
Sistemas de Detecção de Incêndio | MS 400 Base para Detectores

A cabeça do detector é instalada na Base para Detectores
MS 400.

A base é indicada para entradas de cabo pela lateral,
assim como para entradas de cabo pela retaguarda e
possui pontos de fixação separados para caixas base de
embutir/para tecto. Para além disso, combina com todos
os padrões de perfuração normais.

A Base para Detectores feita em plástico ABS branco
(Novodur, cor equivalente a RAL 9010), possui
acabamento mate e sete bornes roscados para ligar o
detector e os seus acessórios ao painel de incêndio.

Os contactos ligados aos terminais garantem uma ligação
eléctrica segura quando o módulo de detecção é

instalado. Podem ser usados cabos até 2,5 mm2 de
diâmetro.

A cabeça do detector pode ser fixada com um bloqueio
variável como protecção contra a remoção não autorizada.

Planeamento

Informação de instalação relativa às Bases para
Detectores da Série 400/420
• Os orifícios de perfuração marcados com um "X" só

podem ser usados para montar a base em caixas de
embutir.

• Mantenha o fio auxiliar blindado o mais curto possível
e certifique-se de que está isolado.
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Especificações Técnicas

Ligações Fonte de alimentação (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Ponto C
Blindagem

Material da caixa ABS (Novodur)

Cor da caixa Equivalente a RAL 9010

Dimensões Ø 120 x 22,7 mm

Peso 72 g

Como encomendar

MS 400 Base para Detectores
para a entrada do cabo pela lateral e pela re-
taguarda

MS 400
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