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Maksymalny prąd wyjściowy 32 A
Ilość wyjść pod zwalniaki 1 (0,5A)
Ilość linii konwencjonalnych wiele (maksymalnie
14 czujek, 8 przycisków)
Ilość wyjść przekaźnikowych O (opcja TR 42 - 2
przekaźniki)
Maksymalna pojemność akumulatora 18 Ah (1
szt. - podtrzymanie 72h)
Cykl pracy 20 / 100 % (alarm, wentylacja /
dozór)

Elektryczne urządzenia sterujące systemami
oddymiania RZN 4300-E opracowano specjalnie do
zastosowania w kompleksach budowlanych jak np.:
porty lotnicze, hale produkcyjne lub centra handlowe.

Dzięki panelowej konstrukcji systemu możliwych jest
wiele kombinacji oddymiania i przewietrzania, w
zależności od rodzaju oraz wielkości obiektu.

Parametry:

płyta główna wyposażona w sloty do montażu
paneli, 2 gniazda montażowe dla modułów
dodatkowych, zasilacz z układem
prostownikowym
maksymalny prąd napędu 10A na grupę (panel
grupowy GE)
opcjonalnie moduły stabilizacji napięcia
możliwość podłączenia maksymalnie 8
przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych
na każdą linię(wolno stosować tylko czujki
dopuszczone przez D+H)
możliwość podłączenia optycznych i
akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania
komfortowe funkcje wentylacji w połączeniu z
dodatkowymi modułami
możliwość rozszerzania konfiguracji centrali w
przypadku zmian dokonywanych w budynku
włączalne funkcje bezpieczeństwa: uszkodzenie
= alarm, resetowanie instalacji oddymiania i
zdalne resetowanie czujek dymowych
system szyn nośnych dla różnych modułów
funkcjonalnych
wygodne sterowanie pogodowe z możliwością
ustawienia siły wiatru oraz czasu opóźnienia
(WE 516)
podzespoły przyłączeniowe dla urządzenia
sterującego GLT (opcja)
specjalne podzespoły służące tylko do
wentylacji (opcja)
zamykana obudowa natynkowa z blachy
stalowej
72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku
przerwy w dostawach zasilania sieciowego
system monitorowania przewodów pod kątem
występowania zwarcia i przerwania
funkcja resetowania systemu oddymiania z

Parametry techniczne  
Napięcie zasilania 230 V AC 50Hz
Zakres zmian napięcia zasilania 207 ... 264,5 V AC
Moc znamionowa 960 VA
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Zakres zmian napięcia
wyjściowego

20,4 ... 27,6 V DC

Tętnienia resztkowe napięcia
wyjściowego

48 % (10% przy opcjonalnym układzie
stabilizacji)

Maksymalny prąd wyjściowy 32 A
Ilość wyjść pod zwalniaki 1 (0,5A)
Ilość linii konwencjonalnych wiele (maksymalnie 14 czujek, 8 przycisków)
Liczba grup przewietrzania wiele
Ilość wyjść przekaźnikowych O (opcja TR 42 - 2 przekaźniki)
Obciążalność wyjść
przekaźnikowych

230V / 5A

Ilość wyjść sygnalizatorów konw. O
Maksymalna pojemność
akumulatora

18 Ah (1 szt. - podtrzymanie 72h)

Cykl pracy 20 / 100 % (alarm, wentylacja / dozór)
Zakres temperatur pracy -5 ... +55 °C
Stopień ochrony IP 54
Klasa klimatyczna II
Rodzaj obudowy Metalowa
Ilość miejsc na panele 9
Kolor RAL 7032 (szary)
Wymiary 600x600x210 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 27 kg

D+H RZN 4332-E9
Centrala Oddymiania 32A, panelowa, 9 miejsc, obudowa stalowa IP 54
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poziomu np.: SSP za pomocą modułu IM 44-E
(UWAGA)Podłączanie napędów obcych do
central RZN wymaga konsultacji z D+H
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