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u 360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

u Egyszerű, csatlakoztatásos üzembe helyezés

u Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

u Hosszú élettartam és robusztus ház

u Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az
automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre
van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve
álmennyezet vagy álpadló takarja. A távjelzőket az
érintett zónákhoz vagy helyiségekhez vezető
folyosókon és átjárókban célszerű felszerelni.
A DIN típusú kivitel átlátszó piros fényű
riasztókijelzővel rendelkezik. A távjelző kialakítása
megfelel a DIN 14623 követelményeinek. A készülék
három üzemmódot támogat:

• 1. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít (ld. az
áramerősség-korlátozással kapcsolatos megjegyzést).

• 2. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít, és
belső áramerősség-korlátozást végez.

• 3. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

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

Németország VdS G 215079 FAA-420-RI-DIN

Európa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható. A
távoli programozási szoftverrel (Remote Programming
Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a tűzjelző
központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét
vezéreljék.

• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az LSN-
csatolómodulok közötti kábelek összhossza nem
haladhatja meg az 500 métert.

• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz
legfeljebb 3 méter lehet.

• LSN-érzékelők esetén 1-es vagy 3-as módban kell
üzemeltetni a készüléket.

• Nem LSN-kompatibilis érzékelők esetén az 1-es
módban külsőleg 30 mA-re kell korlátozni az
áramerősséget.

Műszaki specifikációk

Üzemi feszültség  

• 2. mód 8.5 - 33 V DC

• 3. mód 11 - 33 V DC

A másodkijelző áramfelvétele  



• 1. mód 3 mA

• 2. mód 11–14 mA

• 3. mód 3 mA

Megengedett vezetékméret 0,6 mm - 1,0 mm

Méretek 85 x 85 x 35 mm

Tömeg 65 g

Üzemi hőmérséklet 0 °C – +65 °C

Megengedett relatív
páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ

FAA-420-RI-DIN távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az
automatikus érzékelő nem látható, illetve
álmennyezetbe vagy álpadlóba van szerelve.
Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak.
Rendelésszám FAA-420-RI-DIN
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