
Συστήματα πυροπροστασίας - Συμβατικοί φάροι LX

Συμβατικοί φάροι LX

u Συμμόρφωση με EN54-23

u Κάλυψη έως και 7,5 m

u Μεταβλητός ρυθμός ριπής

u Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

u Τεχνολογία LED

Οι φάροι LX είναι συσκευές σηματοδοσίας οπτικού
συναγερμού.

Λειτουργίες

Η συσκευή διαθέτει μοναδική σχεδίαση φακού, ώστε να
επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος φωτισμός που
καθορίζεται από το πρότυπο EN54-23. Ο ρυθμός ριπής
και ο μειωμένος όγκος κάλυψης μπορούν να
ρυθμιστούν μέσω του μικροδιακόπτη (DIP).
Η συσκευή οροφής διανέμει το φως σε σχήμα
κυλίνδρου, η επιτοίχια συσκευή σε σχήμα κύβου.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μια ποικιλία εφαρμογών.

Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας

Γερμανία VdS G214067 Solista LX wall

VdS G214069 Solista LX ceiling

Ευρώπη CPD 0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN

CPD 0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN

Πολωνία CNBOP 2236/2014 Solista

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

• Μπορεί να συνδεθεί στους ακόλουθους πίνακες
πυροπροστασίας:

– FPA-5000 / FPA-1200 με NZM 0002 A ή
FLM-420-NAC

– FPC-500 Συμβατικός πίνακας πυροπροστασίας

• Η συσκευή διατίθεται σε έκδοση είτε για επιτοίχια
τοποθέτηση είτε για τοποθέτηση στην οροφή.

• Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική και
εξωτερική χρήση (Εξωτερική χρήση μόνο με τους
κατάλληλους αγωγούς διέλευσης καλωδίων. Δεν
περιλαμβάνονται στην παράδοση.)

• Η κάλυψη της συσκευής εξαρτάται από την ένταση
του φωτισμού περιβάλλοντος. Λάβετε επίσης υπόψη
το μέγιστο ύψος στερέωσης της συσκευής.

• Χρησιμοποιήστε το Bosch Safety Systems Designer
για αξιόπιστο σχεδιασμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Επιτοίχια Οροφή

Χρώμα περιβλήματος και
βάσης

Κόκκινο, παρόμοιο με το RAL 3031
Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003

Βάρος 100 g

Διαστάσεις (Ø x Υ) 93 mm x 38 mm / 
93 mm x 66 mm

93 mm x 37 mm / 
93 mm x 65 mm

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας 9 - 60 V DC

Κατανάλωση ρεύματος 10 - 25 mA, ανάλογα με τη ρύθμιση ρυθμού
ριπής και τη ρύθμιση κάλυψης

Παρακολούθηση Ανάστρ. πολικότ.
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Περιβαλλοντικές συνθήκες

Κατηγορία προστασίας IP33C ρηχή βάση
IP65 βαθιά βάση *

Επιτρεπτή θερμοκρασία
λειτουργίας

-25ºC - +70ºC

Επιτρεπτή σχετική υγρασία Συμμόρφωση με EN54-23

*Προδιαγραφές κατασκευαστή, δεν έχουν επιβεβαιωθεί
μέσω τρίτου

Ειδικά χαρακτηριστικά

Οροφή Επιτοίχια

Μέγιστο ύψος
εγκατάστασης (x)

3 m 2,4 m

Κάλυψη (y) 7,5 m (με δυνατότητα
μεταγωγής σε 3 m)

7,5 m (με δυνατότητα
μεταγωγής σε 2,5 m)

Όγκος κάλυψης 132 m3 (21 m3) 135 m3 (15 m3)

Κωδικός όγκου κάλυψης 
(C-x-y / W-x-y)

C-3-7.5 W-2.4-7.5

Ρυθμός ριπής 1 Hz (με δυνατότητα μεγαγωγής σε 0,5 Hz)

Χρώμα ριπής Λευκό ή κόκκινο

Πληροφορίες για παραγγελίες

SOL-LX-C-WF-W-S Φάρος οροφής με λευκό φλας,
ρηχός
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-C-WF-W-S | F.01U.288.456
SOL-LX-C-RF-W-S Φάρος οροφής με κόκκινο φλας,
ρηχός
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-C-RF-W-S | F.01U.288.457
SOL-LX-C-WF-W-D Φάρος οροφής με λευκό φλας,
βαθύς
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-C-WF-W-D | F.01U.288.458
SOL-LX-C-RF-W-D Φάρος οροφής με κόκκινο φλας,
βαθύς
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-C-RF-W-D | F.01U.288.459
SOL-LX-W-WF-W-S Φάρος τοίχου με λευκό φλας, ρηχ.,
λευκός
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-WF-W-S | F.01U.288.460
SOL-LX-W-RF-W-S Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, ρηχ.,
λευκός
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-RF-W-S | F.01U.288.461

SOL-LX-W-WF-W-D Φάρος τοίχου με λευκό φλας, βαθ.,
λευκός
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-WF-W-D |
F.01U.288.462
SOL-LX-W-RF-W-D Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, βαθύς,
λευκ.
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-RF-W-D | F.01U.288.463
SOL-LX-W-WF-R-S Φάρος τοίχου με λευκό φλας, ρηχ.,
κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-WF-R-S | F.01U.288.464
SOL-LX-W-RF-R-S Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, ρηχ.,
κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-RF-R-S | F.01U.288.465
SOL-LX-W-WF-R-D Φάρος τοίχου με λευκ. φλας, βαθύς,
κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-WF-R-D | F.01U.288.466
SOL-LX-W-RF-R-D Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, βαθύς,
κόκκ.
Αριθμός παραγγελίας SOL-LX-W-RF-R-D | F.01U.288.467
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