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Alarmtryk IP67
CN-MCP2-DSCI WP

Art. no. 023263

System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE

Generel beskrivelse
CN-MCP2-DSCI WP er et adresserbart alarmtryk
til hårde udendørs miljøer, der er udviklet til
adresserbare brandalarmsystemer. Alarmtrykket
har en integreret kortslutningsisolator.
Alarmtrykket har en integreret dobbelt
kortslutningsisolator (DSCI).

Det er et enestående alarmtryk, som efterligner
følelsen af glas, der knuses, samtidig med at det
giver brugeren fordelene og den bedre sikkerhed
ved et glasfrit betjeningselement, der kan nulstilles.

Når det er blevet aktiveret, falder et advarselsflag
ind i synsfeltet, så det er let at identificere det
alarmtryk, der er blevet betjent. LED-indikatoren
lyser, når ABA anlægget har bekræftet alarmen. En
nøgle kan derefter nulstille enheden.

CN-MCP2-DSCI WP er en ideel løsning for de
fleste brandalarmsystemer. Ideel til alle udendørs
anvendelser og til områder, der afvaskes og er
følsomme over for knust glas.

BEMÆRK!
Det valgfrie beskyttelsesdæksel skal bestilles
separat. Varenumre:
5400164-00A Svensk dæksel med teksten
"BRANDLARM"
5400165-00A Almindeligt dæksel (ingen
tekst)

BEMÆRK!
Kabelbøsninger medfølger ikke. Brug M20
x 1,5 kabelbøsninger.

Data
Mærkespænding 35 V DC

Arbejdsspænding 20-38 V DC

Overvågningsstrøm 0.2 mA

Alarmstrøm 2 mA

Beskyttelsesklasse IP67

Temperaturområde -25 °C til +70 °C

Luftfugtighed 0 til 95 % RF
ikke-kondenserende

Materiale POM/PC

Farve Rød

Vægt 324 g

EMC-overensstemmelse EN50130-4

CE-overensstemmelse EN54-11 og EN54-17

Certificering

0845-CPD-232.1709

Tilslutning

Figur 1. Med DSCI-funktion.

Figur 2. Uden DSCI-funktion.

Adresseindstilling
Efter adressen er indstillet, skal den korrekte
kommunikation med alarmtrykket bekræftes fra
ABA centralen (se manual for ABA central).

BEMÆRK!
En korrekt indstilling af adressen er
afgørende for, at systemet kan rapportere
placeringen af en alarm korrekt.
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Figur 3. Et eksempel på adresseindstilling

Monteringsmetode

a Jordforbindelse (medfølger)

b 20 mm indsats med gevind og spændeskive

c Vandtæt hus til overflademontering af alarmtryk

d O-ring

e Dæksel

f Betjeningselement

g Nulstillingsnøgle (1) medfølger

h Fastgørelsesskruer nr. 8 x 1" (4) medfølger

M3.5 unbrakofastgørelsesskruer x6 er allerede
monteret i det medfølgende dæksel.

1. Tag alarmtrykket ud af emballagen. Frigør
dækslet (e) fra huset (c). Jordforbindelsen (a)
vil være fastgjort til huset (c). Du kan vælge at
beholde eller afmontere jordforbindelsen (a).

2. Kontrollér, at kanaler eller kabling flugter med
kanalindgangene, der er placeret oven på
huset (c), og fjern den eller de ønskede
ledningsindsatse med gevind. Det anbefales, at
indgangen til alarmtrykket sker via en eller to
af 20 mm-indgangene med gevind i bunden af
huset (c).

3. Tag huset (c), (kontrollér, at de to indgange er
placeret i bunden), og markér placeringen for
de fire fastgørelsesskruer (h).

4. Bor hullerne, og montér huset (c) ved brug af
de medfølgende fire fastgørelsesskruer (h) og
rawlplugs.

5. Når tilslutningen af ledningerne er udført, skal
du fastgøre dækslet (e) til huset (c). Der er
seks unbrakoskruer fordelt jævnt rundt på
dækslet (e). Brug den medfølgende
unbrakonøgle til at stramme hver
unbrakoskrue én hel omgang, og gå derefter
videre til den næste. Det sikrer, at der er et
ensartet tryk hele vejen rundt. Se Figur 4.  for
at få anbefalinger til den rækkefølge, der skal
bruges. Det anbefalede moment for
unbrakoskruerne er 5 Nm. For at opnå
IP67-sikring skal du kontrollere, at dækslet eller
dækslerne er fastgjort sikkert til huset (c).

Tilspændingssekvens

Figur 4. Tilspændingssekvens.

Dækslet set fra bagsiden

Figur 5. Terminalerne set fra bagsiden.
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Mål (mm)

Huset mål (mm)
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