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DS7445i är en lysdiodsmanöverpanel med fyra
ledningar som kan användas med
centralapparatsserierna DS7060, DS7080iP-32,
DS7200 och DS7400Xi. Manöverpanelen kan monteras
på en plan yta, på standarddosor med ett eller två
uttag eller på fyrkantiga dosor.
DS7445i har sexton lysdioder som motsvarar upp till
16 sektioner. De åtta direktkopplade sektionerna på
centralapparaten DS7080iP-32 motsvaras av de första
åtta lysdioderna (de övriga åtta lysdioderna fungerar
inte). Vid användning av centralapparat DS7060 med
sex sektioner används endast de första sex
lysdioderna.
Funktioner
Lättillgänglig instruktionsetikett
Grundläggande användarinstruktioner sitter på en
utdragbar skiva som kan monteras antingen på höger
eller vänster sida.
Tre programmerbara nödknappar
De tre omarkerade knapparna längs med nedersta
raden på knappsatsen kan programmeras som en
brandlarmsknapp, en speciallarmknapp och en
hotsituationsknapp. Klistermärken för märkning av
knappar som programmerats medföljer.
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Certifikat och godkännanden
Region

Certifiering

Europa

CE

2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD); 2011/65/EU Restriction of the
use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment
[DS7445i-BEL]

Belgien

INCERT

B-509-0004/c

Installations-/konfigurationsanteckningar
Kompatibilitetsinformation
Centralapparat

Antal lysdioder på DS7445i
manöverpanelerna

Centralapparater i DS7080iP-32och DS7400Xi-serien

8

DS7060 Centralapparat

6

Centralapparater i serierna
DS7220V2 och DS7240V2

16

Kablage
Kabellängden mellan manöverpanelen och
centralapparaten får inte överstiga 305 m. Upp till två
manöverpaneler kan placeras längs en oskärmad
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fyrledarkabel på 0,8 mm (22 AWG) per 305 m. Tre
manöverpaneler kan placeras längs en oskärmad
fyrledarkabel på 1,2 mm (18 AWG) per 305 m.
Obs
Får inte monteras utomhus.

Kommersiella brandvarningsinstallationer
DS7445i kan användas i kommersiella brandlarm med
följande DS7400Xi-centralapparater:
• Användning av enkel manöverpanel i kommersiella
brandlarmsystem: Manöverpanelen ska anslutas till
keypadbussen och anges som manöverpanel 1.
Manöverpanelen kan monteras framtill på
centralapparatens kapsling. Om manöverpanelen inte
monteras på framsidan av centralapparatens kapsling
ska den monteras i samma rum som centralapparaten
på högst 6 m avstånd. Använd kabelrör eller se till att
det finns tillräckligt skydd mot mekaniska skador.
• Användning av flera manöverpaneler i kommersiella
brandlarmsystem: En manöverpanel ska anslutas på
keypadbussen och anges som manöverpanel 1.
Manöverpanelen kan monteras framtill på
centralapparatens kapsling. Om manöverpanelen inte
monteras på framsidan av centralapparatens kapsling
ska den monteras i samma rum som centralapparaten
på högst 6 m avstånd. Använd kabelrör eller se till att
det finns tillräckligt skydd mot mekaniska skador.
Anslut manöverpanelerna 2 till 10 till keypadbussen
och placera inom kabelgränserna.
Använd endast en manöverpanel på optionsbussen
och ange den som manöverpanel 11, 12, 13 eller 14.
Obs
Manöverpanel 15 finns inte på kommersiella
brandlarmssystem eftersom optionsbussadress 15
används för övervakningsmodulen DS7420i för
dubbel telefonledning/dubbla ringklockor.

Obs
Till centralapparat DS7400Xi kan upp till elva
manöverpaneler användas i kommersiellt
brandläge. Montera en manöverpanel på
optionsbussen och upp till tio manöverpaneler på
keypadbussen.

Obs
Vid användning av flera manöverpaneler i ett
kommersiellt brandlarm krävs eventuellt en ULströmförsörjning.

Tekniska specifikationer
Miljöspecifikationer
Relativ luftfuktighet:

5 % till 93 % vid +32 °C, ickekondenserande

Temperatur (drift):

0 °C till +50 °C

Strömspecifikationer
Strömförbrukning:

95 mA i viloläge, högst 200 mA (med
ljudande summer och full
bakgrundljusstyrka)

Spänning (drift):

12 V DC

Produktegenskaper
Mått:

12 x 21 x 2 cm

Vikt:

439 g

Beställningsinformation
DS7445i-BEL Lysdiodsmanöverpanel

LED-manöverpanel med fyra ledare för användning i
Belgien. Den har sexton lysdioder som motsvarar upp
till 16 sektioner.
Ordernummer DS7445i-BEL
DS7445i‑FRA Lysdiodsmanöverpanel

För Frankrike. Den har sexton lysdioder som motsvarar
upp till 16 sektioner.
Ordernummer DS7445i-FRA
DS7445i‑SWE Lysdiodsmanöverpanel

För Sverige. Den har sexton lysdioder som motsvarar
upp till 16 sektioner.
Ordernummer DS7445i-SWE
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