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Kablosuz taban
Maksimum 10 Alarm cihazı

135 mm

Maks. 32 dedektör

45
mm

12V DC

IQ8 Kontrol C

esserbus®-PLus

Dedektör ile kablosuz taban

Maks. 10 Manuel Alarm Butonu

88
mm

Teknik veriler
Radyo sinyali
Kapsam
Çevre s›cakl›¤›
Depolama ›s›s› (pilsiz)
Depolama ›s›s› (pilli)
Nem
Koruma tipi
Çal›ﬂma gerilimi
Çal›ﬂma süresi
Ak›m tüketimi
Malzeme
Renk
A¤›rl›k
Boyutlar (Ø x Y)
VdS onay›

bant / frekans atlamal› / 433 / 868 MHz
Montaj yeri ve çevresel ﬂartlara göre 300 metreye kadar.
- 5 °C / +55 °C
-10 °C / +60 °C
+25 °C / ±10 °C
≤ 95 % ba¤›l nem (yo¤uﬂmas›z)
IP 42
4 x 3.6 V (AA) pil
3 ile 5 y›l
Yaklaﬂ›k 50 μA
ABS - plastik
Beyaz, RAL 9010 benzeri
Yaklaﬂ›k 315 g (pilli)
(135 x 86) mm dedektör dahil
G 205112

Sipariﬂ bilgisi
IQ8 Kablosuz RF dedektör taban›
3.6 V lityum pil (4 adet)

Parça no.
805593
805597

© 2008 Honeywell International Inc.

Boyutlar

Doküman Numaras›. 797975.TK • 10/2008 • Teknik veriler önceden haber verilmeksizin de¤iﬂtirilebilir!

Sistem mimarisi

Daha fazla sipariﬂ bilgisi için lütfen “Yang›n Alarm Teknolojisi” ürün katalo¤umuza bak›n›z.

Honeywell Life Safety Austria GmbH

Lemböckg. 49, 1230 Vienna, Austria

Tel:
Fax:

+43 (0)1 / 6 00 60 30
+43 (0)1 / 6 00 60 30-900

Internet:
www.hls-austria.at

Email:
hls-austria@honeywell.com
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IQ8 Kablosuz RF Taban
• Çift bant iletiﬂim teknolojisi ve kanal de¤iﬂtirme
• IQ8 Kontrol yang›n panelinde bireysel adreslenebilme özelli¤i
• Düzenli dedektör performans testi
• Dedektör üzerinde alarm ve çal›ﬂma LED’i
• EN 54-2’ye uyumlu alarm ve ar›za bildirimi
• Dedektör de¤iﬂtirme cihaz› ile kolay dedektör ve pil de¤iﬂimi
• Dedektör veya taban yerinden ç›kar›ld›¤›nda ar›za bildirimi
• Sürekli pil gerilimi izlemesi
• Dedektör tipine ve çevresel ﬂartlara ba¤l› olarak 5 y›la kadar
pil ömrü

Genel tan›mlar
IQ8 Kablosuz RF teknolojisi sayesinde, RF tabanlar (otomatik IQ8Quad
yang›n dedektörleri de dahil olmak
üzere) veya RF manuel alarm butonlar›
herhangi bir kablo ba¤lant›s›
olmaks›z›n yang›n alarm sistemine
ba¤lanabilir. Böylelikle mevcut sistemler RF modüllerle geniﬂletilebilir veya
yeni sistemler tasarlanabilir. Çevresel
ﬂartlara ba¤l› olarak RF cihazlar›n etkin
oldu¤u çal›ﬂma mesafesi 300 metreye
kadar ç›kabilir.
RF tabanlar / manuel alarm butonlar›
tools 8000 programlama yaz›l›m›
yard›m›yla bir RF transponder’a veya
RF gateway’e ba¤lan›r. Pil durumu
sürekli olarak izlenir ve gerekli pil
de¤iﬂimleri RF transponder ve / veya
yang›n alarm paneli arac›l›¤› ile
dedektör ar›zas› olarak bildirilir.
Bir RF transponder’a bir RF taban
(dedektör ile birlikte) ve bir RF manuel alarm butonu ba¤lanabilir.
(kablosuz olarak)

IQ8 Kablosuz RF taban
IQ8Quad serisi dedektörler RF taban›na tak›labilir.* Montaj yüksekli¤i kullan›lan dedektör tipi ile (›s› veya optik) uyumlu olmal›d›r. RF taban›n›n güç
gereksinimi 4 adet pil ile sa¤lan›r.
tools 8000 uygulama yaz›l›m› yard›m› ile RF tabanlar› RF transponder’lara
ba¤lan›r. tools 8000 uygulama yaz›l›m› kullan›ld›¤›nda RF cihazlar›n alan
ﬂiddetleri çok çabuk ve kolayl›kla ölçülerek ideal montaj yeri ve maksimum
mesafe belirlenir.
Alternatif olarak, RF tabanda bulunan 2 renkli LED göstergeli mesafe
alg›lama cihaz› ile uygun montaj yeri ve mesafe tespit edilebilir.
Bir RF taban, IQ8 Kontrol yang›n paneline ba¤l› analog hatta sadece bir
adres olarak tan›mlan›r.

* Uyumlu dedektör, Versiyon 09.2007:
O, O2T, ›s› art›ﬂ h›z›(RAR+), Sabit s›cakl›k ›s› dedektörü, OTG

