1. Πίνακες Ελέγχου Πυρός detect 3004

Νούµερο
31973
Νούµερο
31972

Πίνακας ελέγχου πυρός – έως 4 βρόγχοι

detect 3004

Επιφανειακός πίνακας ελέγχου πυρός – έως 4
βρόγχοι

detect 3004-επιφανειακός
•
•
•

•

συµβατό µε δίκτυο
λειτουργία και µνήµη περιστατικών για 500 µηνύµατα
δυνατότητα µέσω πίνακα σε πλαίσιο στήριξης
ενσωµάτωσης πρωτοκόλλου υποµοναδες εκτυπωτή και
ένδειξης LED για ζώνες συναγερµού και ένδειξη
σφάλµατος ζώνης
παροχή ρεύµατος 72 W ολοκληρωµένο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
τάση εισόδου
συχνότητα
τάση λειτουργίας
παροχή ρεύµατος
ρεύµα έκτακτης ανάγκης
ανιχνευτής 3004
ανιχνευτής 3004-επιφανειακός
σταθερό ρεύµα
ρεύµα συναγερµού
διασυνδέσεις
Ανιχνευτής
3004
Ανιχνευτής 3004επιφανειακός

Πίνακες ελέγχου πυρός που ρυθµίζονται από ένα σύνθετο
µικροεπεξεργαστή για χρήση µε τα εξαρτήµατα του
συστήµατος πυρανίχνευσης βρόγχου 3000:
•
•
•
•
•
•
•
•

οθόνη- και πίνακας ελέγχου σύµφωνα µε το ΕΝ 54 µέρος
2
οθόνη LCD 4 αλφαριθµητικών γραµµών µε οπίσθιο
φωτισµό
2 είσοδοι για πίνακες διασύνδεσης ανιχνευτή
(µέγιστος εξοπλισµός έως 4 βρόγχους ή 16 συµβατικές
ζώνες πυρός)
128 προγραµµατιζόµενες ζώνες ανίχνευσης
3 έξοδοι ρελέ χωρίς τάση (250 V/5 A)
9 έξοδοι ανοικτού συλλέκτη (30 V/90 mA)
παρακολούθηση αναµεταδότη σήµατος (400 mA)
2 x διασυνδέσεις RS-232 για προσωπικούς υπολογιστές,
εκτυπωτές, µόντεµ, συστήµατα διαχείρησης κτιρίου

απεικόνιση
ηχητική συσκευή εξόδου
εξωτερικός χρήστης εξόδου
έξοδος ρελέ
ανοιχτός συλλέκτης εξόδου
θερµοκρασία λειτουργίας
υγρασία
κατηγορία προστασίας
χρώµα περιβλήµατος
χρώµα στο µπροστινό τµήµα
υλικό
διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x
Μήκος)
ανιχνευτής 3004
ανιχνευτής 3004 επιφανειακός
EN
εγκρίσεις
βάρος

230 V AC (-15 %/+10 %)
50/60 Hz
21,0 έως 29,2 V DC
72 Watt
µέγιστο 2 x 12 V/26 Ah
µέγιστο 2 x 12 V/12 Ah
86 mA
146 mA
2 x RS-232, RS-422
(προαιρετικά),
δίαυλος µπιτ (προαιρετικά)
LCD 4 x 20 χαρακτήρες
παρακολούθηση 24 V DC/400
mA
24 V DC/800 mA
3 αλλαγή πάνω από 250 V/5 A
9 ανοικτοί συλλέκτες 30 V
DC/90 mA
-5°C έως +40°C
µέγιστο 95 %
IP 30
απαλό γκρι, RAL 7035
γκρι, RAL 7046
φύλλο µετάλλου
490 χιλ. x 420 χιλ. x 210 χιλ.
490 χιλ. x 420 χιλ. x 150 χιλ.
54-2
VdS S295054, LPCB, GOST
επιπλέον κατά παραγγελία
12,5 κιλά

