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Μια μπαταρία 12 V μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου.
Πρόκειται για ένα εφεδρικό και βοηθητικό τροφοδοτικό, που
δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και χαρακτηρίζεται από
μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία.

Η μπαταρία προορίζεται για χρήση μόνο με κυκλώματα
φόρτισης που έχουν βαθμονομηθεί κατάλληλα για μπαταρίες
μολύβδου-οξέος. Είναι κατάλληλη για την τροφοδότηση
συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς, ασφαλείας και ελέγχου
πρόσβασης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από το δίκτυο.

Το D1218 πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο και ανάλογου
μεγέθους περίβλημα. Το D1218 δεν χωρά στα περιβλήματα
όλων των πινάκων συναγερμού. Το D1218 διαθέτει δύο
βιδωτούς πόλους και περιλαμβάνει τα απαραίτητα
παρελκόμενα για τη σύνδεση καλωδίων ή ακροδεκτών σε
μορφή πετάλου.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Η.Π.Α. UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609),
APAW: Police Station Alarm Units (UL365,
UL464)

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

Πρότυπα UL UL294, Μονάδες συστήματος ελέγχου πρόσβασης
UL1076 περί μονάδων και συστημάτων συναγερμού για
προστασία από διάρρηξη, για ιδιοκτησιακές εφαρμογές

Πρότυπα cUL Συσκευές σηματοδοσίας, Διάφορα, Πιστοποίηση για τον
Καναδά

Εγκρίσεις CSFM

Προγραμματισμός

Απαιτήσεις εφεδρικής ισχύος
Για πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των απαιτήσεων
εφεδρικής ισχύος ενός συστήματος, ανατρέξτε στο
αντίστοιχο εγχειρίδιο εγκατάστασης του αντίστοιχου πίνακα
συναγερμού. Οι απαιτήσεις σε συνολική και διαλείπουσα
παροχή ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την
χωρητικότητα, σε αμπερώρια, της μπαταρίας.

D1218 Μπαταρία (12 V, 18 Ah)
▶ 12 V DC, κλειστού τύπου, μολύβδου-οξέος

▶ Πλήρως επαναφορτιζόμενη

▶ Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση

▶ Προορίζεται για χρήση με συμβατούς πίνακες
συναγερμού

▶ Προορίζεται για χρήση ως βοηθητικό τροφοδοτικό για
δομοστοιχεία παρελκομένων

▶ Μεγάλη διάρκεια ζωής

www.boschsecutity.gr
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Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα: 18 Ah, στα 12 V

Συμβατοί πίνακες: Συμβατό με όλους τους πίνακες της Bosch Security
Systems, αλλά μπορεί να χρειάζεται ξεχωριστό πε-
ρίβλημα.

Διαστάσεις: 18 x 8 cm (7 x 3")

Ύψος μαζί με τους πό-
λους:

18 cm (7")

Βάρος: 6 kg (14 lb)

Πληροφορίες παραγγελίας

D1218 Μπαταρία (12 V, 18 Ah)
Μια μπαταρία 12 V μολύβδου-οξέος κλειστού
τύπου, για εφεδρική και βοηθητική παροχή ρεύ-
ματος, με βιδωτούς πόλους. Περιλαμβάνει τα
απαραίτητα παρελκόμενα για τη σύνδεση καλω-
δίων ή ακροδεκτών σε μορφή πετάλου
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