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Een gesloten loodaccu van 12 V. Het is een onderhoudsvrije
voeding voor randapparatuur en stand-by-voeding die
garant staan voor een lange levensduur en
betrouwbaarheid.

De accu is bedoeld voor gebruik met uitsluitend
gekalibreerde oplaadcircuits voor loodaccu's. De accu is
geschikt voor het leveren van back up-voeding aan brand-,
inbraak- en toegangsccontroleystemen gedurende AC-
stroomstoringen.

De D1218 moet worden gemonteerd in een geschikte
behuizing die plaats biedt aan zijn formaat. Niet alle
behuizingen van inbraakcentrale bieden voldoende plaats
aan de D1218. De D1218 heeft twee, met bouten
vastgezette, klemmen en wordt geleverd inclusief hardware
voor het bevestigen van accukabels of platte schuifstekkers.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

VS 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-normen UL294, Toegangscontrolesysteemunits
UL1076, inbraakalarmeenheden en -systemen voor ei-
gendommen

cUL normen Signaalapparaten, diversen, gecertificeerd voor Cana-
da

Goedkeuringen CSFM

Installatie/configuratie

Reservevoedingseisen
Voor informatie over de berekening van verbruik voor de
noodstroomaccu voor het systeem wordt u verwezen naar
het betreffende handboek voor de installatie van de
inbraakcentrale. Het totale continue en intermitterende
stroomverbruik mag het Ah-vermogen van de accu niet
overschrijden.

D1218 accu (12 V, 18 Ah)
▶ 12 V DC gesloten loodaccu

▶ Volledig oplaadbaar

▶ Onderhoudsvrij

▶ Voor gebruik met compatibele inbraakcentrales

▶ Te gebruiken als tweede voeding voor
accessoiremodules

▶ Lange levensduur

www.boschsecurity.nl
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Technische specificaties

Capaciteit: 12 V, 18 Ah

Compatibele centrales Compatibel met alle inbraakcentrales van Bosch
Security Systems, maar een afzonderlijke behui-
zing kan noodzakelijk zijn.

Afmetingen: 18 cm x 8 cm

Hoogte inclusief klem-
men:

18 cm

Gewicht: 6 kg

Bestelinformatie

D1218 accu (12 V, 18 Ah)
Een gesloten loodaccu van 12 V voor voeding
van randapparatuur en stand-by-voeding met
twee, met bouten vastgezette, klemmen Inclu-
sief hardware voor het bevestigen van accuka-
bels of platte schuifstekkers

D1218
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