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Als er een brand wordt gedetecteerd, telt elke seconde. Er staan immers 
mensenlevens op het spel. De nieuwe serie FNM-420U Sirenes van Bosch 
leveren snelle, betrouwbare alarmering – zelfs als de stroom uitvalt. 
Met deze unieke technologie heeft Bosch een nieuwe betekenis gegeven 
aan "ononderbroken" alarmering. 

FNM-420U

Ononderbroken: voor snelle, 
betrouwbare alarmering 

In veel bedrijfsgebouwen en publieke 
instellingen, waar gesproken woord ontruiming 
niet vereist is, worden akoestische signaalgevers 
geactiveerd in geval van brand. In tegenstelling 
tot gebruikelijke oplossingen, die worden gevoed 
vanaf de centrale en bij onderbreking opnieuw 
opstarten met vertraging, beschikt de FNM-420U 
over een eigen krachtige energiebron. Dit zorgt 
voor snelle, ononderbroken alarmering, zelfs als 
de bijbehorende steek- en buslijn beschadigd 
raakt of alle bedrading tijdens een alarm vernield 
wordt. 

 f Alarmering zonder onderbreking – tevens met 
LSN T-aftakking 

 f Laag stroomverbruik 
 f Hoog volume tussen 65 en 100 dB 
 f Gesynchroniseerde signaalgeving van 

alle sirenes 
 f Lange levensduur en modern ontwerp 
 f Eenvoudig te installeren 
 f 32 verschillende alarmvarianten 

(incl. DIN-toon) 
 f Dankzij twee geïntegreerde isolatoren blijven 

de sirenes werken bij beschadiging van de 
kabel of kortsluiting 

Voordelen: 

Innovatief, snel reagerend en betrouwbaar 

De FNM-420U-serie van Bosch biedt u ook 
volledige beveiliging als de sirenes op een 
steeklijn zijn aangesloten. Deze producten 
leveren ook vele voordelen bij het moderniseren 
van eerder geïnstalleerde systemen en zijn 
daarom ideaal voor nieuwe installaties. U kunt 
voordelig tot wel 100 sirenes per lus installeren. 
Dankzij het hoge volume bij een laag 
stroomverbruik zijn ook uw bedrijfskosten lager. 
Sirenes van de serie FNM-420U zijn leverbaar in 
verschillende uitvoeringen voor gebruik binnen 
en buiten, inclusief op een sokkel gemonteerde 
sirenes. 

Unieke, grensverleggende technologie 

Brandalarm

LSN improved lus

ff HetfopvragenfenfdefvormingfvanfT-aftakkingenf
vindtfplaatsfopfdefachtergrondf

ff Defsirenefblijftf30fminutenfklinkenfalsfdezefaanf
beidefzijdenfvanfdeflusfwordtfonderbrokenf

Eerste onderbreking
ff VoldoetfaanfdefEN-vereistenf

Tweede onderbreking 
ff Defsirenefblijftfklinkenf

Onderbreking van een T-aftakking 
ff Defsirenefblijftfklinkenf


