3500 Sarjan Konventionaalinen Keskus
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Asentajaystävällinen
Kompakti koko
Käyttäjäystävällinen

Saatavilla 2, 4 ja 8 silmukkaisina
Pinta- tai uppoasennus
Laaja asentajavalikko
Skandinaavinen Palokunnan avain
Mahdollista tietää onko hälytys aiheutunut palopainikkeesta
tai automaattisesta paloilmaisimesta
Ohjelmoitavat hälyttimet automaattiselle tai manuaaliselle
aktoivoinnille
72 tunnin varakäynti
Hyväksytty viimeisimpien EN54 osien 2 ja 4 mukaisesti
sekä rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE merkitty

0086-CPR-575026

3500 mallin konventionaaliset paloilmoitinkeskukset on suunniteltu
käyttäjäystävällisiksi , taloudellisiksi vaihtoehdoiksi pieniin ja keskisuuriin
kohteisiin . Keskusmallit on varustettu toiminnoilla joita ei ole ennen ollut
konventionaalisissa paloilmoitinkeskuksissa .
Keskuksia on kolme eri mallia ; 2 , 4 , ja 8 ryhmän mallit .
Keskukset voidaan asentaa pintaan tai uppoasennuksena , keskuksen
painikkeiden ollessa toiminnassa ainoastaan palokunnanavaimella
aktivoinnin jälkeen . Nämä keskukset pystyvät tunnistamaan onko
palohälytys aktivoitu palopainikkeesta vai automaattisesti ilmaisimesta .
Tämä toiminto mahdollistaa erinäiset toimenpiteet hälytyksen tapahtuessa
(esim. aikaviiveet ) joilla voidaan varmistaa tapahtuman oikeellisuus , kun
taas palopainike aktivoi jälleenannot välittömästi. Syy ja seuraus toiminnot
sisältävät yhdenaikaisuustoiminnon , ryhmä viiveet , pulssihälytyksen ,
ryhmäreleet ja palovälittimen .
Muiden järjestelmien liittäminen on helppoa valitsemalla muistamaton
ryhmäasennus ja lisäksi keskuksessa on erillinen ‘class change input’ liitin.
Rajaton määrä käyttölaitteita voidaan liittää keskuksiin 3504 ja 3508
RS485 sarjalinkin kautta .
Koko keskussarja on hyväksytty kolmannen osapuolen testeillä uusimpien
EN54 standardien mukaan ja ne täyttävät täysin kaikki viimeisimmät EN54
standardit .
Lisätietoja keskuksista asennus- ja käyttöönotto-ohjeissa.

Mitat (mm)
228(L) x 345(K) x 111(S)

Paino
1.5kg

Mallit

3502

3504

3508

Standardi

EN54 pt 2 ja 4

EN54 pt 2 ja 4

EN54 pt 2 ja 4

Ryhmät

2

4

8

32

Ilmaisimet per ryhmä

32

32

Hälytin lähdöt

2

2

2

Max hälytyskuorma

800mA

800mA

800mA

Max hälykuorma per lähtö

400mA

400mA

400mA

72 tuntia

72 tuntia

Varakäyntiaika

72 tuntia

Akut

2 x 3.3Ah

2 x 3.3Ah

2 x 3.3Ah

Aux 24V uloslähtö

150mA

150mA

150mA

Palo uloslähtö

24V 1A relay

24V 1A relay

24V 1A relay

Vika uloslähtö

24V 1A relay

24V 1A relay

24V 1A relay

Ei

Kyllä

Kyllä

Optio

Optio

Optio

Erillinen käyttölaite
Ryhmä releet

Ympäristö
-10° - + 50° (95 %RH)
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