
Inbraakdetectiesystemen | 120FG005 FURYO II Sirene

FURYO II is een autonome binnensirene die een geluidsdruk
van 100 dB produceert.

Basisfuncties

FURYO II is een autonome binnensirene voor
beveiligingssystemen die een geluidsdruk van 100 dB
produceert.

De sirene heeft sabotagecontacten tegen het openen van
het deksel en tegen het afrukken van de sirene van de muur.

De sirene biedt de mogelijkheid om een ingebouwde back-
up voeding te plaatsen in de vorm van een 9V DC batterij of
een herlaadbare batterij, mocht de voeding onderbroken
worden.

Installatie/configuratie

• De voeding voor de sirene moet met een zekering van
minimum 500 mA beveiligd zijn.

• Als de sirene 50 meter of verder van de centrale
geplaatst worden, is het aan te raden om de
voedingsdraden dubbel te nemen (.6 mm diameter) om
zo voldoende stroom op de sirene toe te kunnen voeren.

• Bij gebruik van een back-up alkaline batterij, moet de
“STR1”jumper verwijderd worden.

• Een initiële test is aan te raden met gebruik van een
batterij, terwijl de centrale zich in alarmtoestand
bevindt.

Meegeleverde onderdelen

Type Aantal Onderdeel

FURYO II 1 sirene

Technische specificaties

Ingangsspanning 11 tot 15 VDC

Stand-by stroom 100 µA Maximum

Gemiddelde alarmstroom 130 mA bij 13,8 VDC

Back-up voeding

- Herlaadbare batterij 8,4 VDC / 120 mAh

- Alkaline 9V batterij 550 mAh

Uitgangsvermogen Minimum 100 dB op 1 m

Stuurspanning + 12 V dc als blokkerspanning

Toepassingen Sirene voor binnen

Temperatuurbereik 0 °C tot + 55 °C

Behuizing 2-delige ABS doos, gebroken wit

Afmetingen 177 x 98 x 47 mm

Gewicht 300 g

120FG005 FURYO II Sirene
▶ Binnensirene voor beveiligingssystemen

▶ Compact, robuust en onderhoudsvrij

▶ Sabotageschakelaar tegen openen en afrukken van de
muur
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Bestelinformatie

120FG005 FURYO II Sirene
Toestel voor hoorbare waarschuwing met au-
tonome sirene voor toepassingen binnenshuis

120FG005

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by

© Bosch Security Systems B.V. 2009 | Wijzigingen voorbehouden
T6119222027 | Cur: nl-NL, V2, 10 Nov 2009


	Basisfuncties
	Installatie/configuratie
	Meegeleverde onderdelen
	Technische specificaties
	Bestelinformatie

