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u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Snadná instalace pomocí zasunutí

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo
viditelný, nachází se například v uzavřených
místnostech, stropních podhledech nebo stěnách.
Doporučujeme montovat vzdálený indikátor na
chodbách nebo přístupových cestách do
odpovídajících částí budov nebo místností.
Verze vyhovující normě DIN je vybavena průhledným
červeným signálním displejem. Design vzdáleného
indikátoru vyhovuje požadavkům normy DIN 14623.
Tento indikátor nabízí tři provozní režimy:

• Provozní režim 1, při kterém indikátor trvale svítí
červeně (viz poznámka o omezení proudu).

• Provozní režim 2, při kterém indikátor trvale svítí
červeně s interním omezením proudu.

• Provozní režim 3, při kterém indikátor bliká červeně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/
FAA-420-RI-ROW

Německo VdS G 215079 FAA-420-RI-DIN

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit pouze
jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden hlásič
na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způsobem
nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN
a vzdálenými indikátory a mezi vazebními členy LSN
a běžnými zařízeními na periferním zařízení LSN
nesmí překročit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• V případě připojení ke hlásičům LSN používejte
režim 1 nebo 3.

• V případě připojení k hlásiči nepřipojenému ke
sběrnici LSN je nutné proud provozního režimu 1
externě omezit na maximálně 30 mA.

Technické specifikace

Provozní napětí  

• Provozní režim 2 8,5 až 33 V ss

• Provozní režim 3 11 až 33 V ss



Odběr proudu pro signalizaci  

• Provozní režim 1 3 mA

• Provozní režim 2 11 až 14 mA

• Provozní režim 3 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 1,0 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 35 mm

Hmotnost 65 g

Provozní teplota 0 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo
viditelný nebo je namontován do stropního podhledu či
dvojité podlahy.
Tato verze vyhovuje normě DIN 14623.
Číslo objednávky FAA-420-RI-DIN
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