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M700KAC-FG
& M700KACIFG

GENERELLT

Adresserbara larmknappar

M700KAC-FG utan inbyggd isolator
och M700-KACI-FG med inbyggd
isolator
är
båda
manuella
larmknappar utvecklade för att ge
larm
direkt
tillsammans
med
NOTIFIER´s brandlarmcentraler.

För att utföra ett fullständigt
funktionstest brukas ett verktyg,
medföljer, i underkanten av enheten
som sänker glaset/elementet och
löser ut microbrytaren vilket utlöser
ett larm. Vad kan vara enklare?

EGENSKAPER
• Unik ”plug & play”

Enkel installation, stor flexibilitet och
med uppfyllande av de senaste
standarderna
för
manuella
larmknappar.

INSTALLATION

installation

• Återställbart tryckelement
kan användas

• Analog adresserbar
kommunikation

• För infällt eller
utanpåliggande
installation

• Uppfyller kraven enligt
EN54, del 11

• Kompatibel mot äldre
system

• Förbättrad design
• Integrerad LED-lampa,
indikering

• Kan fås med inbyggd
isolator

Det unika ”plug & play” konceptet är
utvecklat
för
att
reducera
installationstiden. Vid inkopplingen
monteras en anslutningsplint in
tillsammans med en länk (P102) för
att möjliggöra test av slingan. Vid
driftsättningen lossas länken och
anslutningsplinten kopplas enkelt till i
bakkanten av enheten. Inga fler
kopplingar behöver göras.

Båda larmknapparna är anpassade
för infällt respektive utanpåliggande
montage. Det medföljer infällnadsram
med kopplingslist (ETT-P) för isolerat
och oavbrutet skärmad inkoppling.
För
utanpåliggande
montering
används den medföljande boxen
(SR1T) för enkel montering och
inkoppling.
Erforderligt materiel för montering
och installationsanvisning medföljer.

Både krossbara glas som är
inkluderat
samt
återställbara
tryckelement kan användas. När det
återställningsbara
elementet
aktiveras indikeras detta både av
enhetens LED-lampa samt av att en
gul stripe syns på elementet.
Knappen kan skyddas från ofrivillig
aktivering genom ett skyddslock
(PS200),
kan
även
skyddas
ytterligare med ett heltäckande skydd
(PS056). Larmknappen nyttjar en av
99 ”modul-adresserna” på slingan
och ställs in genom vridbara knappar
på baksidan.

Artikelnummer: M700KAC - Larmknapp

Artikelnummer PS200 – Skyddslock, beställs separat
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SPECIFIKATIONER

ORDERDETALJER

Dimensioner

Art.nr

Beskrivning:

M700KAC(I)-FG

M700KAC-FG

Intelligent larmknapp utan isolator

Infälld montering:

Levereras med skyddslock

89(b) x 93(h) x 27,5(d)
Utanpåliggande montering:

M700KACI-FG

89(b) x 93(h) x 59,5(d)

Intelligent larmknapp med isolator
Levereras med skyddslock

Vikt: Infälld 110g
Utanpåliggande 160g

Montering:

Avstånd monteringshål:

ETT-P

Monteringsram för infälld
larmknapp

SP1T

Box för utanpåliggande montage

60mm
Strömförbrukning
Drift (utan isolator) – 0,26mA
Drift (med isolator) – 0,36mA

Tillbehör:

Larm – 6mA (båda)

PS200

Genomskinligt skyddslock

PS056

Heltäckande skyddslock (5-pack)

Spänning

KG1/N10/GL1293

10 st glas EN54/11

15 – 30VDC max

PS230

10 st återställningsbara element

PS102

10 länkar

Miljögränser
Temperatur -30 till +70 grader C
Fuktighet 0% till 95% ej kondenserande
Kapslingsklass: IP24D

KOPPLINGSSCHEMA

Från adress
Till adress
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