1 | Visão geral
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Este módulo protege a bateria contra descarga profunda no evento de uma interrupção
de alimentação de CA estendida para o painel de controle.
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2 | Instalação do módulo no gabinete
Instale o módulo no padrão de montagem de três furos do gabinete, utilizando os parafusos
de montagem e o suporte de montagem fornecidos. Consulte a Figura 2.1.
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BATTERY

Texto explicativo – Descrição
1 – Conexões do painel de controle
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2 – Terminais de bateria
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Texto explicativo – Descrição

3 – Parafusos de montagem (3)
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2. Localize os condutores vermelho e preto da bateria fornecidos na embalagem de
ferramentas.

4. Conecte o condutor preto da bateria ao terminal negativo (-) da bateria do módulo D135A.

+
BATTERY

2

4

3. Conecte o condutor vermelho da bateria ao terminal positivo (+) da bateria do módulo
D135A.
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D135A

Observe a polaridade ao conectar o módulo D135A.
1. Conecte os fios da bateria do painel de controle aos terminais do painel do módulo D135A.
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3 | Instalação do módulo
AVISO!

NO C NC
OUTPUT A

1

-

2 – Gabinete
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1 – Suporte de montagem

BATTERY

Texto explicativo – Descrição

5. Ligue o painel de controle.

1 – Conexões da bateria do painel de controle

6. Conecte o condutor vermelho da bateria ao terminal positivo (+) da bateria.

2 – Painel de controle à conexão do módulo

7. Conecte o condutor preto da bateria ao terminal negativo (-) da bateria.

3 – Condutores da bateria (fornecidos com o módulo)
4 – Conexões do módulo à bateria
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3 | Certificações
Região

Certificação

CAN

CAN/ULC-S559: Centrais e sistemas de recebimento de sinais de incêndio

4 | Especificações
Temperatura
de operação

0 °C a +50 °C (+32 °F até +122 °F)

Umidade relativa

5% a 93% a +32 °C (+90 °F), sem condensação

Dimensões

2,75 pol x 1,25 pol x 0,75 pol
(70 mm x 32 mm x 20 mm)

Peso

0,21 kg (0,074 oz)

Corrente de carga
máxima de bateria

2A

Corrente máxima
da bateria

2A

Corrente do módulo

40 mA

Tensão

12 VCC nominal

Tensão de corte

9,5 V

Compatibilidade

B6512

Módulo de Desconexão
de Bateria Baixa
D135A

pt Manual de instalação

B5512/B5512E
B4512/B4512E
B3512/B3512E
Baterias

1 bateria de 12 V 7 AH ou 18 AH

Condutores
de bateria

2

Parafusos de
montagem
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