
AG6-AG8
ActiveGuard sirene voor buiten

•  Bestendig gegoten polycarbonaat

•  Horizontale of verticale montage

•  Een standaard ‘ingebouwde’ ronde 
flitserlens

•  NiCad batterij voor back-up 
meegeleverd

Kenmerken

•  Meerdere keuzes in kleur

•  Sabotagedetectie aan voor-/achterzijde

•  Tot 2 Piëzo-sirenes

•  Diagnose-LED’s

•  Stille start/doormelding

•  Dual-tones

•  Monitor voor stroomvoorziening

De AG6-AG8-serie buitensirenes heeft een upgrade ondergaan 

om te voldoen aan alle mileu-eisen die gesteld zijn onder 

EN50131-4: 2009 Grade 2-standaard voor zowel residentiële als 

commerciële locaties.

Door de aantrekkelijke behuizing met keuze in lenskleur en de 

flexibiliteit om zowel horizontaal als verticaal te bevestigen, is het 

eenvoudig voor deze sirene om te voldoen aan iedere behoefte. 

De sirenes bevat voor comfort ook LED-lampjes ter indicatie van 

goed functioneren.

De sirene heeft aan de voor- en achterzijde sabotagedetectie. 

Bij een poging tot sabotage geeft de Piëzo-sirene een distinctieve 

hoorbare waarschuwing. De elektronische elementen op de 

printplaat zijn ook veiliggesteld om behoud te garanderen bij barre 

omstandigheden en geeft de gebruiker zodoende de gemoedsrust 

dat de sirene altijd zal functioneren. 

De deksel kan indien gewenst voorzien worden van  

een bedrijfslogo.
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Specificaties

Voor meer informatie: 
www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group
Ampèrstraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0)299 410 200
www.honeywell.com

Afmetingen 55 mm x 200 mm x 300 mm (h x b x d)

Gewicht 840g

Stroomvoorziening 13.65 VDC nominaal, 12~14.5 Vcc

Laadstroom
AG6: 35mA nom.: in ruststand, 350mA nom.: gecombineerde sirene met flitser. 125mA nom.: alleen flitser

AG8: 35mA nom.: in ruststand, 400mA nom.: gecombineerde sirene met flitser. 170mA nom.: alleen flitser

Geluidsniveau sirene
AG6 110dB @ 1m nom. (afhankelijk van stroom en montage)

AG8 116dB @ 1m nom. (afhankelijk van stroom en montage)

Batterij 6,0V, 280 mAh Nicad

Gebruikstemperatuur -20 º C à +40 º C, gebruik en opslag

Vochtigheid 5% ~ 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend

Activatie-

omstandigheden
Automatisch resetten na opvolging van alarm

Activatie bij 
Verlies van stroom, S-Negative Trigger (-V toegepast) Activatie wanneer de voltage lager is dan 3,5 V, Maximum belasting 

1,0 mA

Sabotagebeveiligde Wand en deksel met schroef

LED 1 & 2 AG8 Dubbele afwisselende LED’s; ook gebruikt voor diagnose

Uitschakeltimer Na 15 minutes uitzetten (alléén sirene)

Activatie flitser -V toegepast

Flitser
AG6 0,6 Joules per flits, 2 flitsen per seconde nom. @ 13,65 VDC 

AG8 0,6 Joules per flits, 1 flits per seconde nom. @ 13,65 VDC

Opties flitser Met twee flitsers 1 flits per seconde nom. @ 13.65 VDC, of 1 flits per 2 secondes nom. @ 13.65 VDC of met één flitser 1 flits 

per seconde nom. @ 13.65 VDC 

Kleur Wit/blauw of wit/rood

Goedkeuringen EN50131-4:2009 Grade 2

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de productspecificaties.productspecificaties.

AG6-AG8
ActiveGuard sirene voor buiten

Bestelinformatie

AG6WB  Sirene voor buiten 110dB met LED’s en blauwe lens 

AG6WA Sirene voor buiten 110dB met LED’s en rode lens 

AG8WB  Sirene voor buiten 116dB met LED’s en blauwe lens 

AG8WA  Sirene voor buiten 116dB met LED’s en rode lens


