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Optisk røgdetektor
CN-P

Art. no. 023111

System: CS3000, CS4000, NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA
ONE

Generel beskrivelse
CN-P er en analog adresserbar røgdetektor med
et optisk kammer.

CN-P er designet til at give en tidlig advarsel om
tilstedeværelsen af røg i det overvågede område.
Samtidig giver detektoren en høj beskyttelse mod
uønskede alarmer.

CN-P er udstyret med OMNIVIEW 360°
LED-indikator, der giver en klar 360°-visning med
fuld synlighed af indikationen med rød alarm.

Detektoren kan placeres i barske miljøer, hvis den
monteres på en stænktæt sokkel. Du kan finde
oplysninger om en passende sokkel i det separate
dokument "Sokkelmatrix Salwico-enheder".

Den tekniske detektoradresse indstilles med et
specielt programmeringsværktøj. Gyldige adresser
er 1-254.

CN-P har et finmasket net, der forbedrer
reaktionen over for røg, og også reducerer
mængden af støv osv., der kommer ind i
detektoren.

CN-P er udstyret med en udgang for
fjernindikation.

Data
Funktion Analog, adresserbar,

spredt lys

Mærkespænding 24 VDC

Arbejdsspænding 20-38 VDC

Arbejdsstrøm 0.2 mA

Alarmstrøm 5 mA

Fjernindikering Maks. 3 mA

IP-klasse Afhænger af sokkel

Kabelterminaler Afhænger af sokkel

Temperaturområde -10 °C til +55 °C

Luftfugtighed 0–95 % RF

Materiale PC/ABS

Farve Hvid

Vægt (uden sokkel) ~120 g

Programmeringsværktøj Delnr. 22100

Certificering
0832-CPR-F0524

DoP nr: F0524
EN54-7: 2000 + A1: 2002
+ A2: 2006

Den forventede levetid for produktet påvirkes af
det miljø, produktet er monteret i.

Den angivne IP-klasse gælder for tilslutningssoklen
og forskruninger. Røgdetektorhovedet skal være
åbent, så der kan komme røg ind.

BEMÆRK!
Fjern ikke støvbeskyttelsesdækslet fra
detektoren, før alle forurenende
(støvende) aktiviteter er fuldført, og
området er blevet gjort rent.
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Tilslutning
Tips!
Vedr. tilslutning henvises til databladet for
den valgte sokkel.

Mål (mm)


