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12 V-os lezárt, ólomsav-akkumulátor. Karbantartásmentes
készenléti és segéd áramellátást biztosító áramforrás, mely
hosszú élettartamú és megbízható.

Az akkumulátor csak ólomsavas akkumulátorhoz készült
töltővel használható. Tartalék energiaellátás tűz-,
biztonsági- és beléptető rendszerek számára, hálózati
áramkimaradás esetére.

A D1218-ast olyan megfelelő burkolatba kell szerelni, mely
méreteinek megfelel. Nem minden panel burkolatba fér el a
D1218-as. A D1218-as két csavarral rögzített csatlakozóval
rendelkezik, és tartalmazza az akkumulátor vezetők, vagy
lapos csatlakozók csatlakoztatásához szükséges hardvert.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Egyesült
Államok

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-szabványok UL294, beléptető rendszer egységei
UL1076, Szabadalmazott betörésriasztó egységek és
rendszerek

cUL-szabványok Jeladó berendezések, Egyéb, Kanadában engedélye-
zett

Engedélyek CSFM

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Készenléti áramfelvételi követelmények
Tekintse át a megfelelő vezérlőközpont telepítési
kézikönyvet, hogy kiszámolja a rendszer készenléti
áramfelvételi követelményeit. A teljes folyamatos és
időszakos áramfelvétel nem lépheti túl az akkumulátor
amper óra kapacitását.

Műszaki specifikációk

Teljesítmény: 12 V, 18 Ah

Kompatibilis központok: Kompatibilis a Bosch Security Systems cég min-
den központjával, de lehetséges, hogy külön bur-
kolatra van szükség.

Méretek: 18 cm x 8 cm

Magasság csatlakozók-
kal:

18 cm

Tömeg: 6 kg

D1218-as akkumulátor (12 V, 18 Ah)
▶ 12 V DC lezárt, ólomsavas

▶ Teljesen tölthető

▶ Nem igényel karbantartást

▶ Kompatibilis központokkal történő használatra

▶ Tartalék energiaellátásként használható
tartozékmodulokhoz

▶ Hosszú élettartam
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Rendelési információ

D1218-as akkumulátor (12 V, 18 Ah)
12 V-os lezárt ólomsav-akkumulátor készenléti
és segéd áramellátáshoz két csavarral rögzített
csatlakozóval. Tartalmazza az akkumulátor ve-
zetők, vagy lapos csatlakozók csatlakoztatásá-
hoz szükséges hardvert

D1218
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