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1X-F2-01Conventioneel brandmeldpaneel - 2 groepen

De 1X serie brand- en evacuatiemeldpanelen hebben een zeer moderne
state-of-the-art manier van configureren en programmeren. Dit voorziet
in een zeer snelle installatie van kleine en middelgrote conventionele
systemen. De kenmerken en het aantrekkelijk, hedendaags design
passen in elk decor. De licht gebogen voorzijde geeft wat extra flair en
de bediening is in opvallend zwart lexan uitgevoerd.

De 1X serie panelen wordt ondersteund met een volledige lijn van
conventionele detectors en toebehoren. Verder biedt de
snel-aan-de-slag-functionaliteit van de 1X serie veel mogelijkheden, wat
gewaardeerd wordt door adviseurs, installateurs en eindgebruikers.

Technische gegevens

Aansluitspanning 110 Vac/60 Hz of 240 Vac/50 Hz

Tolerantie +10% / -15%

Stroom verbruik (max) 2A @ 110/240 Vac

Kabelspecificaties 3 x 1,5 mm²

Accu 2 x 12V - 7.2 Ah

Paneel spanning 2A @ 24 Vdc

Groepen 2

Uitgangsspanning 22 Vdc (18-24 Vdc)

Belasting (max) 65 mA

Kabelweerstand (max) 55 ohm

Kabelcapaciteit (max) 500 nF

Melders per groep (max) 32 (20 voor 700 serie)

Ingangen 2

Kabelweerstand (max) 100 ohm

Bewaakte uitgangen 2

Uitgangsspanning -15 tot +28 Vdc

Belasting (max) 250 mA

Niet bewaakte uitgangen 2

Belasting contacten (max) 2A @ 30 Vdc

Extra voedingsuitgang

Uitgangsspanning 24 Vdc (21 tot 28 Vdc)

Belasting (max) 250 mA

Omgeving/milieu

Opslagtemperatuur -20 tot +70°C

Bedrijfstemperatuur -5 tot +40°C

Relatieve vochtigheid (niet gecond.) 10 tot 95%

IP waarde IP30

Mechanisch

Afmetingen 435 x 320 x 134 mm

Gewicht (zonder accu's) 2,8 kg

Kleur RAL7035

Kabeldoorvoer
(boven/beneden/achter)

Ø 20 mm - 14/2/12

Bestelinformatie

Conventioneel brandmeldpaneel - 2 groepen1X-F2-01
Conventioneel 1X-F Serie brandmeldpaneel toebehoren relais print - onbewaakt2010-1-RB
Conventioneel 1X-F Serie brandmeldpaneel toebehoren relais print - bewaakt2010-1-SB

Modern ontwerpE

Standaard taal-/landinstellingE

Lijnbewaking op kortsluiten en verwijderen van
melders

E

Conform EN54 potentionaal vrije relais voor algemeen
storing en algemeen brand

E

2 ingangen voor sturing op afstandE

Extra 24Vdc hulpspanning met resetoptieE

Default instellingen met speciale functies als:

- Conform EN54 bedieningsniveau voor gebruiker
- Diagnose status via bedienpaneel
- Onderhoud met 1 persoon
- Bewaakte brandalarmuitgangen
- Statusmelding vervuilde rookmelders

E

Extra relais printen met bewaakte en onbewaakte
uitgangen

E

Snel-aan-de-slag configureren, installeren en
programmeren

E

WEBIPS-NL-1X-F2-01-2009-10-30 11:52:34                          www.gesecurity.nl


