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TECHNICAL FICHE 

AS270 
Indoor siren, 1 tone - without flash 

Alarmering 

 

De AS270 en AS271 binnensirenes zijn voorzien van een 101 dB 

alarmering, een ingebouwd flitslicht (AS271) en extra beveiliging tegen 

sabotage voor zowel openen, als verwijderen.  

De AS270 serie van sirenes is ideaal voor gebruik als een interne 

alarmsirene voor residentiële en industriële alarm toepassingen, 

alarmering en signalering 

 

De AS272 en AS273 zijn stand-alone binnensirenes voorzien van een 

alarmering met 2 stuurmogelijkheden: 101 dB alarmering en een 100 

dB zoemersturing. Tevens zijn deze sirenes voorzien van een extra 

beveiliging tegen sabotage voor zowel openen, als verwijderen. De 

AS273 heeft daarnaast nog een ingebouwd flitslicht.  

Ideale binnensirene 

 

De sirenes uit de AS270 serie zijn ideaal om te gebruiken als 

binnensirene in zowel residentiële, als industriële omgevingen. Deze 

sirenes hebben een moderne vormgeving, zijn licht van gewicht en 

fraai van vormgeving. Bij de installatie van de AS270 zult u de 

gebruikersvriendelijkheid ervaren.  

Optionele noodstroomvoorziening 

 

De stand-alone uitvoering is uitermate geschikt voor high risk 

omgevingen, omdat deze autonoom, voorzien van een eigen 

noodstroomvoorziening, kan functioneren. 

 

- Low current consumption 

- Moderne vormgeving 

- Laag stroomverbruik 

- AS271/273: met flitslicht 

- Enkel- en tweetonige uitvoering 

- Sabotagedetectie tegen openmaken en verwijderen 

- Pry-off & opening tamper protection 

- Eenvoudig te installeren 

- Easy to install (1 fixing screw for cover) 

- Verticaal of horizontaal te monteren 

- Vertical or horizontal mounting 

- Stand-alone versie beschikbaar 

- Self activating version available 

- ANPI, NFA2P en VdS versie beschikbaar 

- ANPI, NFA2P and VdS version available 

- REQ geregistreerd 

  

Kenmerken 
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TECHNICAL FICHE 

AS270 
Indoor siren, 1 tone - without flash 

Technische gegevens Bestelinformatie 

Power supply  10.0 to 14.2 VDC   

 BS170 Droge accu 12V-280mA 

Type nummer Omschrijving 

AS270 AS270 Serie, binnensirene 

AS270  

AS270 Indoor siren, 1 tone - without flash 

AS271 Binnensirene in moderne behuizing. 

AS271  

AS271 Indoor siren, 1 tone - with flash 

AS272 Binnensirene in moderne behuizing, met 2 tonen en 

noodstroomaansluiting. 

AS273 Binnensirene in moderne behuizing 

Aansluitspanning  10 - 14.2 V dc   

Frequentie  200 - 2800 Hz   

Frequency   
Siren  2500 to 3000 Hz   

Sirene  2500 - 3000 Hz   

Buzzer   
Zoemer (AS 272)  2 KHz   

Sound output at 1 m   
Geluidsdruk op 1 m   

Sirene  101 dB (typisch)   

Siren  108 dB (typical)   

Zoemer (AS272)  100 dB   

Buzzer   
Current consumption  120 mA at 12 VDC (typical)   

Stroomverbruik  120 mA bij 12 Vdc (typisch)   

Afmetingen  155 x 114 x 44 mm   

Dimensions  155 x 114 x 44 mm   

Operating temperature  -25 to +55°C   

Omgevingstemperatuur  -25° tot +55° C   

Material  ABS   

Materiaal  ABS   

Colour  White   

Kleur  Wit   

IP-classificatie  IP 315   

IP/IK rating  IP315   

Aansluitspanning flitslicht  13.0 - 14.2 V dc   

Lichtsterkte flitslicht  100.000 piek lumens   

Flitsfrequentie  60/minuut   

Flash specifications   
Omgevingstemperatuur 
flitslicht 

 -25° tot +55° C   

Power supply   
Ontstoringsnetwerk flitslicht  Standaard voorzien   

Current consumption   
Light output   

Capaciteit batterij  280 mAh, 10.8 V Ni-cd   

Flash frequency   
Spike suppression network  


