Centrale oddymiania

Systemy oddymiania

Centrale oddymiania
RZN 4503-T

Informacje o produkcie:
n kompaktowe urządzenie sterujące systemami
oddymiania i naturalnej wentylacji,
n obsługuje jedną strefę oddymiania,
n do zastosowania w małych obiektach,
n 1 linia, 1 grupa,
n całkowity prąd napędów 3 A,
n zintegrowane przyciski oddymiania i wentylacji,
n centrala wyposażona w zintegrowany przycisk
oddymiania, umieszczony we wspólnej obudowie,
n wysoki standard wyposażenia oraz wygodna
obsługa,
n komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji,
n możliwość zaprogramowania różnych funkcji,
np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylacji,
n odporna konstrukcja, aluminiowa obudowa.
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Dane techniczne:
Typ

RZN 4503-T

Zasilanie

~230 VAC/50 Hz, 90 VA

Wyjście

=24 VDC (21,6 ... 26,4 VDC), maks. 3 A

Rodzaj pracy:
monitorowanie
alarm/wentylacja

praca ciągła
praca krótkotrwała

Stopień ochrony

IP 30

Zakres temp.

od -5 do + 40°C

Wymiary S×W×G
[mm]

156×235×82

Kolor obudowy

RAL 7035

Systemy oddymiania

Przykład zastosowania:

Centrale oddymiania

maks. 65 × 40 mm

Adapter koryta kablowego.

Parametry:
– kompaktowa budowa dla całkowitego prądu napędów 3 A,
– możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),
– zintegrowany przycisk oddymiania i klawisze naturalnej wentylacji,
– dwa programowalne przekaźniki NO/NC, np. do
przekazania informacji o alarmie i uszkodzeniu
instalacji oddymiania do BMS i SSP,
– możliwość bezpośredniego podłączenia: optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania, czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych,
– programowalny kąt i czas otwarcia dla funkcji
wentylacji,
– system monitorowania przewodów pod kątem
zwarcia i przerwy,
– natynkowa, aluminiowa obudowa,
– 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,
– układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów,
– wymagany jeden akumulator typ 3A (3,2 Ah),

– w ofercie D+H dostępne są dodatkowe akcesoria:
przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy
elektryczne, automatyczne czujki pożarowe oraz
urządzenia sterujące automatyką pogodową
i regulujące temperaturę w pomieszczeniu.

Typ

Nr artykułu

Waga
[kg]

Uwagi

RZN 4503-T

30.107.30

1,90

kolor pokrywy:
pomarańczowy (~ RAL 2011)*

RZN 4503-T/G 30.107.40

1,90

kolor pokrywy:
szary (~ RAL 7035)*

RZN 4503-T/B 30.107.50

1,90

kolor pokrywy:
niebieski (~ RAL 5009)

RZN 4503-T/Y 30.107.60

1,90

kolor pokrywy:
żółty (~ RAL 1004)

RZN 4503-T/R 30.107.70

1,90

kolor pokrywy:
czerwony (~ RAL 3000)

0,20

adapter koryta kablowego

KK 4503

30.107.90

* kolor zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.
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