
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Sygnalizatory / Wewn trzne

SPW-250 R
WEWN TRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY Z ZASILANIEM AWARYJNYM
SPW 250 R to akustyczny sygnalizator przeznaczony do monta u
wewn trz budynków, wyposa ony w przetwornik piezoelektryczny.
Do wyboru dost pny jest jeden z trzech rodzajów modulowanej
sygnalizacji d wi kowej o nat eniu 120 dB. G o ny sygna
zapewnia dobr  s yszalno  na du ej przestrzeni, np. w halach
magazynowych, produkcyjnych, parkingach wewn trz budynków itp.
Model ten wyposa ony jest w bateri  CR123A 3 V umieszczon
wewn trz obudowy, spe niaj c  rol  zapasowego ród a zasilania.
Obudowa wykonana z poliw glanu zapewnia du  wytrzyma o
mechaniczn  oraz estetyczny wygl d urz dzenia, który pozostaje
bez zmian mimo up ywu lat. Urz dzenie wyposa one jest
w zabezpieczenie antysabota owe chroni ce przed otwarciem
obudowy lub oderwaniem od ciany. Dodatkowo alarm zostanie
wywo any w przypadku zerwania po czenia z central  alarmow
oraz przy zaniku zasilania zewn trznego.

Sygnalizator akustyczny SPW 250 dost pny jest w trzech wersjach
kolorystycznych: SPW 250 R (czerwonej), SPW 250 BL
(niebieskiej) oraz SPW 250 O (pomara czowej).

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
automatyczna sygnalizacja w przypadku odci cia od centrali
zasilanie awaryjne z baterii litowej
ochrona sabota owa przed:

oderwaniem od pod o a
otwarciem

dost pny równie  w kolorze niebieskim (SPW 250 BL)
i pomara czowym (SPW 250 O)

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II

redni pobór pr du (tryb gotowo ci) (±10%) 100 µA
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Znamionowe napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Maksymalny pobór pr du 90 mA
Masa 160 g
Nat enie d wi ku 120 dB
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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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