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Bateria de chumbo-ácido selada de 12 V. Consiste numa
fonte de alimentação auxiliar e de standby isenta de
manutenção, que proporciona uma vida útil longa e fiável.

A bateria destina-se a ser usada apenas com circuitos de
carregamento calibrados para baterias de chumbo-ácido. É
adequada para fornecer uma alimentação de reserva a
sistemas de incêndio, segurança e de controlo de acessos
durante falhas de alimentação de corrente AC.

A D1218 tem de ser montada numa caixa adequada ao seu
tamanho. Nem todas as configurações de caixas para
painéis de controlo podem acomodar a D1218. A D1218
possui dois terminais fixados por perno e inclui
equipamento para ligar cabos da bateria ou terminais
isolados.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

E.U.A. UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609),
APAW: Police Station Alarm Units (UL365,
UL464)

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

Normas UL UL294, Unidades de sistema de controlo de acessos
UL1076, Alarme e sistemas de intrusão privados

Normas cUL Aparelhos de sinalização, diversos, certificados para o
Canadá

Homologações CSFM

Planeamento

Requisitos de alimentação de standby
Consulte o manual de instalação do respectivo painel de
controlo para obter informações sobre como calcular os
requisitos da bateria de standby para o sistema. Os
requisitos de corrente contínua e intermitente total não
podem exceder a capacidade nominal da bateria.

Especificações Técnicas

Capacidade: 12 V, 18 Ah

Painéis compatíveis: Compatível com todos os painéis da Bosch Secu-
rity Systems podendo, porém, ser necessária
uma caixa em separado.

Dimensões: 18 cm x 8 cm (7 pol. x 3 pol.)

Altura com bornes: 18 cm (7 pol.)

Peso: 6 kg (14 lb)

D1218 Bateria (12 V, 18 Ah)
▶ Bateria de chumbo-ácido selada de 12 Vdc

▶ Totalmente recarregável

▶ Isenta de manutenção

▶ Para utilização com painéis de controlo compatíveis

▶ Para ser utilizada como fonte de alimentação
secundária para módulos acessórios

▶ Vida útil longa
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Como encomendar

D1218 Bateria (12 V, 18 Ah)
Bateria de chumbo-ácido selada de 12 V para
alimentação auxiliar e de standby com dois ter-
minais fixados por perno. Inclui equipamento
para ligar cabos da bateria ou terminais isola-
dos

D1218
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