Automatische Alarmmelder
AAM-07

Er zijn twee soorten melders:
Alarmmelder Tooncode (pieptonen)
Alarmmelder Speech (zelf in te spreken teksten).

Traincentre BV
Koninginnelaan 26
5491 JV Sint Oedenrode

Tel: 06 – 42 92 36 66

Beide types zijn leverbaar met 2, 4, 8, 12 of 16 potentiaalvrije maak / verbreek
alarmingangen. Op deze manier kunt u de meest uiteenlopende installaties en
apparaten aansluiten en bewaken. In totaal kunt u 8 telefoonnummers
programmeren.
Meldingen kunnen worden doorgegeven naar:
- Vaste telefoon & GSM telefoon (spraak berichten)
- De nieuwste semafoons (semadigit & sematone)
- Naar meldkamer (Ademco Contact ID protocol)

Fax: 0413 – 47 76 93
Info@traincentre.nl
www.traincentre.nl

De alarmmelder is voorzien van een voorkeurschakeling die ervoor zorgt dat het
apparaat altijd de telefoonlijn voor zich op kan eisen, ook als deze op dat moment
bezet is. Nummerkoppeling maakt het mogelijk om per alarmingang de volgorde
van de reeds geprogrammeerde telefoonnummers te wijzigen.
Een alarmmelding wordt net zo lang herhaald totdat de melding correct is
ontvangen en de Alarmmelder is gereset. Het resetten van een alarmoproep kan
automatisch gebeuren of door terug te bellen. In beide gevallen kan er eventueel
een pincode worden toegewezen.
De Alarmmelder is standaard voorzien van overspanning beveiliging op
de telefoonlijn, de netspanning en op de alarmingangen. Bovendien zorgt
de onderhoudsvrije noodstroom accu (12V, 0.8Ah) er bij stroomuitval voor dat de
melder direct voorzien wordt van noodstroom. In bedrijf kan de alarmmelder 1 uur
doorwerken. In rust zal de alarmmelder ruim 4 uur blijven werken. Bij eventuele
totale stroomuitval blijven de gegevens als telefoonnummers, speechteksten en
programmeringen nog minimaal 10 jaar bewaard.
De Alarmmelders zijn standaard geschikt voor een analoge telefoonlijn. Voor
aansluiting op ISDN2 of via het GSM netwerk zijn er verschillende interfaces
beschikbaar.
In combinatie met de BOA-07 vormt de AAM-07 een afgestemd geheel waarmee
zowel contacten ontvangen als gestuurd kunnen worden over één telefoonlijn.
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Wat kan Traincentre doen?
Traincentre biedt naast de levering van de AAM-07 ondersteuning bij installatie,
instructie, programmering en implementatie van de automatische alarmmelder.
Voor uitgebreidere informatie en technische specificaties kunt u zich wenden tot
dhr. B. van Ravenstein (tel: 06-42.92.3.666). Hij nodigt u uit nader kennis te maken
met de producten van Traincentre.
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