
3.8 Sirene en stuurdoos voor voertuigen uitgerust met een lichtbalk 

3.8.1 Twee types van installaties zijn mogelijk en toegelaten : 

3.8.1.1 Installatie door middel van vermogensbediening: elk accessoire (of elke functie) 

wordt aangestuurd door zijn elektrische voeding.  

3.8.1.2 Installatie met bediening door CAN bus : elk accessoire (of elke functie) wordt 

aangestuurd via een CAN bus netwerk. 

3.8.2 Specifieke eigenschappen voor de Installatie door middel van vermogensbediening: 

3.8.2.1 Het geheel bestaat uit drie elementen : 

- Een stuurdoos. Deze bestaat uit een programmeerbare automaat, een 

elektronische sirenegenerator en een versterker. 

- Een afzonderlijk bedieningspaneel met microfoon (public address) 

- Een externe luidspreker (LS) 

3.8.2.2 De programmeerbare automaat heeft minimaal 4 positieve en/of negatieve 12 

VDC signaalingangen en minimaal 10 programmeerbare positieve 12 VDC 

vermogensuitgangen van 3 tot 20 Ampère. 

3.8.2.3 De gecumuleerde stroomsterkte (totaal) van de uitgangen moet minimaal 80 

Ampère zijn. 

3.8.2.4 De connectoren voor de hoofdvoeding van de stuurdoos zijn geschikt voor 

stroomdraden met een doorsnede tot 16 mm². 

3.8.2.5 De connectoren van de signaalingangen zijn geschikt voor stroomdraden met 

een doorsnede tot 1,5 mm². 

3.8.2.6 De connectoren van de vermogensuitgangen zijn geschikt voor stroomdraden 

met een doorsnede tot 6 mm². 

3.8.2.7 De uitgangen zijn elektronisch beveiligd tegen lijnfouten (kortsluiting en 

overbelasting). De fouten worden visueel aangegeven. Nadat de fout is 

verholpen, moet de normale status automatisch worden hersteld (reset) zonder 

manuele actie in de stuurdoos. 

3.8.3 Specifieke eigenschappen voor de installatie met bediening door CAN bus 

3.8.3.1 Het geheel bestaat uit drie of vier elementen : 

- Een stuurdoos. Deze bestaat uit een programmeerbare centrale, een elektronische 

sirenegenerator en een versterker. 

- Een afzonderlijk bedieningspaneel met microfoon (public address) 

- Een externe luidspreker (LS) 

- Een interface stuurdoos  «CAN bus - vermogensbediening » 



3.8.3.2 Het CAN bus netwerk zorgt voor de bediening van de essentiële signalisatie 

« prioritair voertuig » (lichtbalk, looplicht, kalenderlichten, …). Verder moet deze 

ook de bediening van andere functies mogelijk maken (bv. Veiligheidskoffer, 

deurvergrendelingen, …) Daarvoor dient hij te zijn uitgerust met een stuurdoos 

interface  «CAN bus - vermogensbediening » 

3.8.3.3 De stuurdoos interface  «CAN bus - vermogensbediening » is voorzien van 

minimum 6 positieve 12 VDC vermogensuitgangen van minimum 10 Ampère. 

3.8.3.4 De uitgangen zijn elektronisch beveiligd tegen lijnfouten (kortsluiting en 

overbelasting). De fouten worden visueel aangegeven. Nadat de fout is 

verholpen, moet de normale status automatisch worden hersteld (reset) zonder 

manuele actie in de stuurdoos 

3.8.4 Algemene eigenschappen 

3.8.4.1 Het afzonderlijke bedieningspaneel is ofwel een DIN-console met draagbare 

microfoon ofwel een draagbare console met een ingebouwde microfoon. 

Hiermee kunnen alle functies van de accessoires worden bediend met indicatie 

van de status (oplichten van controlelampje of bedieningsknop) van elke functie. 

3.8.4.2 De draagbare console (of draagbare microfoon) wordt via een spiraalkabel op 

het bedieningspaneel (of op de DIN-console) aangesloten 

3.8.4.3 Elke functie wordt via een bedieningsknop bediend. Elke bedieningsknop is 

voorzien van een pictogram dat zich op of naast de knop bevindt 

3.8.4.4 De elektronische sirenegenerator kan de 3 internationale tonaliteiten produceren 

(volgens DIN 14610), namelijk : 

- Wail: gemoduleerde toon van 600 tot 1350 Hz, 12 cycli/min. 

- Yelp: dezelfde toon als de Wail maar 180 cycli/min. 

- HiLo: elektronische tweetoon, lage toon 450 Hz, hoge toon 600 Hz, 33 cycli/min. 

3.8.4.5 De tonaliteit kan via de bediening van de claxon worden gewijzigd. 

3.8.4.6 De versterker kan, in combinatie met de luidspreker, twee (2) geluidsniveaus van 

de sirene produceren, gemeten op 3 meter afstand voor de luidspreker. 

- Een geluidsniveau van ongeveer 105 dB(A) (min.100 dB(A) en max 110 dB(A)). Dit 

is het standaardniveau. 

- Een geluidsniveau dat ongeveer 10 dB(A) lager is dan het standaardniveau. Dit 

niveau wordt aangepast via een bediening met logo van de nachtsirene. Het 

standaardniveau wordt automatisch hersteld na het afzetten van de motor. 

3.8.4.7 Het public address systeem moet van zodanig hoge kwaliteit zijn dat een 

gebruiker die een tekst voorleest in de microfoon, zonder zijn stem te verheffen, 

vlot verstaanbaar is voor een toehoorder die zich voor en in het verlengde van 



het voertuig bevindt op een afstand van 50 meter. Het geluidsniveau moet 

regelbaar zijn. 

3.8.4.8 De luidspreker wordt stevig en duurzaam op de voorkant van het voertuig, 

achter de bumper, achter de grille (zonder luchtstroom te belemmeren die 

nodig is voor de radiatorkoeling) of in het motorcompartiment bevestigd. De 

luidspreker is steeds naar de voorkant van het voertuig gericht. 

3.8.4.9 De waterdichtheid van de luidspreker moet maximaal zijn en steeds aangepast 

zijn aan de omgeving waarin hij wordt geplaatst. 

 


