
Termék adatlap

DMN700G
Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO vagy 2 NC kimenet

Leírás
A telepítés hatékonysága, rugalmassága
és az előírásoknak történő teljes
megfelelőség áll az új sorozatú kézi
jelzésadók középpontjában.

Telepítés
Az új sorozatú kézi jelzésadók
alkalmazkodva a fenti igényhez egy egyedi
 plug and play" koncepcióra épülnek,
lecsökkentve ezzel a telepítésre szánt
időt. Minden új DMN sorozatú kézi
jelzésadó speciális csatlakozókkal
rendelkezik. Ezekbe a csatlakozókba kell
bekötni tűzjelző rendszer kábeleit. Ezt
követően a csatlakozó a kézi jelzésadó
hátulján lévő ellendarabra könnyedén
illeszthető. Egyszerű és hatékony mellyel
időt és energiát takaríthat meg.

Típusváltozatok és minősítések
Az új minősítéseknek és
szabályozásoknak megfelelően mind a
törő üveg, mind pedig a visszaállítható
műanyag betét is alkalmazható. A lehető
legnagyobb rugalmasság biztosítása
érdekében a jelzés módja egyszerűen, a
megfelelő eszköz kiválasztásával
meghatározható. Semmilyen egyéb
kiegészítő vagy alternatív eszköz nem
szükséges.Természetesen a DMN sorozatú
kézi jelzésadó család teljes mértékben
megfelel az EN54-11 előírásainak.
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Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO vagy 2 NC kimenet

Leírás

Kimenetek

2 NO kimenet

2 NC kimenet

Relé terhelhetősége 2A @ 30VDC

Védettség IP24D

Súly 110g

Üzemi hőmérséklet -10°C - +55°C

Tárolási hőmérséklet -10°C - +55°C

Relatív páratartalom 0-95% (nem lecsapódó)

Anyaga PC/ABS

Szín RAL 6016

Csatlakozókészlet 2x 4 vezeték, max. 2.5mm2  keresztmetszetig

Üzemi hőmérséklet:  -40°C --
+85°C

-40°C -- +85°C

Max. páratartalom:  90%

Rendelési információk
Kód Megnevezés

Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO vagy 2 NC kimenetDMN700G
Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO és 2 NC kimenet, hátlappal együttDMN702GDM711DM715DMN800

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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