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Protokół komunikacji na pętli SSE 200 Plus, SSE
200 Advance
Wbudowany izolator zwarć Tak
Prąd dozorowania 0,66 mA (1 komunikat co 5s,
miganie diod; 0,35mA brak komunikacji)
Prąd alarmowania 6 mA
Stopień ochrony IP 24
Kolor RAL 3001 (czerwony)

Wydajności instalacji, elastyczność i pełna zgodność z najnowszymi
standardami są cechami charakterystycznymi wewnętrznych ręcznych
ostrzegaczy pożarowych serii MCP.

Czas instalacji oraz ostatecznie koszty instalacji mają ogromne znaczenie
dla każdego instalatora systemów zabezpieczeń elektronicznych. Rodzina
MCP bezpośrednio odzwierciedla tę potrzebę poprzez unikalny koncepcji
projektowane "plug and play" ukierunkowanej na skrócenie czasu instalacji.
Wszystkie nowe produkty MCP wykorzystują specjalny złącze kablowe,
montowane w początkowej fazie instalacji. Złącze to w postaci wtyczki jest
po prostu podłączone do płytki MCP. Proste, ale bardzo skuteczne
rozwiązanie, bez ponownego przepinania przewodów zaoszczędza czas.

Dzięki nowym normom i przepisom, w ręcznych ostrzegaczach pożarowych
można stosować zarówno szybki szklane jak i elementy plastikowe. Aby
zapewnić Państwu największą elastyczność zastosowań, nowe ROPy serii
MCP mogą być skonfigurowane albo jako ze szklaną szybką albo z
elementem plastikowym poprzez zmianę z jednego elementu na drugi.
Żadne inne dodatkowe elementy lub alternatywne produkty nie muszą być
zamawiane.

Pełna zgodność z najnowszymi standardami jest fundamentem nowych
ROPów wewnętrznych MCP, które w pełni spełniają najnowszą normę
EN54-11 (tylko odpowiednio oznakowane).

MCP5A-RP08FG-02 jest dostarczany z szybką szklaną i przystosowany jest
do montażu podtynkowego jak i natynkowego z ramką montażową.
Obsługuje on protokół 200 Advance i ma wbudowany izolator zwarć.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0831
Świadectwo dopuszczenia nr 0744/2010

Parametry techniczne  
Protokół komunikacji na pętli SSE 200 Plus, SSE 200 Advance
Wbudowany izolator zwarć Tak
Napięcie zasilania 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania 15 ... 30 V DC
Prąd dozorowania 0,66 mA (1 komunikat co 5s, miganie diod;

0,35mA brak komunikacji)
Prąd alarmowania 6 mA
Zakres temperatur pracy -10 ... +55 °C
Stopień ochrony IP 24
Kolor RAL 3001 (czerwony)
Wymiary 89x93x27,5 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 110 g (wraz z gniazdem)

KAC MCP5A-RP08FG-02
Adresowalny ROP wewnętrzny


