S A A R CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001 : 2008

ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
BASE-6012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΞΟΔΟΙ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

12V DC

24V DC
6mA
Eπαφές ρελέ NC, NO

IP 20
EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
-10 έως 70 o C
Μέχρι 95%
Bayblend FR3010
106 (διάμ.) x 23 (ύψος) mm
90gr.
2 χρόνια

ΓΕΝΙΚΑ
Οι βάσεις BASE-6012 και BASE-6024
,
κατασκευάζονται ώστε σε συνεργασία με τους
ανιχνευτές BS-655, BS-660, BS-657 και BS-668
να παρέχουν γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση
πυρκαγιάς, ενεργοποιόντας το ρελέ με τις επαφές
ΝC, C και NO. Οι επαφές μπορούν να συνδεθούν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής
μας.
Οι βάσεις μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα
με εξωτερική τροφοδοσία σε τάσεις σύμφωνα με
τον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.Στερεώστε την συσκευή με τα παρεχόμενα υλικά
στήριξης.
2.Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας (με
προσοχή στην πολικότητα) και τις επαφές του
ρ ε λ έ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς α πα ι τ ή σ ε ι ς τ η ς
εγκατάστασης.

3. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή (BS-655, BS-660,
BS-657 ή BS-668) με προσοχή ώστε να
συμπέσουν τα ενδεικτικά σημεία στην πλαϊνή όψη
των συσκευών και περιστρέψτε τον ανιχνευτή
προς τα δεξιά ώστε να κουμπώσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ανιχνευτές πρέπει να τοποθετούνται στην
οροφή σε ορατά σημεία χωρίς πλευρικά εμπόδια.
Κάθε ανιχνευτής καλύπτει περίπου περιοχή 50 m2
ενώ η απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15m.
Η διατομή των καλωδίων θα πρέπει να είναι από
0,5 έως 1,5mm2 .
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BASE-6024

Τροφοδοσία

Σχήμα 1.
927600000_23_007

