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• Beschermingsgraad:  

IP55 
 
• Buitenmaten: 

72 x 72 x 57 mm 
 
• Slagvastheid: 

2 Joules (IK 07) 
 

• Kleur behuizing:  
RAL 7035 
 

• Kleur lenskap:  
Rood 
 

• Aansluitspanning: 
6-28 VDC 
 

• Beveiligd tegen 
polariteitomkering 

 
• Laag stroomverbruik, 

4 mA nominaal,  
7 mA maximaal 
 

• Alarmvolgorde- 
schakeling mogelijk 
 

• Eenvoudig te installeren 
 
• Duidelijk zichtbare (Super 

Bright) knipperende of 
continu  brandende LED’s  

 
 
  De optische alarmindicator is ont-
worpen voor gebruik in combinatie 
met de meest voorkomende  
brandmelders. 
 
  De alarmindicator wordt geleverd 
in een modern ogende  
waterdichte (IP55) behuizing, die 
zich leent voor toepassing in iedere 
omgeving. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 
 
De AI672WD indicator is voorzien 
van twee duidelijk zichtbare (Super 
Bright), knipperende rode LED’s. 
 
  De alarmindicator kan rechtstreeks 
op de wand worden bevestigd. 
 
  De kabel invoer kan via de boven- 
en/of onderzijde van de behuizing . 
 
  De aansluitklemmen zijn voorzien 
van ingangsdiodes die zodanig ge-
kozen zijn dat, indien nodig, er 
maximaal vier brandmelders aan-
gesloten kunnen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
 
Ook bestaat de mogelijkheid om 
een alarmvolgorde-schakeling te 
realiseren met meerdere alarmindi-
catoren. 
 
  Met behulp van twee op de print 
geplaatste Jumpers kan gekozen 
worden voor knipperende of continu 
brandende LED’s. 
 
  Door het unieke concept heeft de 
indicator een zeer laag stroomver-
bruik. 
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Technische gegevens:  
 
Isolerend materiaal vlamdovend: weerstand tegen gloeidraad 
     : 650 °C, 30 sec. 
Slagvastheid    : 2 Joules (IK 07) 
Beschermingsklasse   : IP55 
Buitenmaten    : 72 x 72 x 57 mm 
Massa     : ± 104 gram 
Kleur behuizing    : RAL 7035 
Kleur lenskap    : Rood 
Aansluitklemmen   : 5 stuks 
Aansluitspanning   : 6 – 28V DC 
Stroomverbruik    : 4 mA nominaal, 7 mA max. 
Knipperfrequentie   : ± 1,3 Hz 
Lichtsterkte    : > 2000 mcd 
Lichtkleur LED’s   : Rood 
 
 
De AI672WD voldoet aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn 89/336/EEG. 
 
 
 
Aansluitgegevens:  
 

 


