
Signaaltorens Merk: Newton
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Max vermogen

0550 serie Red, Yellow 0.75W Green, Blue, White 1W
0570 serie Red, Yellow 1W Green, Blue, White 1.2W

0550 buzzer Black, White 0.5W
0570 buzzer Black, White 0.75W
0570 music buzzer Black, White 12W
0570 120dB buzzer Black, White DC=5W DC<200mA AC<20mA

Gepatenteerd ontwerp voor het vergroten van de 
helderheid en makkelijke montage

BU
ZZER

LED

(Gebruikelijke) Betekenis van de kleuren

Serie(s): Ø50, Ø70mm
5 verschillende aansluitmodules
Heldere LEDs met lange levensduur
360° zichtbaar, geen blokkades of schaduwen
Modulair ontwerp, voor installatie zonder gereedschap

Beschermingsklasse: IP54, IP65
Conform CE-markering
Conform RoHS richtlijnen
Corrosie bestendige materialen
Buzzer Volume: 85 ± 10 of 120 ± 10 dB/M
De alarmfrequentie: 60~80 keer/ minuut



Modulair design Makkelijk te installeren
Elk licht element kan makkelijk Door het modulaire design is installatie
geplaatst of vervangen worden door erg makkelijk, de gebruiker kan de 
de gebruiker. Hier is geen gereed- modules op elkaar draaien totdat deze
schap voor benodigd. niet meer verder kan.

Verschillende aansluitmodule(s) Makkelijk aan te sluiten
Er zijn 5 verschillende steunen Er is geen kabel per module van boven
beschikbaar waarmee de modulaire tot onderzijde nodig, de bekabeling
signaaltorens gemonteerd kunnen wordt per module doorgelust. 
worden.

Newton Standaard 
Signaaltoren Signaaltoren



Hoe stel je een modulaire signaaltoren samen

Installatie instructie

GND = Ground (Groen-gele of zwarte draad)
R = Red (rode draad) ter behoeve van de rode lichtmodule(s)
Y = Yellow (gele draad) ter behoeve van de gele lichtmodule(s)
G = Green (groene draad) ter behoeve van de groene lichtmodule(s)
B = Blue (blauwe draad) ter behoeve van de blauwe lichtmodule(s) en/ of buzzer (periodiek)
W = White (witte draad) ter behoeve van de witte lichtmodule(s) en/of buzzer (continu)

3. Selecteer buzzer (optioneel)

2. Selecteer de lucht module(s)

1. Selecteer de aansluitmodule



Aansluitmodules voor de Ø50 serie

Aansluitmodules voor de Ø70 serie

PlaatStandaard ScharnierHoeklijnBuis/ bout

PlaatStandaard ScharnierHoeklijnBuis/ bout


