PRODUKTBLAD

EVAQ™
Evaq™ Nöd-/evakueringslarm ger direkt
information om var den nödställde
beﬁnner sig.

UNDERCENTRAL EVAQ 2 KN
Artikelnr: 5500529
Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken
(teckenhöjd 12mm) och 2st gröna funktionsknappar. Röd
kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i
locket. Summer med justerbar volym och ingång för kontrollfunktion
(aktivering av “Kvittering”). Utgångar för summer, summalarm och
fellarm. Tryck på locket: “Kvittering” Inkoppling sker på skruvplint med
trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i rund
apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd
26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.
Vikt

133 g

Ledtid

10 dagar

Driftspänning 12-24
VDC (±, %)

15

Ingång för
signalkontakt

Slutande/Brytande

Mått (Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj,
mm)

90x90x29

Mått (Apparat,
paketerad i kartong)
(H*B*Dj, mm)

93x93x40
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PRODUKTBLAD
Transistorutgång, typ
Slutande
open collector (GND)
Utgång, Max spänning
50
(VDC)
Utgång, Max ström
(mA)

500

Vikt (gram)

133

Max strömförbrukning
130
vid 12 VDC (, mA)
Max strömförbrukning
70
vid 24 VDC (, mA)
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STRÖMFÖRSÖRJNING BATTERI 230/12VDC
Artikelnr: 6356065
Strömförsörjning innehållande 2st utgående grupper (sekundärsidan)
2A, 2-poligt avsäkrade med glasrörssäkringar. Inbyggt batteri för
backup vid kortare strömavbrott. Laddningsutgång för batteri.
Reläutgångar för felarm (Nätbortfall, säkringsfel och låg batterinivå).
Inkoppling sker på jackbara skruvplintar med trådskydd.För montage i
19" stativ eller på vägg. Kapsling består av vitlackerad aluminium.
Vikt

6354 g

Ledtid

10 dagar

Mått (Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj,
mm)

296x487x65

Primärspänning (VAC) 230
Reläutgång
kontaktdata, Max
spänning (V)

50

Reläutgång
kontaktdata, Max
ström (A)

1

Reläutgång
potentialfri (1-pol)

Växlande

Sekundärspänning
(VDC)

12

Vikt (gram)

6354
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SPRIDNINGSPLINT AVSÄKRAD 12 UTG
Artikelnr: 11030019
Spridningsplint för uppkoppling av stam-/spridningsnät bestående av
jackbara plintar för in-/utgående stamnät och 12st spridningsutgångar.
Dessa är strömbegränsade med PTC motstånd. 2 st utgångar är
försedda med större plint för att kunna ansluta med grövre kabel (ex.
korridordisplayer). Inkoppling sker på jackbara skruvplintar. För
utanpåliggande montage på vägg eller monteringsplåt för kabelstege.
3st monteringsskruvar bipackas.
Ledtid

På begäran

Mått (Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj,
mm)

125x190x31
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CENTRALENHET EVAQ 2 KN
Artikelnr: 5500528
Centralen kan hantera upp till 50 larmpunkter. Kompletteras med
Anropsapparater Evaq, Undercentral Evaq och vid behov
Strömförsörjning 230/12VDC. Apparaten innehåller display med 8
röda/gröna alfanumeriska tecken (teckenhöjd 12mm) och 2st gröna
funktionsknappar. Röd kvitteringsdiod och grön driftindikering under en
2mm ljusledare i locket. Summer med justerbar volym och ingång för
kontrollfunktion (aktivering av “Kvittering”). Utgångar för summer,
summalarm och fellarm. Tryck på locket: “Kvittering” . Inkoppling sker
på skruvplint med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För
infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i
väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit
termoplast.
Programeringsmall Evaq

Vikt

133 g

Ledtid

10 dagar

Driftspänning 12-24
VDC (±, %)

15

Ingång för
signalkontakt

Slutande/Brytande

Mått (Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj,
mm)

90x90x29

Mått (Apparat,
paketerad i kartong)
(H*B*Dj, mm)

93x93x40

Transistorutgång, typ
Slutande
open collector (GND)
Utgång, Max spänning
50
(VDC)
Utgång, Max ström
(mA)

500

Vikt (gram)

133

Max strömförbrukning
130
vid 12 VDC (, mA)
Max strömförbrukning
70
vid 24 VDC (, mA)
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ANROPSAPP/ÅTERSTÄLLN EVAQ 2 KN
Artikelnr: 5500531
Apparaten innehåller display med 8 röda/gröna alfanumeriska tecken
(teckenhöjd 12mm), 1st röd och 1st grön funktionsknapp. Röd
kvitteringsdiod och grön driftindikering under en 2mm ljusledare i
locket. Summer med justerbar volym och in-/utgång för larm. Tryck på
locket: “Nödsignal” och “Återställning”. Inkoppling sker på skruvplint
med trådskydd placerade på ett jackbart plintkort. För infällt montage i
rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012
(höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.
Vikt

133 g

Ledtid

10 dagar

Driftspänning 12-24
VAC (±, %)

15

Ingång för
signalkontakt

Slutande/Brytande

Mått (Apparat, ej
paketerad) (H*B*Dj,
mm)

90x90x29

Mått (Apparat,
paketerad i kartong)
(H*B*Dj, mm)

93x93x40

Transistorutgång, typ
Slutande
open collector (GND)
Utgång, Max spänning
50
(VDC)
Utgång, Max ström
(mA)

500

Vikt (gram)

133

Max strömförbrukning
130
vid 12 VDC (, mA)
Max strömförbrukning
70
vid 24 VDC (, mA)
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