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SPECIFIKATIONER

• Dimensioner: Nivå 1 Låg i

KÄNSLIG

 Larm 7mA id 24 VDC (med

• Strömförbrukning

 Höjd: 66 mm, vid användning 
av B501 sockel

 Diameter: 102 mm

 Vikt: 176g

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

Medi

Stan

Hög 

Myck

Klass

 Larm: 7mA vid 24 VDC (med 
LED indikering)

 Normal drift: 200µA vid 24 VDC 
(utan kommunikation)

 15 till 32 VDC

• Driftspänning:

ARTIKLA

Art. nr.

IRX-751CTEM

Socklar:

 -20°C till +55°C driftstemperatur

 15 till 90% ej kondenserande 
fuktighet

• Miljömässiga begränsningar:
03-B501

03-B524IE

03-B01DG

03-B524RTE

ABS32/W-I

ABS32/W/C-I

LPBW

Tillbehör

SMK400

RMK400

 IR: 0 - 450 uW/cm2

 CO: 0 - 500 PPM

• Område:

KOPPLINGSSSCHEMA

YTTRE-
INDIKERING

NOTIFIER 
ANALOGANALOG 
CENTRAL
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immunitet mot oönskade larmer, hög optisk känslighet

GHETSNIVÅER

ium immunitet mot oönskade larmer, medium optisk känslighet

dard immunitet mot oönskade larmer, låg optisk känslighet

immunitet mot oönskade larmer, låg optisk känslighet

ket hög immunitet mot oönskade larmer, låg optisk känslighet

s A1R (endast värmedetektion)

AR

M

Beskrivning

SMART Multidetektor

Standard sockel

Sockel med isolator

Djup sockel

Relä´sockel

Sockelsiren med isolator

Sockelsiren med blixtljus och isolator

Kopplingsplatta for sockelsiren

Set för utanpåliggande montering av kablar. För 
användning tillsammans med sockel B501.

Set för infällt montage. För användning tillsammans 
med sockel B501med sockel B501.


