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u Vizualizare 360°, atât la montarea pe perete, cât şi
pe tavan

u Cablare simplă, mulţumită consolei de prindere a
cablurilor şi orificiilor de scoatere în toate direcţiile

u Durată de viaţă lungă şi carcasă cu construcţie
solidă

u LED eficient

Indicatorul la distanţă este utilizat atunci când
detectorul automat este montat într-un loc ascuns sau
care nu este vizibil, precum camere închise, tavane
false sau pereţi. Se recomandă montarea indicatorului
la distanţă pe coridoarele sau căile de acces ale
secţiunilor de clădire sau ale camerelor
corespunzătoare.

Certificări şi autorizări

Regiune Certificare

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

CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Note privind instalarea/configurarea

• Nu se pot conecta mai multe detectoare la un
indicator la distanţă. În orice caz, este posibilă
controlarea mai multor detectoare de pe magistrala
LSN prin intermediul configurării panoului cu
Software-ul pentru programare la distanţă (RPS).

• În perifericul LSN, suma lungimilor tuturor cablurilor
dintre dispozitivele LSN şi indicatorii la distanţă,
precum şi dintre modulele de interfaţă LSN şi
dispozitivele convenţionale, nu trebuie să depăşească
500 m.

• Dacă utilizaţi cabluri neecranate, lungimea cablului
dintre dispozitivul LSN (de ex. detector) şi indicatorul
la distanţă este restricţionată la maximum 3 m.

• Curentul trebuie să fie limitat extern la 30 mA.

Specificaţii tehnice

Consum de curent (min.) 3 mA

Calibru admisibil pentru cablu 0,45 mm – 1,4 mm

Dimensiuni 85 x 85 x 29 mm

Greutate 45 g

Temperatură de funcţionare -20 °C până la +65 °C

Umiditate relativă permisă < 95% (fără condens)

Clasă de protecţie cf. IEC 60529 IP 40



Informaţii pentru comandă

Indicator la distanţă FAA-420-RI-ROW
Pentru aplicaţii în care detectorul automat nu este
vizibil sau a fost montat în tavan fals/podea falsă.
Număr de comandă FAA-420-RI-ROW
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