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Manuel Alarm Butonu - Küçük Model
• 8000 ve IQ8 Kontrol ve Yang›n Alarm
Sistemlerinde esserbus ve esserbus-Plus’a
ba¤lanabilen IQ8 Manuel Alarm Butonu
• Yang›n alarm ve yang›n söndürme sistemlerinde
standart Manuel Alarm Butonu olarak kullan›m
• EN 54-11 koﬂullar›na uygunluk
• Kullan›m alan›na ba¤l› olarak komple dedektör veya
elektronik modül seçebilme
• 2 ayr› renk
• Yer kaplamayan düz dizayn
• Açma ve test / reset iﬂlemi için anahtar
Daha fazla çeﬂitlilik
Tek bir hareketle çal›ﬂt›r›lan yeni nesil
(tip A) manuel yang›n butonu,
EN 54-11 (do¤rudan iﬂletim) standard›na uygundur. Buton muhafazas›nda, farkl› ülkelerden insanlar›n,
çocuklar›n ve okuma yazma bilmeyenlerin de anlayabilece¤i bir
piktogram mevcuttur. Bu resimli
mesajlar, iste¤e göre, farkl› bir alete
gerek duymadan kolayl›kla istenen
baﬂka bir resimle de¤iﬂtirilebilmektedir. Cihaz›n çal›ﬂmas›n› sa¤layan
bölge oklarla iﬂaretlenmiﬂtir. Manuel
alarm butonu bir anahtar yard›m› ile
de test edilebilmektedir. Butonun tasar›m› montaj› kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Montaj Planlanmas›na ‹liﬂkin Not
Manuel alarm butonu, yang›n alarm
sistemlerinde kullan›l›rken, EN 54-11
koﬂullar›na uygun olarak k›rm›z› muhafaza ve standart semboller
kullan›lmal›d›r. Bu semboller, paket
içinde verilmektedir.
Yang›n alarm sistemlerinde, manuel
alarm butonlar›na iliﬂkin olarak baﬂka
muhafaza renkleri veya
sembolleri kullan›lamaz. Standartlara
göre, farkl› renklerdeki muhafaza ve

semboller sadece yang›n alarm sistemlerindeki manuel alarm butonlar›nda
kullan›labilmektedir. ‹lave bir kapak (parça no. 7049965) ile
mekanik koruma seviyesi daha fazla art›r›labilir. Manuel alarm butonu,
standart olarak IP 43 tip muhafaza ile teçhiz edilmiﬂtir. Bu koruma tipi,
ilave bir kapak ile IP 55’e yükseltilebilmektedir.
IQ8 Manuel Alarm Butonu ( MAB)
IQ8 Manuel Alarm Butonlar›, esserbus veya esserbus-Plus cihazlar› olarak,
8000 ve IQ8 Yang›n Kontrol Alarm Sistemlerine ba¤lanmaktad›r. Her
manuel alarm butonu, mikroiﬂlemci ile teçhiz edilmiﬂtir ve bu nedenle,
alarm haf›zas›, alarm göstergesi ve adres kodlama gibi özellikleri bulunmaktad›r. Ayr›ca, standart manuel alarm butonlar›n›n ba¤land›¤› harici bir
buton hatt› da, her IQ8 manuel alarm butonuna ba¤lanabilmektedir.
K›sa devre veya kablo kopmas› durumunda yang›n alarm sisteminin
çal›ﬂmas›n› sa¤lamak için, her IQ8 manuel alarm butonu entegre bir
izolatör ile teçhiz edilmiﬂtir.
Standart Manuel Alarm Butonlar›
IQ8 manuel yang›n butonunun düﬂük maliyetli bir çeﬂidi, konvansiyonel
yang›n zonlar›nda veya 8000 ve IQ8 Yang›n Alarm Kontrol Sistemlerindeki
esserbus tranponderlerine ba¤lanarak standart alarm butonu olarak kullan›labilirler. Mikroswitch’li bir ikinci modül iste¤e ba¤l› olarak kullan›labilir. Di¤er harici cihazlar›n çal›ﬂt›r›l›mas› için yüzer kontaklar kullan›labilir.
Küçük model alarm butonlar› aktif hale getirildi¤inde, cam k›r›l›r ve sar› bir
bayrak belirir. Böylece, aktif duruma gelen yang›n butonlar› aç›k ve hatas›z
bir ﬂekilde belirlenebilmektedir.
G›da endüstrisi veya aﬂ›r› hijyenik oda gibi özel uygulamalar için reset edilebilen (k›r›lmaz) plastik kontrol paneli 704964 parça numaras› ile iste¤e
ba¤l› mevcuttur.
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Muhafazan›n boyutlar› (mm):
88

Kapakl› tip manuel alarm butonu:
7

21

88

Genel Teknik Bilgi:
Ba¤lant› terminalleri:
Çal›ﬂma s›cakl›¤›:
Depolama ›s›s›:
Koruma tipi:
A¤›rl›k (muhafaza dahil):
Boyutlar (E x Yx D):
Küçük muhafaza ile boyutlar:
Muhafaza:
Dedektör tan›m›:

Standart MAB
8 V DC / 30 V DC
9 V DC
tip 9 mA
maks. 30 V DC / 1 A
(2. Mikroswitch)
maks. 10 MAB / zon
LED, k›rm›z› ve sar› bayrak
G 205131

IQ8MCP (MAB)
8 V DC / 42 V DC
19 V DC
yaklaﬂ›k 45 μA @ 19 V DC
tip 9 mA (darbeli)
maks. 30 V DC / 1 A
(Röle)
maks. 127 MAB / loop
yan›p sönen LED1, yeﬂil
yan›p sönen LED2, k›rm›z›/sar› bayrak
G 205132

maks. 2.5 mm2 (AWG 26 -14)
-20 °C / +70 °C
-30 °C / +75 °C
IP 43, IP 55 (704965 ile)
yaklaﬂ›k 110 g
88 x 88 x 21 mm
88 x 88 x 57 mm
PC / ASA plastik
EN 54 -11, tip A

Sipariﬂ Bilgisi:
Komple yang›n butonlar›: Standart MAB, cam panelli k›rm›z› muhafazal›
IQ8 Manuel Alarm Butonu, cam panelli k›rm›z› muhafazal›
IQ8 Manuel Alarm Butonu, plastik panelli k›rm›z› muhafazal›
Elektronik modül:
Standart MAB Elektronik Modül, caml›
Standart MAB Elektronik Modül, caml›, 2. Mikroswitch’li
IQ8 Manuel Alarm Butonu Elektronik Modül, caml›
IQ8 Manuel Alarm Butonu Elektronik Modül, caml, izolatörlü, röleli
Muhafaza:
Küçük MAB muhafazas›, k›rm›z›
Küçük MAB muhafazas›, mavi
Aksesuarlar:
Yedek cam panel, küçük MAB’ler için, EN 54
Plastik panel - reset edilebilir, küçük MAB’ler için
Uluslararas› iﬂaretler önyüz folyosu, küçük MAB’ler için, beyaz harfler
Kapak, küçük muhafaza için, ﬂeffaf
Plastik Yedek Anahtar, küçük MAB’ler için
Montaj Çerçevesi, küçük MAB’ler için, k›rm›z› ve beyaz
Montaj Muhafazas› (S›va üstü), küçük MAB’ler için, k›rm›z›
Montaj muhafazas› (S›va üstü), küçük MAB’ler için, mavi

Parça No.
804970
804971
804973
804950
804951
804955
804956
704950
704951
704960
704964
704961
704965
704966
704967
704980
704981

Lütfen daha fazla bilgi için “Yang›n Alarm Teknolojisi” ürün katalo¤umuza bak›n›z.
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Her zondaki buton say›s› (VdS):
Çal›ﬂma göstergesi:
Alarm göstergesi:
VdS onay›:

Not: S›va üstü montaj için 704980/81 nolu muhafaza gereklidir
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Teknik Bilgi
Versiyon:
Çal›ﬂma gerilimi:
Anma gerilimi:
Normal çal›ﬂma ak›m›:
Alarm ak›m›:
Kontak de¤erleri:

