IQ8 Alarmtryk

IQ8 Manuelt alarmtryk_DK – information i dette dokument kan ændres uden varsel.

IQ8 Manuelt alarmtryk har indbygget isolator. Isolatorer benyttes for at isolere dele af sløjfen ved
kortslutning, således at hele sløjfen ikke påvirkes (går ned). Ved brud forsynes sløjfen både fra
frem og retur, sikkerheden opretholdes mellem den åbne isolator og resten af sløjfen. Melderen er
designet til nem betjening og for kommunikation på detektorsløjfen sammen med IQ8 detektorer
som er 100% kompatible med Esser 9200 serien.
IQ8 Manuelt alarmtryk leveres uden underlag. Underlag til udvendig montage bestilles separat, se
tabel næste side.



Indbygget alarmindikator i hvert alarmtryk



Nem installation



Splintsikret glas



Test alarm kan fortages med testnøgle ved service



Monteres på samme sløjfe som detektorerne



Bynyttes på både Eltek Quad og Esser IQ8 ( FlexES)
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Alarmtryk art.nr. 804971
Afprøvning:
Alarmtrykket kan testes ved hjælp af en testnøgle uden at alarmtrykket
åbnes eller glasset går i stykker.
Testnøglen følger med alle alarmtryk.
Alarmtrykkende har splintsikret glas, der kan bestilles som reservedel,
se tabel nedenfor.
Udskiftning af glas:
Alarmtrykket kan adskilles ved hjælp af testnøglens håndtag. Isæt
nøglens håndtag i de to taphuller tryk let ind, fronten kan nu fjernes.
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Teknisk data:
Driftspænding
Normalstrøm
Alarmstrøm
Alarmindikator
Antal meldere
Terminaler
Farve
Omgivelses temperatur
Opbevarings temperatur
Reel luftfugtighed
Tæthed
Vægt
EN 54
VDS
CPD

8-42 VDC
45 uA ved 19 VDC
9 mA, pulseremde
Blinkende rødt LED
max 125 pr. sløjfe
max 2,5 mm²
ABS – Kunststof – rød som RAL 3020
-20º C til +70º C
-30º C til +75º C
≤95 % rel. (ikke kondenserende)
IP 43, (IP 55 med vippelåg og membraner)
Ca. 110g
– 11, type A
G205132
0786-CPD-20492

Tilbehør:
Art.nr.
804868
704960
704971
704965
704966

Betegnelse
IQ8 Manuel alarmtryk, m/isolator
IQ8 Manuel alarmtryk, glas á 10 stk.
IQ8 Manuel alarmtryk, underlag rødt
IQ8 Manuel alarmtryk, vippelåg
IQ8 Manuel alarmtryk, testnøgle

Honeywell Life Safety A/S. Herlev Hovedgade 82C 2., 2730 Herlev. Tlf: +45 44949483 Fax: +45 44949489

