Grundlæggende TBKA-system med en valgfri ECU-224 Bordtelefon tilsluttet
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Teknisk data
Valgfri
ECU-224
Bordtelefon

CAT5-forbindelseskabel
(leveres med ECU-224)

 
Netværk: Op til 14 anlæg.
 
Batteri: 2 x 12V 7 Ah VRLA i
serie.

TBKA-system i netværk med flere ECU-224 Bordtelefoner tilsluttet

TBKA Kompakt
TBKA Kompakt 2-vejs brandekaldeanlæg kan fås i to
forskellige versioner. En model uden håndsæt med
8 linjer. Modellen med håndsæt fås med 4, 8 eller
16 linjer, hvilket giver operatørerne mulighed for at
kommunikere med op til 16 kaldeenheder og/eller
brandtelefoner.

Kommunikationsnetværk (kun påkrævet på TBKA-systemer med netværk). ECU722 og ECU723-kort monteres i brandkaldeanlæggene. Kabler til netværket skal være 4 x 2 leder 1,5 mm2 iht. IEC 60331-2. Samlet netværkslængde = 1 km. Samlet
antal netværks-anlæg = 14 (eller 224 linjer). ECU723-kort er kun påkrævet, hvis der anvendes en valgfri bordtelefon. Hvis
der ikke er behov for en bordtelefon, skal du i stedet bruge et ECU722-kort. Brandkaldeanlæg uden håndsæt (ECU-8NT)
er også tilgængelige, men disse er ikke kompatible med ECU-224 bordtelefoner.
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BS5839-9 certificeret ved
korrekt installation.
 
Nominel netstrøm 500mA.
 
Intern strømforsyning
19V-28,5V (27V nominelt).
 
Bølgeslag 7V maksimalt
(batterifejl).
 
Hvilestrøm 100mA.
 
Skift af fejlrelæ (fejlsikring).
30V 1A max.

Brandkaldeanlæggene kan kobles i netværk med
op til 14 anlæg og dermed op til 224 linjer

 
Åbne kollektorudgange
(OP1) ECU’en ringer,
(OP2) Aktivt toilet alarmopkald, (OP3) Lukker, når
håndsættet er afbrudt og
forbliver aktiv i 2 minutter,
24V, 50mA max.

Enheder kan navngives/redigeres ved hjælp af
knapperne på en hovedcontroller eller via en valgfri
pc programmeringskonfigurator. Både hardware og
software kan overvåges.
I tilfælde af netsvigt kan driften opretholdes i 24
timer (standby) og 3 timer (i brug).

 
Ekstra 24 V udgang (til relæer osv.).

Systemet kan nemt forbindes med tilgængelige
toiletalarmsystemer, teleslyngesystemer, stroboskop- eller CCTV-aktiveringsrelæer.
Systemet er primært lavet som 2-vejs brandkaldeanlæg for højhusbyggerier, og ved byggerier, hvor
øverste gulvplan er over 22 meter over terrænniveau, kan systemet anvendes som anskrig.

 
Nødkald/linjer:
4, 8 eller 16 stk.

 
Anlægget vejer 3,1 kg uden
batterier.

Fås med håndsæt med 4, 8
eller 16 linjer

Fås uden håndsæt til 8 linjer
ECU-8NT

Tilbehør - ECU-224 Bordtelefon

Tilbehør - Planforsænket
stål-kabinet med lås

Tilbehør - Nødkald i grøn
Påbygget eller planforsænket

Tilbehør - Nødkald i stål
Påbygget eller planforsænket

Tilbehør - Brandtelefon med
eller uden lås.
Kan også planforsænket

Tilbehør til nødkald - IP66 boks

Tilbehør til TBKA Kompakt systemet
 
Kaldestationer
Nødkald i grøn eller stål – påbygget eller planforsænket.
Brandtelefoner i låst eller ikke-låst kabinetter i rødt stål.
ECU-224 Rød Bordtelefon
 
Vandtæt IP66 boks til kaldestationer
 
Netværkskort
ECU722 – op til 14 anlæg i netværk over 1 km.
ECU723 – bruges ved brug af bordtelefoner.
 
XSB Xenon Strobe – anvendes ved anskrig
 
Planforsænket ramme – EVC385
 
Aflåst stål-kabinet til planforsænkning
Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.
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