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Ilość magistral 1 (bez możliwości rozbudowy)●

Maksymalna długość magistrali 400 ... 500 m przy●

przewodzie min. 3x1,5mm2
Maksymalna ilość detektorów 16●

Częstotliwość pomiaru 100 s●

Ilość wyjść przekaźnikowych 4 (2x wentylacja, alarm i●

uszkodz.)
Wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków, podświetlany●

Zasilanie awaryjne 12 V DC wymagana 1 szt. aku●

12V/7,5Ah

System detekcji gazów DURPARK został zaprojektowany do wykrywania do
dwóch różnych gazów jednocześnie: CO i NO2 w jednej linii detektorów.
Funkcja ta jest bardzo użyteczna zwłaszcza w garażach podziemnych,
warsztatach i innych małych instalacjach. Wersja mini centrali DURPARK
składa się z jednego modułu kontroli linii w dedykowanej obudowie z
zasilaczem, bez możliwości rozbudowy systemu. Na pojedynczej linii
detekcyjnej może pracować do 16 detektorów. Moduł kontroli linii posiada
cztery bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (dwa do sterowań/kontroli
wentylacji, jedno wyjście alarmowe oraz jedno wyjście uszkodzenia
ogólnego). Pamięć zdarzeń obejmuje 14 typów (po 999 zdarzeń dla każdego
typu). Wbudowane funkcje diagnostyczne pozwalają na wykrycie
podłączonych detektorów do linii oraz przeprowadzenie testu poprawnej
pracy wszystkich detektorów.

Parametry techniczne  
Zasilanie 230 V AC ±10%
Pobór mocy 3 W
Napięcia wyjściowe 15 V DC max
Zakres zmian napięcia
wyjściowego

9 ... 15 V DC

Technologia 8-bitowy procesor
Ilość magistral 1 (bez możliwości rozbudowy)
Maksymalna długość magistrali 400 ... 500 m przy przewodzie min.

3x1,5mm2
Pobór prądu na magistrali 122 mA
Maksymalna ilość detektorów 16
Częstotliwość pomiaru 100 s
Ilość wyjść przekaźnikowych 4 (2x wentylacja, alarm i uszkodz.)
Obciążalność wyjść
przekaźnikowych

3 A przy 230V AC

Wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków, podświetlany
Wymiary 280 x 213 x 83 mm (wys. x szer. x gł.)
Waga 3 kg
Stopień ochrony obudowy IP30
Zasilanie awaryjne 12 V DC wymagana 1 szt. aku 12V/7,5Ah

 

DURAN ELECTRONICA DKCT011 

Centrala detekcji CO i NO2 wersja mini, jeden moduł, bez możliwości rozbudowy


