
PA25/3L
Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20

Details

Bezpośrednie, dwuprzewodowe podłączenie do czujek

Bardzo dobra widoczność

Niski pobór prądu

Zasilanie od 5 to 10 VDC

Kompatybilny z czujkami innych producentów

Klasa środowiskowa IP20

Obudowa z tworzywa ABS z kloszem wykonanym z poliwęglanu

Możliwość impulsowej aktywacji diod

Opis produktu

PA25/3L umożliwia bezpośrednie podłączenie do czujek pożarowych

(analogowych i konwencjonalnych) w celu sygnalizacji pożaru poza

miejscem instalacji czujek.

Instalacja

PA25/3L dostarczany jest z podstawą montażową, która umożliwia

montaż natynkowy oraz bezpośrednio na suficie podwieszanym.

Wskaźnik powinien być zawsze instalowany w widocznym miejscu.

PA25/3L

PA25/3L wykorzystywany jest w systemach analogowych do zdalnej

sygnalizacji alarmu. Należy go podłączyć bezpośrednio do czujki,

wykorzystując stosowne zaciski, dzięki czemu w czasie alarmu

aktywowane zostaną 3 diody LED. Istnieje możliwość aktywacji diod

tak, aby świeciły w sposób ciągły lub migały w czasie alarmu.

PA25/3L może być również wykorzystywany w systemach

konwencjonalnych. W tym wypadku należy podłączyć wskaźnik do

odpowiednich zacisków, dzięki czemu tylko jedna dioda LED zostanie

aktywowana w czasie alarmu.
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Technical specifications

General
Zgodność Kilsen KL700 and KL7A systems

Electrical
Napięcie znamionowe 5 to 10 VDC (on addressable systems)

2 to 5 VDC (on conventional systems)

Pobór prądu <50 mA

Physical
Wymiary 80 x 80 x 42 mm (W x H x D)
Masa netto 10 g
Kolor Biały
Typ montażu Montaż sufitowy, Montaż naścienny
Wielkość kabla < 100 m
Tworzywo ABS

Environmental
Wandaloodporna Nie
Temperatura pracy -10 to +60°C
Temperatura
magazynowania

-10 to +70°C

Środowisko Pomieszczeniowy
Szczelność IP IP40

Standards & regulation
Zgodność CE, REACH, RoHS 2

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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