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INSTALLATION
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SPECIFIKATIONER

• Dimensioner:
 Höjd: 43 mm med sockel 

B501Diameter: 102 mm med 
sockel B501
Vikt: 102 Gram

ARTIKLA

Art. Nr.

IDX-751

B501AP

IMX 1E

 Driftspänning: 15 till 32VDC

 Strömförbrukning: 200 μA @ 
24VDC (utan kommunikation); 
330 μA @ 24VDC (med en 
komm nikation ar 5 e sek) Ma

• Strömförbrukning
:

IMX-1E

Y72221

kommunikation var 5:e sek).Max 
larmström: 2,5 mA @ 24 VDC 
(inkl. LED diod tänd)

 Temperaturområde: -10°C  till +60°C

• Miljömässiga begränsningar:

 Luftfuktighet: 5% -93% relativ fuktighet. Ej kondenser

KOPPLINGSSCHEMA

IMX-1E
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Beskrivning

Ex-klassad, analog adresserbar 
optisk rökdetektor

Detektorsockel

I t f d lInterfacemodul

Zenerbarriär
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