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Potência
Nova evolução tecnológica :
regulação da tensão de carga a 13,8 Vdc
●

Sempre à procura de inovação de modo a enfrentar a evolução do mercado da segurança, a
nova SI-MAX integra uma nova função tornada indispensável : a regulação da tensão de
carga a 13,8 Vdc. Ela permite assegurar a continuidade das suas baterias mesmo quando a
tensão de carga fornecida pela central só está em 12 Vdc. Este sistema garante uma carga
perfeita de 13,8 Vdc contrariamente às outras sirenes do mercado.

●

A SI-MAX impõe-se como referência no mercado das sirenes interiores. Ela genera um som
stressante de um nível sonoro insuportável de 117 dBA que representa uma verdadeira tortura para os ouvidos. Robusta pela sua envolvente metálica de 1,5 mm de espessura mas devido também à tecnologia do seu circuito electrónico gerado por um micro controlador, a SI-MAX
é a solução incontornável para dissuadir os intrusos.

●

Além de mais, a SI-MAX procura directamente a sua energia na própria bateria aquando o seu
funcionamento, o que permite instalar várias sirenes num mesmo local continuando no entanto
a proteger a central de alarme.

Os produtos da gama ALTEC são concebidos e fabricados em França pela empresa ATLS
SI-MAX e ALTEC são marcas registadas pela ATLS

CARACTERÍSTICAS
Apresentação
●

Caixa em aço de 1,5 mm de espessura, auto-protegida na abertura

●

Dimensões 192 x 182 x 62 mm

●

Peso sem bateria interna: 2 kg

●

Peso com bateria interna : 2,8 kg

Alimentação
●

Tensão de carga bateria 12 a 14,5 Vdc

●

Consumo sem alarme 5 mA

●

Consumo com alarme 1,6 A

●

Tipo de bateria interna 12 Vdc - 2 Ah

●

Autonomia da bateria interna sem alarme superior a 72 h

●

Autonomia da bateria interna com alarme superior a 30 minutos

Funcionamento
●

1 entrada + bloqueio (+BL)

●

Tensão de bloqueio sirene 9 a 16 Vdc (0,1 mA)

●

Tensão de disparo inferior a 4 Vdc

●

Tensão de rearmamento superior a 9 Vdc

●

Duração de alarme temporizada a 31 minutos

●

Limitação da corrente de carga a 100 mA

●

Não há disparo à ligação enquanto o sinal de bloqueio não aparece
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Os produtos da gama ALTEC são concebidos e fabricados em França pela empresa ATLS
SI-MAX e ALTEC são marcas registadas pela ATLS
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