
Brandlarmssystem | D1218-batteri (12 V, 18 Ah)

En 12 V förseglad blyackumulator. Det är en underhållsfri
reservströmsförsörjning som ger lång driftslängd och
pålitlighet.

Batteriet får endast användas med batteriladdare som har
kalibrerats för bly/syrabatterier. Det kan användas till att ge
reservström till brandlarms-, inbrotts- och passagesystem
vid strömavbrott.

D1218 måste monteras i en kapsling som passar storleken.
D1218 passar inte in i alla centralapparaters kapsling.
D1218 har två skruv och mutter anslutningar och tillbehör
för batterikablar och kontakter.

Certifikat och godkännanden

Region Certifiering

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

Installations-/konfigurationsanteckningar

Krav för vilolägesförbrukning
Information om hur du räknar ut systemets batterikrav i
viloläge finns i lämplig installationshandbok för
centralapparaten. Kraven för total kontinuerlig och
periodisk ström får inte överskrida batteriets
amperetimmar.

Tekniska specifikationer

Kapacitet 12 V, 18 Ah

Kompatibla centralappa-
rater:

Passar till alla centralapparater från Bosch Secu-
rity Systems, men en separat kapsling kan krävas.

Mått: 18 cm x 8 cm

Höjd med anslutningar: 18 cm

Vikt: 6 kg

Beställningsinformation

D1218-batteri (12 V, 18 Ah)
En 12 V förseglad blyackumulator för reserv-
ström med skruv och mutter anslutning. Till-
behör för anslutning av batteriledningar och
kontakter medföljer

D1218

D1218-batteri (12 V, 18 Ah)
▶ 12 V (likström) förseglad blyackumulator

▶ Fullständigt uppladdningsbar

▶ Underhållsfritt

▶ Används med kompatibla centralapparater

▶ Används som en sekundär strömförsörjning till
tillbehörsmoduler

▶ Lång driftslängd
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