
Analogové hlásiče řady 2000

DP2061NOpticko-kouřový analogový požární hlásič, řada 2000

Řada hlásičů 2000
Tento certifikovaný optický hlásič je vybaven vyměnitelnou
optickou komorou a výstupem pro paralelní signalizaci požáru.
Detektory mají příjemný vzhled.
Jednotlivé hlásiče jsou na sběrnici identifikované podle adresy,
která se nastavuje dvěma otočnými přepínači. Adresou je
číslo v rozsahu 1 -128 nastavované v desítkové soustavě,
takže není potřebná konverze z dvojkové nebo šestnáctkové
soustavy, což značně redukuje riziko nesprávné adresace.
Optické hlásiče mají odnímatelnou optickou komoru, což
umožňuje servis a čištění přímo na instalaci. Všechny
hlásiče se montují na jednotnou montážní základnu DB2002,
čímž se zjednodušuje objednávání. Variantou je základna s
izolátorem - DB2016.
Řada 2000 obsahuje bohaté příslušenství. K dispozici jsou
izolátory, jednotky na spínání sirén, zónové monitory a
množství různých vstupních a výstupních modulů. Také je
dostupná kompletní série tlačítkových hlásičů.
Montážní základna s integrovaným izolátorem DB2016 zjistí a
elektricky izoluje úsek kruhové linky se zkratem.  Žlutá LED indikuje
zkrat. Hlásič v základně s izolátorem bude v případě jednoho
zkratu stále napájen. Když je takovou paticí s izolátorem vybaven
každý hlásič na kruhové lince, potom v případě jednoho
zkratu žádný z hlásičů nepřestane fungovat.

Technické parametry

Pracovní napětí 17 ÷ 28 Vss

Proudová spotřeba při 24 Vss

Klid < 350 uA

Požár LED: 2 mA - 7-segment: 2 mA

Výstup externí indikace 4 mA

Max. rychlost proudění vzduchu bez vlivu

Vlhkost 0 ÷ 95%; nekondenzující

Stupeň krytí IP 43

Rozsah pracovních teplot - 10°C  ÷ + 70°C

Rozměry

Výška 5 cm

Průměr 10 cm

Jak objednávat

Opticko-kouřový analogový požární hlásič, řada 2000DP2061N

Možnost dálkového testuE

Možnost připojit externí signalizaciE

Optický detektor s vyměnitelnou optickou komorouE

Jednoduché numerické adresování (1-128)E

Vylepšený komunikační protokolE

Kompletní automatická diagnostikaE

Nezávislé na polaritě E

Kompletní serie: optické a teplotní hlásičeE

Kompletní nabídka V/V jednotek a
příslušenství

E

Základna s izolátoremE

Schváleno EN 54E

Schválení VdSE

Schválení v ČR (TZUS)E
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