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u Compacte, robuste şi fără întreţinere

u Fiabile, cu lumină puternică şi durată mare de
funcţionare, cu tuburi de iluminare cu xenon

u Pentru tensiuni de operare de 12 V c.c. şi 24 V c.c.

u Pot fi utilizate în condiţii de mediu nefavorabile

Lămpile FNS-320 sunt dispozitive de semnalizare de uz
universal.

Funcţii

Becul lămpii este montat în partea superioară,
transparentă a dispozitivului. Când este activată prin
intermediul panoului de detecţie a incendiilor, clipeşte
cu frecvenţa de o secundă.
Conexiunile sunt protejate la polaritatea inversă.

Certificări şi autorizări

Regiune Certificare

Europa CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-
SWH, FNS-320-SGR

Polonia CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Note privind instalarea/configurarea

• Dispozitivul nu este certificat conform EN 54-23.
Dispozitivul nu este adecvat utilizării în cadrul
sistemelor de alarmă în caz de incendiu în cadrul UE.

• Dispozitivul este adecvat pentru utilizarea în interior
şi exterior. (Se utilizează în exterior numai cu
accesoriile adecvate pentru cabluri. Nu sunt incluse la
livrare.)

• Partea superioară este fixată pe bază printr-un
închizător de tip baionetă.

• Lentila are filet şi este asigurată suplimentar, printr-
un şurub de siguranţă, ca să nu poată fi scoasă.

• Dispozitivul poate fi conectat la următoarele panouri:
– FPA-5000/FPA-1200 cu NZM 0002 A sau FLM-420-

NAC
– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM

2020

Componente incluse

Cant. Componente

1 Dispozitiv de semnalizare cu roşu, transparent, portocaliu
sau verde

1 Bază de montare roşie, montare la suprafaţă

Specificaţii tehnice

Specificaţii electrice

Tensiune de operare între 9 V c.c. şi 30 V c.c.

Consum de curent  

• 24 V 88 mA

• 12 V 185 mA



Specificaţii mecanice

Material carcasă ABS V0 + PC

Culoare bază Roşu, RAL 3001

Dimensiuni (Ø x h) 93 mm x 121 mm

Greutate 180 g

Condiţii de mediu

Clasă de protecţie cf. EN 60529 IP 21C (IP 65)*

Temperatură de funcţionare
admisibilă

-20 °C - +70 °C

Umiditate relativă permisă  

*Specificaţie producător, neverificată de terţe părţi

Caracteristici speciale

Flux luminos 10 cd (1,25 J)

Frecvenţă de iluminare 1Hz

Informaţii pentru comandă

Lampă roşie, cu montare la suprafaţă FNS-320-SRD
pentru semnalizare locală vizuală
Număr de comandă FNS-320-SRD

Lampă verde, cu montare la suprafaţă FNS-320-SGR
pentru semnalizare locală vizuală
Număr de comandă FNS-320-SGR

Lampă portocalie, cu montare la suprafaţă FNS-320-SYE
pentru semnalizare locală vizuală
Număr de comandă FNS-320-SYE

Lampă transparentă, cu montare la suprafaţă FNS-320-
SWH
pentru semnalizare locală vizuală
Număr de comandă FNS-320-SWH
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