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BATB Caixas/gabinetes de bateria da
família
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A família BATB de caixas/gabinetes de bateria é
vermelha para o uso em sistemas de alarme de
incêndio. A BATB-40 fornece um nível único
(capacidade para duas baterias) de armazenamento de
baterias. A prateleira de baterias BATB-SHELF opcional
aumenta a capacidade para quatro baterias. A BATB-80
acompanha a BATB-SHELF montada e suporte até
quatro baterias.
Aviso
O número real de baterias que a caixa suporta
depende do tamanho das baterias. Para obter as
dimensões da caixa de baterias, consulte as
Especificações técnicas. Os requisitos de
montagem dependem do peso total da caixa/
gabinete de bateria. Para obter informações sobre
a montagem, consulte o Manual de instalação da
BATB-40/BATB-80.

Elas são certificadas pela UL para uso como gabinetes
para os painéis de controle B9512G/B8512G/
D9412GV4/D7412GV4/D7212GV4.

u

Aprovadas pela UL como caixas de baterias e como
gabinetes para os painéis de controle B9512G/
B8512G/D9412GV4/D8412GV4/D7212GV4.

u

Adequadas para aplicações de incêndio e intrusão,
residenciais e comerciais

u

Suporta até quatro baterias auxiliares

Aviso
Quando usadas como um gabinete de painel de
controle, a prateleira de baterias deve ser
removida.

Certificados e aprovações
Região

Conformidade normativa/marcas de
qualidade

EUA

UL

ANSI/UL 864, Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems

CSFM

California State Fire Marshal

Notas de instalação/configuração
Informações de compatibilidade
As Caixas/gabinetes de bateria BATB são compatíveis
com os seguintes produtos:
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Categoria

Descrição do produto

Baterias

Bateria D126 de 12 V, 7 Ah
Bateria D1213 de 12 V, 1,3 Ah
Bateria D1218 de 12 V, 18 Ah
Bateria D1222 de 12 V, 2,2 Ah
Bateria D1224 de 12 V, 24 Ah
Bateria D1238 de 12 V, 38 Ah
Bateria D1240 de 12 V, 4 Ah
Bateria D1250 de 12 V, 5 Ah

Painéis de controle

Comunicador de controle de 246 pontos
D9412GV4
Comunicador de controle de 75 pontos
D7412GV4
Comunicador de controle de 40 pontos
D7212GV4

Considerações sobre a fiação
Para obter informações sobre como calcular a
quantidade e o tipo de baterias auxiliares necessárias
para sua aplicação e sobre a fiação das baterias
auxiliares, consulte o guia de instalação do painel de
controle.
Aviso
Ao usar várias baterias em uma única caixa, cada
bateria deve ter a mesma tensão, classificação e
tipo.

Combined total with
batteries

140 lb. (63.5 kg)

On Shelf (maximum)

50 lb. (22.6 kg)

Mechanical
Color

Red

Dimensions (H x W x D)

22 in. x 21 in. x 7.5 in.
(55.9 cm x 53.3 cm x 19 cm)

Material

18 gauge (1.2 mm) cold-rolled steel

Weight
• BATB-40 (without
shelf):

28.5 lb (13 kg)

• BATB-40 (with
shelf) and
BATB-80:

33 lb (15 kg)

Informações sobre pedidos
BATB-40 Caixa/gabinete de bat, 22x21x7,25"

56 x 53 x 18,5 cm (22 x 20,75 x 7,25 pol.). Comporta
duas baterias de células secas ou úmidas. A prateleira
de bateria opcional BATB-SHELF aumenta o número de
baterias. Adequado para aplicações de furto ou
incêndio residenciais/comerciais.
Número do pedido BATB-40

Especificações técnicas

BATB-SHELF Pratel. baterias, opcional para BATB-40

Battery Box Capacities
Batteries Storage - Total Dimensions (H x W x D)

Uma prateleira de baterias opcional para a BATB-40.
Permite a instalação de duas baterias adicionais na
caixa de baterias.

BATB-40 without shelf

Número do pedido BATB-SHELF

22 in. x 20.75 in. x 7.25 in.
(55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)

BATB-80 bottom

22 in. x 20.75 in. x 7.25 in.
(55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)

On shelf

~8 in. x 20.75 in. x 7.25 in.
(~20.3 cm x 52.7 cm x 7.25 cm)

Número do pedido BATB-80

Number of Batteries
BATB-40

Two

BATB-40 with shelf and
BATB-80

Four

Acessórios
D102 Chave susbtituta p/ ajuste de fech D101

O D102 é uma chave de reposição para fechaduras
identificadas como 1358.
Número do pedido D102

Weight

Representado por:
North America:
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130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
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BATB-80 Caixa/gabinete de bat, 22x21x7,25"

36 x 53 x 18,5 cm (14 x 20,75 x 7,25 pol.). A caixa de
baterias/gabinete com prateleira comporta até quatro
baterias de célula seca ou úmida. Adequado para
aplicações de furto ou incêndio residenciais/
comerciais.

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com
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