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Algemeen 
Het Verzamelalarm is een alarmpaneel dat 

verschillende (alarm)meldingen kan identificeren. 

Met het Verzamelalarm kunt u in één oogopslag de 

oorsprong van uw technische alarm (of andere 

melding) traceren. 

 

Een (alarm) melding wordt  via één van de 16 ver- 

schillende ingangen gemeld. Door middel van 16 

afzonderlijk bestuurde indicatie lampjes (LED’s) 

wordt de oorsprong van de melding weergegeven.  

 
 

Op het paneel is naast het indicatie lampje een tekstvak aanwezig. Standaard staat hier een alarmnummer 

van 1 t/m 16 in vermeld. Door middel van een schuifstrook in het front is het mogelijk om de tekst in het 

tekstvak aan te passen. 

 

Naast de 16 indicatie lampjes, beschikt het Verzamelalarm ook over één centrale uitgang. Deze centrale 

uitgang wordt bij elke alarmmelding gedurende één seconde aangestuurd. Op deze uitgang kunt u de 

Boutronic Alarmsafe aansluiten, zodat er ook een akoestisch signaal gegenereerd wordt. 

 

Vormgeving 
Het Verzamelalarm bestaat uit één behuizing (LxBxH: 160x80x60cm), waar het frontpaneel op 

geïntegreerd is. Dit paneel heeft 16 indicatie lampjes, met bijbehorende tekstvakken. 

 

Instellingen 
• Voor elk van de 16 alarmingangen is het type (NO of NC) afzonderlijk in te stellen. 

• De reactie vertraging voor alle ingangen (0, 2, 5, of 10 sec) is instelbaar. 

 

Technische specificaties 
• De voeding is een gelijk- of wisselspanning van 24V (+/- 20%). 

• De 16 ingangen van het Verzamelalarm bieden een werkspanning van 12V aan. De 

alarmen worden op een potentiaal vrij contact, zoals een schakelaar aangesloten. De 

opgenomen stroom is slechts 2mA. 

• De vijf uitgangen zijn relaiscontacten en dus potentiaal vrij (24VAC/DC, 200mA). 

 

Extra opties 
• Het Verzamelalarm wordt standaard geleverd met rode indicatie lampjes, voor alarm 

toepassingen. Als u het Verzamelalarm als bedrijfspaneel wilt toepassen, kunt u deze 

ook met groene lampjes geleverd krijgen. (zonder extra kosten) 

• Naast de centrale uitgang, kan het Verzamelalarm ook met 4 extra (relais) 

uitgangen geleverd worden. Deze uitgangen representeren elk een set van 4 

ingangen, zodat u 4 verschillende akoestische meldingen kan maken. Door deze 

uitgangen bijvoorbeeld op de Boutronic Music Control aan te sluiten, kunt u de 

alarmmeldingen ook als een geluidssignaal via uw geluidsinstallatie laten 

weergeven.  


