
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Obudowy / Plastikowe

OPU-3 P
OBUDOWA
OPU 3 P to wytrzyma a obudowa natynkowa, wykonana
z polistyrenu w kolorze bia ym. Dzi ki estetycznemu wygl dowi
mo liwe jest stosowanie jej w pomieszczeniach u ytkowych,
na widoku. Podstawa obudowy mo e by  wmurowana w cian ,
przez co sama obudowa zajmowa  b dzie mniej miejsca.
Uniwersalny charakter oraz obszerne wymiary obudowy umo liwiaj
monta  w jej wn trzu central alarmowych, modu ów ich rozszerze ,
modu ów komunikacyjnych, kontrolerów i wielu innych urz dze .
Zastosowanie specjalnych demontowanych paneli monta owych
dodatkowo u atwia instalacj  i konserwacj  elementów systemu.
OPU 3 P wyposa ona jest w podwójn  ochron  antysabota ow :
przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem od ciany.

Obudowa posiada miejsce do monta u transformatorów sieciowych
40 lub 60 VA, pomie ci  mo e tak e akumulator podtrzymuj cy 12 V
o pojemno ci 7 lub 17 Ah. Nie blokuje ani nie os abia sygna u
radiowego, dzi ki czemu w jej wn trzu mog  by  umieszczane
urz dzenia bezprzewodowe wraz z antenami.

wymiary: 324 x 382 x 108 mm
ochrona antysabota owa przed:

otwarciem
oderwaniem od pod o a

demontowane p yty monta owe u atwiaj ce instalacj
i konserwacj  systemu
mo liwo  instalacji urz dze  bezprzewodowych z antenami
wewn trz obudowy
miejsce na transformator: 40 lub 60 VA
mo liwo  zamontowania zasilacza APS 412
w miejscu transformatora
zastosowanie:

centrale alarmowe produkowane przez firm  SATEL
modu y rozszerzaj ce produkowane przez firm  SATEL
modu y komunikacyjne GSM produkowane przez firm  SATEL
kontrolery przej cia ACCO z zasilaczem i bez
centrala kontroli dost pu ACCO NT

* przyk adowa konfiguracja

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy 324 x 382 x 108 mm
Masa 1850 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl
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