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Maksymalny prąd wyjściowy 4 A
Ilość wyjść pod zwalniaki 1 (0,5A)
Ilość linii konwencjonalnych 1 (maksymalnie 14
czujek, 8 przycisków)
Ilość wyjść przekaźnikowych 1 (opcja TR 42 - 2
przekaźniki)
Maksymalna pojemność akumulatora 2,2 Ah (2
szt. - podtrzymanie 72h)
Cykl pracy 20 / 100 % (alarm, wentylacja /
dozór)

Posiadające certyfikaty CNBOP, VdS elektryczne
centrale oddymiania typu: RZN 4402-K(-KS) V2 oraz
RZN 4404-K (-KS) V2 opracowano specjalnie do
zastosowania w małych obiektach budowlanych jak np.:
klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki
standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi
między innymi dzięki zastosowaniu mikroprocesora.
Zintegrowany service timer do kontroli częstości
zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i
nastawiania licznych funkcji np.: alarm w przypadku
uszkodzenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowią standardowe
wyposażenie centrali.

Parametry:

konstrukcja kompaktowa dla całkowitego prądu
napędu 4A
stabilizowane napięcie wyjściowe
możliwość podłączenia maksymalnie 8
przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych
(wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez
D+H)
włączalne funkcje bezpieczeństwa: uszkodzenie
= alarm, resetowanie instalacji oddymiania i
zdalne resetowanie czujek dymowych
możliwość przyłączenia czujek pogodowych bez
stosowania dodatkowych modułów
główna płyta drukowana z 1 miejscem
wtykowym na moduł dodatkowy
centrala w natynkowej obudowie z tworzywa
sztucznego; zamykane drzwiczki z blachy
stalowej
możliwość podłączenia optycznych i
akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania
72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku
przerwy w dostawach zasilania sieciowego
wymagane 2 akumulatory 2,2Ah, w przypadku
podłączenia urządzeń alarmowych 3,4Ah
(większa obudowa)
system monitorowania przewodów pod kątem
występowania zwarcia i przerwania
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Parametry techniczne  
Napięcie zasilania 230 V AC 50Hz
Zakres zmian napięcia zasilania 207 ... 264,5 V AC
Moc znamionowa 120 VA
Napięcie wyjściowe 24 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy 4 A
Ilość wyjść pod zwalniaki 1 (0,5A)
Ilość linii konwencjonalnych 1 (maksymalnie 14 czujek, 8 przycisków)
Liczba grup przewietrzania 1
Ilość wyjść przekaźnikowych 1 (opcja TR 42 - 2 przekaźniki)
Obciążalność wyjść
przekaźnikowych

230V / 5A

Ilość wyjść sygnalizatorów konw. O
Maksymalna pojemność
akumulatora

2,2 Ah (2 szt. - podtrzymanie 72h)

Cykl pracy 20 / 100 % (alarm, wentylacja / dozór)
Zakres temperatur pracy -5 ... +55 °C
Stopień ochrony IP 30
Klasa klimatyczna II
Rodzaj obudowy ABS (drzwi metalowe)
Kolor RAL 9010 (biały)
Wymiary 250x250x91 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 3,4 kg

D+H RZN 4404-K V2
Centrala Oddymiania 4A, kompaktowa, 1 linia, 1 grupa


