
Brandalarmsystemer | D1218 Batteri (12 V, 18 Ah)

Et 12 V forseglet blybatteri. Det er en vedligeholdelsesfri
standby- og nødstrømforsyning, der leverer en lang levetid
og pålidelighed.

Batteriet må kun bruges sammen med kredsløb, der er
kalibrerede til blybatterier. Det er beregnet til at levere
nødstrøm til brand-, sikkerheds- og
adgangskontrolsystemer under strømafbrydelser.

D1218 skal monteres i et kabinet, der passer i størrelsen.
Ikke alle kabinetkonfigurationer til alarmcentraler passer til
D1218. D1218 har to fastboltede terminaler og omfatter
værktøj til tilslutning af batteriledninger eller spadestik.

Certificeringer og godkendelser

Område Certificering

USA UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609),
APAW: Police Station Alarm Units (UL365,
UL464)

CSFM 7167-1615: 100, 7165-1615: 113,
7165-1615: 119

UL-standarder UL294, Adgangskontrolsystemenheder
UL1076, Indbrudsalarmenheder og -systemer til ejen-
domme

cUL-standarder Signalenheder, diverse, godkendt til brug i Canada

Godkendelser CSFM

Installations- og konfigurationsnoter

Krav til standby-strøm
Se installationsvejledningen til den tilhørende alarmcentral,
hvis du vil have oplysninger om beregning af systemets krav
til standby-batterier. De samlede kontinuerlige og
diskontinuerlige strømkrav må ikke overstige batteriets
amperekapacitet pr. time.

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 12 V, 18 Ah

Kompatible centraler: Er kompatibel med alle Bosch Security Systems'
centraler, men kræver evt. et separat kabinet.

Dimensioner: 18 cm x 8 cm (7" x 3")

Højde inkl. terminaler: 18 cm (7")

Vægt: 6 kg (14 lb)

Bestillingsoplysninger

D1218 Batteri (12 V, 18 Ah)
Et 12 V forseglet blybatteri til standby og nød-
strøm med to fastboltede terminaler. Omfatter
værktøj til tilslutning af ledninger eller spade-
stik

D1218

D1218 Batteri (12 V, 18 Ah)
▶ 12 VDC forseglet bly

▶ Fuldt genopladeligt

▶ Vedligeholdelsesfrit

▶ Til brug sammen med kompatible alarmcentraler

▶ Til brug som sekundær strøm til ekstramoduler

▶ Lang levetid
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