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EIGENSCHAPPEN

•  Schakelt na indrukken witte plaatje  

•  Eenvoudig te resetten met resetsleutel 
(vervangen van witte plaatje niet nodig)

•  Wordt geleverd inclusief resetsleutel en 
bevestigingsmaterialen

•  Opbouw of semi inbouw

•  Voltage 12-24V DC

•  Voorzien van 3 wisselcontacten

•  Voorzien van rood/groene LED indicatie
 (voor duidelijke zichtbaarheid)

•  Voorzien van buzzer met instelbaar volume

•  Voorzien van kunststof afdekraam

•  Rode LED en/of buzzer zijn via dipswitches uit te 
zetten of in te stellen als pulserend of continu

•  Eenvoudig te installeren

•  Voldoet aan EN54-11

OMSCHRIJVING

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten 

een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te 

drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is 

deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen 

van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen 

zijn voorzien van 3 wisselcontacten, rood/groene LED 

indicatie en buzzer met instelbaar volume. De handmelder 

is standaard voorzien van een kunststof afdekraam om 

ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan.

AC-2003SGLHANDMELDERS
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MODELLEN
2003SGL handmelder resetbaar, groen, met 3 wisselcontacten, LED, buzzer, afdekraam en resetsleutel

RS3LP10 losse resetsleutel voor model 2003SGL (reserve)
  (per 10 stuks)

PS2003LP5 los afdekraam voor model 2003SGL
  (reserve) (per 5 stuks)

G3SP10  druk element zonder tekst (10 stuks)

VP10  verzegeling (10 stuks)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact
Maximaal 3A, 125V AC

AC-2003SGLHANDMELDERS
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VERGELIJK HANDMELDERS 2002SG 2003SGL 330PGL

LED en buzzer x √ √

Instelbaar buzzer volume x √ √

Instelbaar LED en buzzer x √ √

Relais uitgang voor signalering op extern systeem x x √

Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer x x √

Alarmering bij openen afdekraam x x √

2 of 3 wisselcontacten 2 3 3

Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam PS PC PC

Dikte behuizing 60 mm 45 mm 45 mm
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