FPVA2–FPMA
(FirePro indító: 2. verzió)
aeroszolos tűzoltó készülék aktiváló rendszer
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Az aktiváló rendszer segítségével a Notifier oltásvezérlő központok (RP1r, CAE200+, UDS3) oltókimeneteire
csatlakoztathatók, felügyelhetők és oltás esetén nagy biztonsággal indíthatók a FirePro aeroszolos oltógenerátorok. A
rendszer oltókörönként egy FirePro vezérlő kártyából (továbbiakban FPVA2) és ehhez csatlakozó maximum 12 db
FirePro monitor kártyából (továbbiakban FPMA) állhat össze.
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Az FPVA2 egyrészt felügyeli az oltókimenet vezetékezését (vezetékszakadás, zárlat vagy oltógenerátor hiba esetén a
központ oltókör hibát jelez), másrészt pedig biztosítja az oltógenerátorok szakaszos indításához szükséges
áramerősséget. Szükség esetén egy oltókimenetre több FPVA2 kártya is beköthető (kaszkádolva), lehetővé téve 12-nél
több FirePro generátor egymás utáni indítását.
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Az FPMA végzi a FirePro oltógenerátorok indítópatronjának felügyeletét (szakadáshiba jelzését), és oltásindítást
követően végrehajtja az oltógenerátorok időben elosztott, egymás utáni indítását (kevesebb, mint 10 másodperc alatt
az összes aktiválódik). Karbantartáskor az FPMA-k segítségével lehet a rendszer működését valós körülmények között
ellenőrizni.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

Az oltásvezérlő központok oltókimenetei nem alkalmasak közvetlenül a FirePro oltógenerátorok felügyeletére és nem
képesek elegendő tápáramot biztosítani azok egyidejű működtetéséhez. Helyettük, a központban lévő, folyamatosan
töltött akkumulátorok áramát kapcsoljuk az FPMA-kban lévő áramgenerátorokon keresztül az oltóegységekre.
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Nyugalomban az FPVA2 egység alacsony monitorárammal ellenőrzi a generátorokhoz menő vezetékezés jóságát úgy,
hogy méri a „lezáró” elemen átfolyó áramot. Szakadás vagy zárlat esetén a monitoráram változásából észleli a hibás
állapotot, a rajta lévő, hibamentes állapotban zölden világító LED elalszik, az oltásvezérlő központ pedig azonnal oltókör
hibát jelez. Az FPMA egységek folyamatosan ellenőrzik a FirePro oltógenerátorokban lévő 2 Ohm-os fűtőszálak épségét
(az elektromos indítóáramkör folytonosságát), ha megszakad a vezeték, a rendszer ugyanúgy oltókör hibát jelez.
Figyelem! Ha 12-nél több FirePro egységet és FPMA-t szerelünk egy oltókörre, akkor előfordulhat, hogy az FPVA2 nem
veszi észre az esetleges vezetékhibát (monitoráram változást)! Ilyen esetben használjon több FPVA2 kártyát kaszkádba
kötve (lásd később).

©
PR

L
E
Í
R
Á
S

Az oltásvezérlő központban kell elhelyezni és az oltókimenetre, valamint az akkumulátorokra kötni oltókörönként egy
FPVA2 kártyát, míg (mérettől függetlenül) minden egyes FirePro aeroszolos oltógenerátorhoz csatlakoztatni kell egyegy FPMA áramkört. Az FPVA2 vezérlő kimenetére így közvetlenül nem az oltógenerátorok, hanem az ott elhelyezett
FPMA kártyák csatlakoznak. Láncolt módon, legalább 30 perces tűzállóságú, árnyékolt, csavart tűzjelző kábellel kell
felfűzni az FPMA-kat (a megengedett össz. vezeték ellenállás max. 5 Ohm lehet). A vezérlő áramkör a nagyobb
biztonság érdekében lehet visszatérő hurokkialakítású: az utolsó oltógenerátor után vissza kell vezetni az FPVA2
kártyába, s ott, a bejövő oldali csatlakozóba kell elhelyezni az FPVA2-hoz mellékelt „lezáró” elemet (kettes sorkapocs,
némi elektronikával). Ezáltal tudja ellenőrizni az FPVA2 a vezetékezés folytonosságát. A vezetékszakadás a visszatérő
hurokkialakítás miatt, a zárlat pedig az FPMA kétoldali izolátorai miatt nem okoz üzemkiesést, így egy egyszeres
vezetékhiba ellen védett a rendszer (hiba esetén is minden generátor olt).

Oltás indításkor, azaz az oltókimenet aktiválódása után, az FPVA2 megkezdi az oltógenerátorok működtetését az
(A+ A-) elmenő oldali kimenete felől. Azért, hogy ne kelljen túl nagy áram az oltógenerátorok elindításához, az FPVA2
egyszerre csak egy oltógenerátort aktivál, elsőnek az oltásvezérlő központhoz legközelebb esőt. Amint megjelenik a 24
V-os működtető feszültség az FPMA bemenetén, azonnal rákapcsolódik az első oltógenerátor indítóáramkörére, mely
ennek hatására néhány tizedmásodperc alatt felmelegíti az indítópatront és megindítja a generátor működését. Az
oltógenerátor működésbe lépésével egy időben az FPMA továbbkapcsolja az indítóáramot a következő FPMA-nak, mely
~0,5 mp-es biztonsági késleltetési idő után aktiválja a hozzá kapcsolt oltóegységet, s így megy ez az utolsó
generátorig. Kevesebb, mint 10 másodperc alatt mind a 12 generátor megkezdi az oltást, amennyiben az oltókör
mindvégig ép és egyik generátor sem hibás. Normál esetben a FirePro oltógenerátorokban lévő 2 Ohm ellenállású
fűtőszál (=indítóáramkör) az átfolyó ~1-2 A-es áram hatására felizzik (elrobban), indítva ezáltal a generátort. Az
elrobbanáskor megszakadó fűtőszál jelzi az FPMA-nak, hogy az indítás sikeresen megtörtént. Amennyiben szakadás
helyett zárlatba kerül a fűtőszál, a generátor nem kezd el oltani, de az FPMA egy biztonsági késleltetési idő lejártával
automatikusan továbbkapcsolja a működtető feszültséget, ezzel folytatva a generátorok aktiválását.

FirePro indító

Műszaki leírás

1. oldal

Sikeres oltás visszajelzése: Az oltásvezérlő központok figyelik a tartálynyomás bemenetet, ezzel ellenőrzik az oltás
megtörténtét. Annak érdekében, hogy a központ oltás után sikeres oltást (ne pedig hibát) jelezzen, a tartálynyomás bemenetre
köthetünk hőbiztosítékot melyet az utolsó oltógenerátorra szerelünk a kiáramló oltóanyag útjába. A kiáramló magas
hőmérsékletű oltóanyag megszakítja az áramkört, ezzel jelzi a központ felé, hogy az utolsó FirePro egység kiürült. (Több
hőbiztosítékot párhuzamosan kötve lehetőség van az összes FirePro oltógenerátor ellenőrzésére. Természetesen ekkor a sikeres
oltás jelzéséhez minden generátornak ki kell ürülni.)
Hiba esetén, ha pl. zárlatos az egyik oltógenerátor, akkor a hibás eszköz FPMA egysége csak ~10-20 mp-es késleltetés után
adja tovább az indítójelet a következő FPMA-nak, így értelemszerűen az egész oltási idő hosszabbodik. Ha megszakad az FPMAk közötti vezetékezés, akkor a visszatérő hurokkialakítás miatt továbbra is minden generátor oltani fog. Az FPVA2 az
oltásindítást követően ~40-50 mp múlva automatikusan rákapcsolja az indítófeszültségét a (B+ B-) jelű visszatérő oldali
kimenetére is, ha az oltóközpont oltókimenete még aktív! Ez ép oltókör és elsütött oltógenerátorok esetén is automatikusan
megtörténik, de olyankor már nincs jelentősége.
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BEKÖTÉS, VEZETÉKEZÉS
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Az oltókimenet lezáró
ellenállását a panel
hátoldalán található
sorkapocsba kell bekötni.
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1. ábra: Egy FirePro indító áramkör vezetékezése
Egy oltókimenet és max. 12db FirePro aeroszolos oltógenerátor használata esetén a bekötést az alábbi módon kell elvégezni:
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1. Az FPVA2 kártya sorkapcsainak (A+) és (A-) pontjait kösse össze az első FPMA „-H.BE+” pontjaival.
2. Fűzze tovább az oltókimenetet az FPMA „+H.KI-” pontjaiból a következő monitorkártya „-H.BE+” pontjaiba. Kösse össze
hasonlóképpen láncoltan az összes FPMA-t.
3. Nyílt hurokkialakítás esetén az utolsó FPMA-nál a „+H.KI-” jelű sorkapocsban helyezze el a mellékelt „lezáró” elemet
(1,1 kOhm+SMD LED-ek).
4. Visszatérő hurokkialakítás esetén az utolsó FPMA „+H.KI-” jelű sorkapcsait kösse vissza az FPVA2 (B+) és (B-) pontjaira
és tegye a „lezárót” is oda! A lezáró elemet (A+ A-) pontba tenni TILOS!
5. Ügyeljen az árnyékolás folytonosságára! Használja az FPMA-hoz mellékelt sorkapcsot és érvéghüvelyeket!
6. Az FPMA-k középső, jelöletlen sorkapcsába kell majd bekötni a FirePro generátorokat, de ezeket még ne csatlakoztassa,
csak
miután
az
Üzembe
helyezés,
ellenőrzés
fejezetben
foglaltakat
elvégezte.
Figyelem! Egy FPMA-hoz csak egyetlen (de tetszőleges méretű) generátor csatlakoztatható!
7. Amennyiben egyetlen FPVA2-t és nem több, mint 12 FPMA-t használ, az FPVA2 alsó (+-) jelű sorkapcsába helyezze el a
mellékelt (2,2 kOhm-os) lezáró ellenállást. Több FPVA2 alkalmazása esetén ez a csatlakozó szolgál a kártyák
kaszkádolására. Lásd később.
8. Állítsa be a központ oltókimenetét felügyelt üzemmódúra és a leghosszabb bekapcsolási ciklusúra (mágnesszelepes
alkalmazás, 3-10 perces meghúzási idő) majd áramtalanítsa le az oltóközpontot (az akkukat is húzza le).
9. Rögzítse fel az FPVA2-t az oltásvezérlő központ zárt szekrényébe úgy, hogy minél közelebb legyen az oltókimenet(ek)hez.
(A doboz szekrényét átfúrva és lemezcsavarokkal rögzítve.)

FirePro indító

Műszaki leírás
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10. Távolítsa el az oltóközpont oltókimenetének (központonként eltérő) lezáró ellenállását, és kösse az FPVA2 panel
hátoldalán található sorkapocsba úgy, hogy az ellenállás lábai ne érhessenek hozzá más fémes alkatrészhez.
11. Az FPVA2 „indítóbemenet +” (piros) vezetékét kösse be az oltóközpont oltókimenetének aktivált állapotában „+”
ágához. Az FPVA2 „indítóbemenet -” (színtelen) vezetékét kösse be az oltóközpont oltókimenetének aktivált
állapotában „-” ágához.
12. RP1r esetén: az „akku +” (piros) és „akku -” (fekete) vezetéket kösse az oltásvezérlő (al)központ egyik
akkumulátorának pozitív, illetve a vele sorba kötött másik akkumulátorának negatív pólusára!
13. UDS3 és CAE200+ esetén: az „akku +” (piros) és „akku -” (fekete) vezetéket kösse az oltásvezérlő (al)központ egyik
akkumulátorának pozitív, illetve a vele sorba kötött másik akkumulátorának negatív pólusára! Ne forrassza össze az
akkutöltő
kimenet
vezetékeivel,
használja
az
FPVA2
vezetékeire
szerelt
sarukat!
Amennyiben a központok tápegység panelján található akkucsatlakozó vezetékeket tekintjük, akkor a felső pozícióban
lévő érpár fekete vezetéke lesz a 24V„-”, az alsó érpár piros vezetéke pedig a 24V „+”.
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14. Kapcsolja be az oltóközpontot, melynek oltókör hibát kell jeleznie a be nem kötött oltógenerátorok miatt. Mielőtt bekötné
az aeroszolos oltógenerátorokat a rendszerbe, mindenképpen ellenőrizze az elektromos áramkör működését a
következő fejezetben foglaltak szerint!

FPMA

TT

Mind az oltórendszer üzembe helyezésekor, mind pedig a rendszeres felülvizsgálatok
alkalmával ellenőrizni kell az oltásvezérlő rendszer működését. A tűzérzékelőket és a FirePro
oltógenerátorokat a műszaki leírásukban foglaltak szerint kell ellenőrizni, míg a FirePro indító
áramkör megfelelő működéséről az alábbiak szerint kell megbizonyosodni:

A

A FirePro indító áramkör elektromos működésének ellenőrzése rendkívül egyszerű, mivel az
FPMA-khoz mellékelve van egy tesztelő áramkör, mellyel a teszt idejére helyettesíthetők az
oltógenerátorok. A tesztelő áramkör az FPMA jobb oldalán, a nyáklemezbe illesztve található.
Ezt kell az FPMA középső sorkapcsába csúsztatni az ellenőrzés idejére, mely a generátorok
indító patronjával azonos módon működik: a tesztelő áramkörön felvillanó piros LED jelzi a
sikeres generátor aktiválást. A rendszer akkor működik jól, ha az ellenőrzésre felkészített
áramkörben az oltókimenet aktiválásának hatására a tesztelő áramkörökön lévő piros LED-ek
egyenként, egymás után felvillannak (kb. 1 Hz).

FPMA
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2. ábra: Ellenőrzés a tesztelő
áramkör segítségével
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A rendszeres ellenőrzésnek legyen része mindig az oltóközpontban lévő akkumulátorok vizsgálata!
Szemrevételezéssel (Nincs-e szivárgás, repedés, külsérelmi nyom? Nem öregebb-e 3 évnél?) és méréssel (kapocsfeszültség 2727,6 V; pillanatnyi és kisütéses terheléses teszt) bizonyosodjunk meg azok használhatóságáról. Az indítóáramkör ellenőrzésének
lépései:
1. Tiltsuk le az oltásvezérlő zónáit (CAE200+) vagy állítsuk a berendezést Kikapcsolt állapotba (RP1r, UDS3).
2. Húzzuk le az összes oltógenerátor elektromos indítóinak sorkapcsát az FPMA-król és tegyük a helyükre a tesztelő
áramköröket. A kihúzott vezetékeket jól látható módon hajtsuk az FPMA dobozán kívülre.
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3. Figyelem! Az FPMA csak a FirePro generátor indítóáramkörének szakadását képes jelezni, a zárlatot nem. Így
előfordulhat, hogy egy zárlatos generátort nem veszünk észre, ami oltáskor a szükséges koncentráció hiányát
eredményezheti! Ezért kell manuálisan is ellenőrizni a generátorok állapotát: egyszerű (passzív) multiméterrel (I ki,max < 20
mA) ki kell mérni a fűtőszál 2 Ohm-os ellenállását.
4. Ha az összes FPMA-ban behelyeztük a tesztelő áramköröket, állítsuk a központot normál működési állapotba, majd
automatikus és kézi oltásindítással is ellenőrizzük az oltókimenet működését. Helyes működés esetén az FPMA panelekbe
csatlakoztatott tesztelő nyákon lévő LED-ek sorban egymás után villannak fel kb. fél másodperces késleltetéssel.
Amennyiben az összes felvillant, az „oltás sikerült”.
5. Ellenőrizzük le az oltókör hibajelző képességét is! Bontsuk fel és/vagy zárjuk rövidre az FPMA-khoz menő vezetékezést és
vegyük ki valamelyik FPMA-ból a tesztelő áramkört, s ellenőrizzük a központ jelzéseit.
6. Az ellenőrzés végeztével újból tegyük teszt állásba az oltásvezérlő központot, kössük vissza a generátorokat, tegyük a
helyükre a tesztelő áramköröket majd ismét helyezzük a központot normál üzembe.

TÖBB GENERÁTOR INDÍTÁSA
Ha egy oltókimenetről 12-nél több FirePro generátor indítására van szükség, akkor az FPVA2-k kaszkádba köthetők, így több
generátor „egyidejű” indítására van lehetőség. A kaszkádolás előnye, hogy a hibajelzési lánc folytonos marad, azaz bármely
FPVA2 kimenet vagy generátor hiba eljut az oltóközpontig.

FirePro indító
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Erre a célra az FPVA2 kaszkád kimenete használható. A 2,2 kOhm-os lezáró ellenállás helyére, a „+” és „-” sorkapocsba kell a
következő FPVA2 indítóbemenet „+” és „-” vezetékét, a panel hátoldalán található sorkapocsba pedig a kivett lezáró ellenállást
kell bekötni (lásd az alábbi rajzon!).
Az „akku +” és „akku -” vezetékeket 2 vagy több FPVA2 esetén már egy hálózat-kimaradásjelző áramkörrel ellátott (HKJPromatt), különálló, 24 V-os szünetmentes tápegység akkuira (min. 7 Ah) kell rákötni!
Ilyenkor a két vagy több FPVA2 „akku -” vezetékeit közösíteni kell!
A központ oltókimenet lezáró
ellenállását a panel hátoldalán található
sorkapocsba kell kötni!

Az előző FPVA kaszkádkimenetének
lezáró ellenállását a panel hátoldalán
található sorkapocsba kell kötni!
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Az előző FPVA kaszkádkimenetének
lezáró ellenállását a panel hátoldalán
található sorkapocsba kell kötni!

3. ábra: Több FPVA2 összekötése
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FPVA2 FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE UDS-4N OLTÓKÖZPONTBA
UDS-4N oltásvezérlő alközpont jellemzői

Az alközpont 1 oltókört és a hozzá kapcsolódó
összes szükséges be- és kimenetet tartalmazza;

➢

Felettes tűzjelző központ relékimeneteiről vagy
Notifier intelligens tűzjelző központ címzőhurokjáról
indítható;

➢

Oltókimenet: felügyelt, 2,7 kOhm-mal lezárt,
polaritás fordításos;

➢

Kézi oltásindító bemenet: felügyelt,
2.7 kOhm-mal lezárt bemenet;
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➢

Felügyelt hangjelző kimenet: 2.7 kOhm-os lezáró
ellenállással;

➢

Oltás megtörtént, Oltás leállítva, Kézi üzemmód
relékimenetek: 30 VDC / 2 A;
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4. ábra: Példabekötés UDS-4N oltóközpontba

Az FPVA2 bekötéséhez szükséges csatlakozó pontok.
Csatlakozó
pont

Jel megevezése

Csatlakozó
pont

Megjegyzés

Bemenetek
CNIN / 10

Tartálynyomás

CNIN / 11

GND

Jel megevezése

Megjegyzés

Kimenetek*

OLTÁS MEGTÖRTÉNT jelzés
a FirePro-k elé szerelt
hőbiztosítékokkal valósítható
meg.
(2,7 kOhm lezárás +
hőbiztosíték)

CNLC / 11.

Oltó kimenet +

CNLC / 12.

Oltó kimenet -

24V akkuról

FPVA2 tápfeszültsége

OLTÁS INDÍTÁS vezérlés
(2,7 kOhm lezárás)
Közvetlenül az akkusarura kell
csatlakoztatni!
( Piros: + ;
Fekete: – )

A kimenetek polaritása az UDS4 aktivált állapotában vannak feltüntetve!
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4. oldal

FPVA2 FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE RP1R OLTÓKÖZPONTBA

➢

Az oltóközpont 1 oltókört és a hozzá kapcsolódó összes szükséges
be- és kimenetet tartalmazza;

➢

Az oltóközpont megfelel az EN54-2/4 és az EN12094/1:2003
előírásainak.

➢

A 2db oltókimenet: dip kapcsolóval állítható működésű, felügyelt,
6,8 kOhm-mal lezárt, polaritás fordításos, maximálisan 1A-el
terhelhető kimenetek;

➢

Kézi oltásindító bemenet: felügyelt, 6,8 kOhm-mal lezárt bemenet;

➢

2db felügyelt hangjelző kimenet: polaritás fordításos, 6,8 kOhm-os
lezáró ellenállással;

Az FPVA2 bekötéséhez szükséges csatlakozó pontok.

5. ábra: Példabekötés RP1r oltóközpontba

Megjegyzés

Jel megevezése

Bemenetek

Kimenetek*
(6,8 kOhm lezáró, 2,2 kOhm jeleztetővel
sorba kötött hőbiztosíték)

11

Oltó kimenet 1.
(CCT EXT.1)

24V
akkuról

FPVA2
tápfeszültsége

Megjegyzés

A piros vezetéket a + ra, a másikat a – ra kell
kötni! (6,8 kOhm lezáró)
Közvetlenül az akkusarura kell csatlakoztatni! (
Piros: + ; Fekete: – )

TT

Tartálynyomás
(LOW PRESS SWITCH)

C

K

Jel megevezése

ft

RP1r oltásvezérlő alközpont jellemzői

FPVA2 FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE UDS3 OLTÓKÖZPONTBA

Az alközpont 2 oltókört és a hozzá
kapcsolódó összes szükséges be- és
kimenetet tartalmazza;

➢

Felettes tűzjelző központ relékimeneteiről
vagy Notifier intelligens tűzjelző központ
címzőhurkáról indítható;

➢

Oltókimenet: felügyelt, 2,7 kOhm-mal
lezárt, polaritás fordításos, 0,65 A
önvisszaálló biztosítékkal védett;

➢

Kézi oltásindító bemenet: felügyelt,
2.7 kOhm-mal lezárt bemenet;

©
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➢

A

UDS3 oltásvezérlő alközpont jellemzői

➢

Felügyelt hangjelző kimenet: 2.7 kOhm-os
lezáró ellenállással;

➢

Oltás megtörtént, Oltás leállítva, Kézi
üzemmód relékimenetek: 24 VDC / 1 A;

Az FPVA2 bekötéséhez szükséges csatlakozó
pontok.
CNZ1
és
CNZ2

Jel megevezése

Megjegyzés

Bemenetek
10

Tartálynyomás

11

GND

6. ábra: Példabekötés UDS3 oltóközpontba
CNZ1
és
CNZ2

Jel megevezése

Megjegyzés

Kimenetek*
(2,7 kOhm lezárás +
hőbiztosíték)

24

Oltó kimenet +

23

Oltó kimenet -

24V akkuról

FPVA2 tápfeszültsége

(2,7 kOhm lezárás)
Közvetlenül az akkusarura kell csatlakoztatni!
( Piros: + ;
Fekete: – )

A kimenetek polaritása az UDS3 nyugalmi állapotában vannak feltüntetve!

FirePro indító

Műszaki leírás

5. oldal

FPVA2 FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE CCD-103 OLTÓKÖZPONTBA
Az FPVA2 az oltó központ dobozában nem fér el, ezért egy külső dobozba kell szerelni
amit lehetőleg szorosan a központ mellé ajánlott elhelyezni. A dobozba szerelt FPVA2
és a központ összekötésére a mellékelt tűzálló kábelek szolgálnak.
Az FPVA2 dobozaként egy legalább 70 mm-es szabad belső magasságú,
legalább IP55 védettségű, tömszelence fogadására képes, falra rögzíthető doboz
használható, amelybe csak az FPVA2-t építse be.
1. Rögzítse az FPVA2 alaplemezét a dobozhoz!
2. Vezesse be a tűzálló kábeleket a dobozba!

4. Kösse be a központ oltókimenetének 4,7 kOhm-os lezáró ellenállását az FPVA2
alján lévő csatlakozóba, kösse be polaritáshelyesen az indítójel kábelét, és
csatlakoztassa a tápfeszültség csúszósaruit is! (A 7 A-es biztosíték melletti saru a
pozitív.)

K

Figyelem! Az FPVA2-höz a szigetelt csúszósarut csatlakoztassa!
(Az elágazó a központ akkuira megy.)

ft

3. A jelvezetéken alakítson ki tehermentesítő hurkot, hogy a tömör kábel ne tudja
kihajlítani a helyéről az indítójel csatlakozóját!

5. Rögzítse az FPVA2 nyákot az alaplemezre a 1. kép szerint!

1. kép: Az FPVA2 bekötése
7. A jelvezetéken alakítson ki tehermentesítő hurkot, hogy a tömör kábel ne tudja kihúzni a helyéről az indítójel csatlakozóját!
Kösse be a vezetéket polaritáshelyesen a „BOTTLE” feliratú csatlakozóba!
8. Csatlakoztassa az elágazó akkusarukat az akkumulátorra. A központot az elágazó sarun keresztül csatlakoztathatja majd a
központhoz.

TT

6. Vezesse be a tűzálló kábeleket a központba!
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FPMA-K BEKÖTÉSE ÉS FELSZERELÉSE AZ OLTÓGENERÁTOROKRA

3. kép: FP-3000 fali konzolára szerelt FPMA
(éles állapotban, árnyékolás összekötés előtt)

2. kép: FP-3000 fali konzolára szerelt FPMA
(teszt állapotban)

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy az FPVA2 és FPMA áramköröket önmagukban nem, csak a Promatt Kft.-nél vásárolt
FIREPRO oltógenerátorokkal együtt lehet megvásárolni, garanciát pedig csak a fent említett oltásvezérlő központ valamelyikére
csatlakoztatás esetén tudunk vállalni.
1116 BUDAPEST
Hauszmann Alajos u. 9-11.
HUNGARY
Web: www.promatt.hu

FirePro indító

Műszaki leírás

Tel.:
Fax.:
E-mail:

(36)-1-205-2385
(36)-1-205-2386
(36)-1-205-2387
info@promatt.hu

6. oldal

