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u Hem duvara hem de tavana montaj için 360°
görünüm

u Soketle kolay montaj

u Kablo bağı braketi ve her yöndeki kapaklı delikler
sayesinde kolay kablolama

u Uzun ömürlü ve sağlam yapılı muhafaza

u Verimli LED

Uzaktan gösterge, dedektör kapalı odalar, asma
tavanlar gibi gizli bir yere monte edildiğinde veya
görünmediğinde kullanılır. Uzaktan göstergenin, ilgili
bina bölümlerinde veya odalarında koridorlara ya da
geçiş yollarına monte edilmesi önerilir.
DIN modelinde şeffaf kırmızı alarm ekranı bulunur.
Uzaktan göstergenin tasarımı DIN 14623'ün
gereklilikleriyle uyumludur. Ek olarak bu göstergede üç
çalışma modu bulunur:

• Göstergesinin ışığı sabit kırmızı renkte yanan Çalışma
Modu 1 (lütfen akım sınırı hakkındaki nota bakın).

• Dahili akım sınırıyla göstergesinin ışığı sabit kırmızı
renkte yanan Çalışma Modu 2.

• Göstergesinin ışığı kırmızı renkte yanıp sönen Çalışma
Modu 3.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

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

Polonya ITB 020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN /
FAA-420-RI-ROW

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Almanya VdS G 215079 FAA-420-RI-DIN

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

Kurulum/yapılandırma notları

• Uzaktan gösterge başına yalnızca bir adet dedektör
bağlayabilirsiniz. Ancak FSP-5000-RPS Programlama
Yazılımı (RPS) bulunan paneli sırayla yapılandırarak
bir LSN veri yolunda birden fazla dedektörde alarm
göstermek mümkündür.

• LSN çevresinde LSN cihazları ile uzaktan göstergeler,
ayrıca LSN arayüz modülleri ile konvansiyonel cihazlar
arasındaki tüm kablo uzunluklarının toplamı 500 m'yi
aşmamalıdır.

• Blendajsız kablolar kullanıyorsanız, LSN cihazı (ör.
dedektör) ve uzaktan gösterge arasındaki kablo
uzunluğu maksimum 3 m ile sınırlıdır.

• LSN dedektörlere bağlı olduğunda mod 1'de veya 3'te
çalıştırın.

• LSN olmayan bir dedektöre bağlı olduğunda ise
çalışma modu 1'de akım harici olarak maks. 30 mA ile
sınırlandırılmış olmalıdır.



Birlikte verilen parçalar

Miktar Bileşen

1 Uzaktan gösterge

Teknik özellikler

Çalışma gerilimi  

• Çalışma modu 1 akım beslemesine bağlıdır

• Çalışma modu 2 8,5 - 33 V DC

• Çalışma modu 3 11 - 33 V DC

Ekranın akım beslemesi  

• Çalışma modu 1 3 - 30 mA

• Çalışma modu 2 11 - 14 mA

• Çalışma modu 3 3 mA

İzin verilen kablo ölçümü 0,6 - 1,0 mm

Boyutlar 85 x 85 x 35 mm

Ağırlık 65 g

Çalışma sıcaklığı 0 - +65°C

İzin verilen bağıl nem %< 95 (yoğuşmasız)

Koruma derecesi 
(IEC 60529)

IP40

Sipariş bilgileri

FAA-420-RI-DIN DIN uygulaması için uzaktan gösterge
Otomatik dedektörün görünmediği veya asma
tabanlara/zeminlere monte edildiği uygulamalar için.
Bu model DIN 14623 ile uyumludur.
Sipariş numarası FAA-420-RI-DIN
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