TRUNG TÂM BÁO CHÁY HORING AH-00212

CE Approval
 Thông số kỹ thuật
Model
Nguồn
Phạm vi điện áp
Điện dung battery
Điện áp sạc, dòng
Điện trở ngoại vi
Số đầu báo nhiệt có
thể nối kết
Số đầu báo khói có
thể nối kết
Dòng ngõ ra tối đa
Công tắc digital
Điện trở cuối tuyến
Vật liệu
Kích thước
Chức năng bộ phận
phụ
Màu

AH-00212 (1-10 zone)
220VAC/50Hz hoặc khác
Điện áp lý thuyết ± 20%
24VDC 1.2Ah
24VDC 100 ~ 400mA
có chức năng tự điều chỉnh
Vòng lặp dưới 50Ω
Không giới hạn (trừ loại điện tử)




24VDC 0.8Ah

30 đầu/zone, loại đầu Horing
1A
Độ tin cậy tối thiểu 500000 vòng
10kΩ mỗi zone
Thép dày 1.2mm
350mm x 285mm x 105mm
Công tắc truyền tín hiệu kép,
công tắc phụ (aux.)
Đỏ

Đặc điểm thiết bị


AH-00212 (1 zone)

Tủ điều khiển hệ thống báo cháy Horing tích hợp nhiều
chức năng, giảm thiểu báo giả gây ra do xung điện không
ổn định hoặc do tín hiệu bất thường (báo giả). Những rắc
rối ấy không ảnh hưởng đến chức năng báo cháy của tủ
điều khiển Horing.
Mỗi zone có 2 đèn LED, một để hiển thị tín hiệu báo cháy,
và một để báo lỗi kết nối.
Công tắc test báo cháy là loại nhấn để test từng zone một,
đáng tin cậy hơn loại công tắc xoắn mà có thể tiếp xúc
không tốt do bụi bặm hoặc không tương thích.

500mA

280mm x 160mm x 70mm








Có bộ phận tích điện, để cho đèn hiển thị nguồn
sáng lên, có thể chọn chế độ ON hoặc OFF lúc
panel mất nguồn trong điều kiện bình thường
(không có báo động), và sẽ chớp nháy trong
trạng thái báo động. Điều này giúp tăng tuổi thọ
của panel. Nó cũng giúp cho control panel vẫn
hoạt động khi thời gian mất điện kéo dài hơn
thời gian bình battery có thể đảm đương.
Dễ dàng truyền tín hiệu từ hệ thống báo cháy
qua hệ thống thoát khói, hệ thống sprinkler hoặc
foam.
Nhãn chỉ định zone có thể di dịch dễ dàng.
Có thể nối kết bộ hiển thị phụ model AH-02124

