Sistemas de Alarme
para os mais altos padrões de segurança
em produção de proteína animal

Sistemas de alarme nos
quais você pode confiar
Os sistemas de alarme Big Dutchman elevam os requisitos
em relação a funcionalidade e segurança.
Você pode descobrir mais sobre a nossa gama de produtos.
Afinal: não há espaço para comprometer a segurança!

AC Touch - para os
mais altos padrões de
segurança
Com o dispositivo de alarme AC Touch, a Big
Dutchman apresenta uma nova geração de sistemas
de alarme. Em vez de uma tecla, o AC Touch é
acessado por meio de um sensor de impressão
digital. Isso garante que as alterações nas configurações e nos alarmes possam ser rastreados, com
absoluta certeza; uma grande vantagem em uma
propriedade com vários funcionários.
- Outro recurso importante é a "caixa preta", que não
pode ser excluída e salva todos os alarmes e
atividades.

Quem desligou o alarme?
O AC Touch sabe!

Fácil de usar e com
notificações de alarme
Os alarmes são indicados por:
sirene
luz de aviso
saída de voz (alto-falante)
discador automático
ligar para um telefone móvel
mensagem de texto
Até cinco números de telefone podem
ser chamados e / ou notificados via SMS

Resumo de todas as funções
10 entradas de alarme analógicas ou digitais, por
exemplo: alarme de temperatura, alarme de
incêndio, falha do motor;
todas as entradas são à prova de falhas em caso
de quebras de cabos e, como opção, também para
curtos-circuitos;
10 saídas de relé ativam exaustores de emergência
ou grupos MultiStep, dependendo dos limites de
temperatura ou notificações de alarme;
a temperatura é monitorada por meio de perfis de
temperatura que podem se pré-configurados ou
configurados individualmente (frango de corte,
matrizes);
alarmes menos importantes podem ser silenciados
durante a noite;
microfone integrado grava mensagens de alarme;
o monitoramento da temperatura registra mudanças bruscas de temperatura e temperaturas abaixo
ou acima dos valores absolutos em relação à
temperatura externa atual;
identificação segura de até 20 usuários com acessos
diferentes, graças a um sensor de impressão digital;
curvas de progresso de todos os alarmes dos
últimos 30 dias podem ser exibidas;

Acesso via impressão digital: somente pessoas autorizadas
podem acessar o alarme

o armazenamento de longa data não pode ser
excluído por um ano inteiro;
bateria de reserva, incluindo monitoramento do
status da bateria;
alarme de teste automatizado.
Sensor de impressão digital para até 20 usuários
seguro
confiável
robusto
à prova de poeira, IP 55
nenhuma chave é necessária

AC 3-T A – simples, robusto e fácil de usar
O AC 3-T A possui uma ampla faixa
funcional e, além disso, é equipado com
uma bateria com uma vida útil extremamente longa. Isso garante a mais alta
confiabilidade operacional, especialmente
em regiões onde falhas de energia não
são incomuns.
O AC 3-T A consiste em duas caixas para
economizar espaço ao instalar a unidade
operacional em uma porta do gabinete de
controle. O segundo compartimento
contém a bateria e o controle de fase
(opcional) e pode ser montado no gabinete de controle.
Todas as funções relevantes são estruturadas de forma muito concisa e, portanto,
são muito fáceis de usar.
O compartimento da bateria também é
idealmente ventilado.

Notificações de alarme
O AC 3-T A está equipado com 4 saídas
de relé para gerar alarmes:
buzina de alarme
luz de aviso
linha externa (casa do fazendeiro)
saída para um discador automático externo

Todas as funções em resumo
alarmes de temperatura mínima e
máxima podem ser configurados
individualmente;

o monitoramento ativo da bateria
garante que o status da bateria seja
verificado a cada dois minutos;

2 entradas de alarmes disponíveis;

os contatos do relé de backup
permanecem ligados por até seis
horas após uma falha de energia;

3 termostatos de backup diferentes
alternam as etapas de ventilador
selecionadas, por exemplo se um
controlador climático falhar;

os alarmes podem ser desligados
com a chave na unidade até que o
problema seja resolvido;

a função integrada de teste e memória
garante que o sistema de alarme
lembre o agricultor de ajustar as
temperaturas mínima e máxima nas
instalações de criação e frangos de
acordo com a idade das aves.
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