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CG2 tömszelence

WR7/3072 és WR7/2072
ESŐÁLLÓ KÉZI JELZÉSADÓ

A KAC WR7/3072 és WR7/2072-es típusú kézi jelzésadók kültéri, csepegő
víz ellen védett kivitelűek. Kialakításukból adódóan mikrokapcsolójuk IP55-ös, a
vezeték kötőpontok pedig a tömített szerelődoboz révén IP65-ös védettségűek a
környezeti hatásokkal szemben. Mind a hagyományos, mind az intelligens
NOTIFIER tűzjelző rendszerekben és egyéb rendszerekben is jól alkalmazhatók. A
hagyományos tűzjelző központok (FireStar, AM200, CAE200+, CFP600E)
jelzőhurkaira a jelzésadó kontaktusait a beépített 470 Ohm-os áramkorlátozó soros
ellenállással együtt párhuzamosan kell bekötni, míg CX32 központtal alkalmazva a
soros ellenállást 2,4 kOhm-ra kell cserélni. Az intelligens tűzjelző rendszerekhez
monitor modullal (M500ME, M503ME) illeszthetők a kézi jelzésadók. Az ECO2000M bemeneti modulhoz
csatlakoztatva az ellenállást 18 kOhm-ra kell kicserélni.
A 2072 típusnál a jelzőhurok kábelezése közvetlenül a jeladó hátulján levő csatlakozókba köthető be, míg a 3072
típusnál a jelzőhurok kábeleit a szerelőaljzatba kell bekötni, majd ezután lehet a jeladó villás végű vezetékeit a
szerelőaljzathoz csatlakoztatni (ez a kedvezőbb általában).

A kézi jelzésadó gyárilag a "TŰZ ESETÉN ÜVEGET BETÖRNI" feliratú törőüveggel (HG10) kerül forgalomba, de ez
igény esetén lecserélhető a "TŰZ ESETÉN BENYOMNI" feliratú, visszaállítható műanyag működtető lapkára
(PS145W). A véletlen működtetések elkerülése érdekében illeszthető a kézi jelzésadóhoz egy lehajtható átlátszó
műanyag védőfedél (PS078W) is.
A kábelek bekötésére műanyag tömítőalátétes és gumi tömítőgyűrűs, 20mm átmérőjű, külső menetes tömszelence
alkalmazható (CG2).

MŰSZAKI ADATOK
Típusszám: WR7/2072-470  és  WR7/3072
Működtető feszültség: 12V AC/DC min., 50V AC/DC max.

(20 mA) 45/60Hz
Soros korlátozó ellenállás: 470Ω /1 Watt
Méretek: 120 (magas) x 122 (széles) x 78

(mély) mm a szerelődobozával
együtt

Ellenőrzési lehetőség: tesztkulcs
Beköthető vezeték keresztmetszet: 2,5 mm2 max.
Az érintkezők adatai: Átmeneti ellenállás: 150 mOhm;

Ajánlott feszültség: 12 V min.
Szabványoknak megfelelés:  EN54-11

FELSZERELÉS ÉS BEKÖTÉS
A szerelődoboz alján (célszerűen), a bejelölt pozíciókban fúrjuk ki a
tömszelencék helyeit. Ha szükséges, fúrjuk ki a doboz bal alsó
sarkában található vízelvezető lyukat is. Rögzítsük a szerelődobozt

falra a 4  db 4 mm-es furaton keresztül.
A mellékelt szorító rugó segítségével a szerelő
aljzat mellé csíptethető a jeladó felső része is,
így a végső kábelbekötés jóval egyszerűbben
elvégezhető (ld. jobb oldali ábra).

WR7/2072 WR7/3072

Fali felerősítő furatok Szorító rugó

Vízelvezető lyuk
Tömszelencék (CG2)
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A méretre szabott, lecsupaszított, és lehetőleg érvéghüvellyel ellátott
vezetékeket a tömszelencén keresztül vezessük a szerelőaljzatba. A 3072
típusnál a vezetékvégeket egyből beköthetjük a szerelődoboz
csatlakozóiba. Az így bekötött kézi jeladók vezetékezése azonnal
ellenőrizhető.
A 2072 típusnál a vezetékeket közvetlenül a kézi jeladó hátoldalán levő
csatlakozókba kell bekötni. Itt tehát érdemes hosszabb vezetékeket hagyni,
hogy a vezetékek feszülés nélkül elérjenek a kihajtott fedélrészig.

A vezetékezés ellenőrzése után
szereljük fel a kézi jelzésadó felső
részét a mellékelt 4 db imbusz
csavarral. Igény esetén az ábra
szerint bepattinthatjuk a helyére
az illetéktelen működtetést megakadályozó átlátszó műanyag fedelet (PS078W).

A gyárilag a
jelzésadóban levő 470 Ohm-os soros ellenállás a legtöbb központ számára megfelelő áramkorlátozást biztosít (sőt
intelligens rendszer esetén a monitor modulokhoz is megfelelő). A CX32 központnál azonban 2,2 kOhm-ra, az
ECO2000M bemeneti modulhoz csatlakoztatva 18 kOhm-ra kell cserélni (csak ebben az esetben képes a CX32 illetve a
modul korrektül megkülönböztetni a riasztási állapotot a rövidzárási állapottól).

ELLENŐRZÉS
A jelzésadó működőképessége a mellékelt tesztkulcs segítségével ellenőrizhető, melynek
benyomására mind a törőüveg (HG10), mind a visszaállítható működtető lapka (PS145W) kibillen
a normál pozíciójából, a mikrokapcsoló átvált és riasztásjelzés valósul meg.

FIGYELEM! Ne felejtse a tesztkulcsot kivenni a kézi jelzésadóból a telepítés vagy karbantartás
végeztével!
A szerelést, üzembe helyezést, karbantartást csak a rendszer kikapcsolt, feszültségmentes
állapotában szabad végezni. A munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell az illetékes
hatóságokat, hogy a rendszer átmenetileg működésképtelen lesz, és a területen fokozott emberi
felügyeletet kell biztosítani.

ELHELYEZÉSI JAVASLATOK:
♦  Kézi jelzésadókat kell elhelyezni a menekülési útvonalakon, emeleti lépcsőfordulóknál, az épület kijáratainál,

fokozottan tűzveszélyes berendezések, tűzcsapszekrények és kézi oltókészülékek közelében.
♦  Az épület minden pontjáról 30 méteren belül elérhetőnek kell lennie egy kézi jelzésadónak. Ha a benntartózkodók

mozgáskorlátozottak (betegek, öregek), vagy különlegesen veszélyes technológiájú területeken (pl. festékszóró
műhely) a távolságot csökkenteni kell.

♦  A kézi jelzésadókat a padlószinttől 1,4 - 1,6 méter magasságban, jól elérhető, jól megvilágított, könnyen
megközelíthető helyre kell szerelni. Szabad elérhetőségüket, láthatóságukat mindig biztosítani kell. Nyílászárók
melletti szerelés esetén a jelzésadókat lehetőleg a kilincs illetve a nyitószerkezet felőli részen kell elhelyezni,
elkerülve ezzel az ajtószárny okozta takarást.

Vezeték ellenőrzés 3072 típus esetén

Az átlátszó műanyag fedél (PS078W) elhelyezése
WR7/3072 bekötése

470 Ohm

WR7/2072 bekötése

470 Ohm
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