zwłoki alarmu 

 

Wyjścia 
• 10 osobnych wyjść alarmowych 

24Vdc/0,5A,  aby rozróżnić wejścia 
alarmowe 

• 1 przekaźnik błędu 
24Vdc/0,5A  dla wybiaraka 

• 1 wyjście do syreny 12Vdc/0,5 A 
 

Wersje specjalne 
• Wyłącznik z kluczykiem 
• Komunikacja przez płytę RS-485 

http://www.stienenbe.com/
mailto:sales@StienenBE.com

