Delta Larmlagring/Repeater

DELTA Larmlagringstablå för betjäning av brandlarm som är larmlagrat. Tablåerna placeras
ut i anläggningen i sådant antal att larmlagringstiderna kan hållas så korta som möjligt. Enligt
SBF 110 får kvitteringstiden inte överstiga 60 sekunder och undersökningstiden 10 minuter.
Vid varje tablå skall en manuell larmknapp placeras.
DELTA Larmlagringstablå ger personalen möjlighet att i klartext få information om var larmet
löst ut och manövrera larmlagringsfunktionen. Tablån kommunicerar endast på eBus och upp
till 160 tablåer kan kopplas i ett nätverk.
DELTA Repeater ger information i klartext om statusen på brandlarmcentralen. Avsedd att
monteras i vaktrum på sjukhus m.m. där informationen enbart skall visas och ingen
manövrering ska ske. Det är endast möjligt att tysta enhetens egen, interna summer.
Enheten kommunicerar endast på eBus och upp till 160 enheter kan kopplas i ett nätverk.
Utförande
Liten, elegant och kostnadseffektiv manöverpanel
Kompabilitet
Kompatibel med ANX95 och alla Delta brandlarmcentraler
Godkännande
Enligt European Standard EN 54, del 2
System
Pålitlig och flexibel kontroll och övervakningssystem för både centraliserade och decentraliserade system

DELTA repeater har flera utgångar för direkt nätverksanslutning med andra DELTA DA och
ANX95-centraler och för kommunikation med datamaskiner, sms, talat utrymningslarm,
skrivare och annan kontroll- och presentationsutrustning. Upp till 160 enheter i ett nätverk.

Delta LLT_Repeater_Datasheet_Sv- Information in this document may be changed without notice

Användningsområde:
DELTA repeater används där man endast har behov för information och ej betjäning.
Kommunikationsport

COM1 Serie RS232C/RS485

Kommunikationsport

COM2 Serie RS232C/RS485

Kommunikationsport

CN1-7, 8 eBus

Ingångar

1 nödlarm CN 1-1,2

Utgångar

1 O-tablå gränssnitt 64 LED max, 240 sekt.

Utgångar

1 larmsändare gränssnitt PL9

Spänning

21 till 30 VDC

Ström

Normaltillstånd 50-60mA, larm 300mA

Vikt

1,7 kg

Lagringstemeratur

minus 20C till plus 70C

Arbetstemperatur

0C till +50C

Fuktighet

0% till 95%

Kapslingsklass

IP 42

Yttre mått

300x210x70 (BxHxD)

Strömförbrukning

80 mA normal / 140mA i larm

Artikelnummer

251150

Artnr:

Delta repeater
m/eBus
2512514.1

Larmlagring
m/eBus
251262.1
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