
Termék adatlap

DC107
Befúrható nyitásérzékelő vas ajtókhoz

Tartósság és megbízhatóság
A DC sorozatú magas minőségű, felületre
szerelhető nyitásérzékelők speciálisan
a könnyen telepíthetőség és hosszú
ideig megbízható és tartós működés
jegyében készültek. Egyedülálló módon
a gyár ezekre az érzékelőkre 10.000.000
kapcsolási számot garantál. Minden egyes
darab forrasztása kézzel történik, és
minden egyes darabot ellenőrzik mielőtt
elhagyják a gyárat.

Magas minőségű összetevők
A reed patronok lábait ródiummal és
ruténiummal vonják be, majd magát a reed
patront nitrogén gázzal töltik és zárják
le. Ez az eljárás megakadályozza a reed
patronban lévő lapkák összeragadását
és tökéletesen nedvesség mentes
környezetet biztosít a korrózió ellen. Az
összes nyitásérzékelő poliuretán habbal
van kitöltve, mely megfelelő egyensúlyt
teremt a rugalmasság és a maximális tartó
erő között. A poliuretán hab segít
megelőzni a védett struktúra
változásaiból adódó tönkremeneteleket.
Ilyen például a változó páratartalom vagy
a védett nyílászáró vetemedése. 

Teljes termékskála
Nagy biztonság igényű helyekre a
kínálatban található az ún. nagy
biztonságú és igen nagy biztonságú
nyitásérzékelő változat. Ennél a
megoldásnál a reed patron mellett
közvetlenül található egy előfeszítő
mágnes. A nyitásérzékelő akkor van
nyugalmi helyzetben, ha érzékelőhöz
tartozó ellenmágnes az érzékelő
közelében adott zónában van. Abban az
esetben, ha valaki egy külső mágnest
használva próbálja kiiktatni az érzékelőt
akkor az riasztást eredményez, mivel az
előfeszítő mágnes és az
érzékelőhöz tartozó ellenmágnes által
létrejött mágneses egyensúlyi helyzet
felborul. 

Tulajdonságok

Átfogó termék skálaE

Magas minőségE

Könnyen telepíthetőE

2 m-es vezetékkel szerelveE

Minden érzékelő 4 vezetékes (szabotázs
védett)

E

Speciális változatoknál 4k7 beépítveE

Nagy biztonságú változatok (idegen mágnes
ellen védett)

E

Barna színben is rendelhetőE
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Leírás

Kapcsolási távolság 9 mm

Kábel 4 vezetékes, 2,5 m kábellel szerelve

Kontaktus típusa NC

Méretek (átm x h) 24 mm x 39,7 mm (19-es furat szükséges)

Szín Bézs ('B' típusjelöléssel barna)

Rendelési információk
Kód Megnevezés

Kombinált nyitásérzékelő (befúrható és/vagy
felszerelhető)

DC105

Befúrható nyitásérzékelő, peremesDC106
Befúrható nyitásérzékelő vas ajtókhozDC107

A UTC Fire & Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés
nélkül. A termék legfrissebb leírásáért látogasson el a UTC Fire & Security honlapjára, vagy lépjen kapcsolatba
kereskedőjével.
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