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JELLEMZŐKJELLEMZŐK

A  CCD-103  OLTÁSVEZÉRLŐ  KÖZPONT  MŰKÖDÉSEA  CCD-103  OLTÁSVEZÉRLŐ  KÖZPONT  MŰKÖDÉSE

Az EN 54-2,  EN 54-4 és  az  EN 12094-1 szabványok szerint  tanúsított  CCD-103 oltásvezérlő központ
kiválóan alkalmas kis és közepes területek önálló tűzjelzésére és az esetleg keletkező tűz automatikus
oltására (gáz, aeroszol, víz). A központ ennek megfelelően két, az előlapon is jól elhatárolható Tűzjelző és
Oltó részekből áll. 

A Tűzjelző rész 3 zóna bemenetére csatlakoztathatók az automatikus tűzérzékelők és a kézi jelzésadók. Az
oltási folyamat a zónák jelzésének tetszőleges kombinációjával indítható automatikus módon. Az Oltó rész
rendelkezik a szabványok által megkövetelt minden felügyelt be- és kimenettel. A felügyelt kimenetek
(Oltó kimenet, Hangjelzők, Oltás előjelzés, Oltás aktiválva, Fényjelző) polaritásfordítással működnek. A
kézi Oltás indító, Oltás felfüggesztő, Oltás leállító bemenetekre csatlakoztatott megfelelő színű és feliratú
kézi  jelzésadókkal  az  oltási  folyamat  befolyásolható.  További  felügyelt  bemeneteken  az  oltótartály
nyomása, az oltóanyag áramlása, valamint a védendő tér ajtajának állapota ellenőrizhető. 

A központ előlapján LED-ek jelzik  a  Tűzjelző és az  Oltó rész,  illetve bemeneteik,  kimeneteik aktuális
állapotait. Az előlapon található 3-digites kijelzőn az oltásig visszamaradó idő jelenik meg. Két-, illetve
háromállású kulcsos kapcsolóval engedélyezhető a központ kezelése, illetve választható ki az Oltó rész
kívánt üzemmódja (Auto & kézi, Csak kézi, Oltás tiltva). Az oltási folyamat az előlapi Oltás indító gomb
benyomásával is kezdeményezhető. 

A  központ  a  kezelői  előlap  gombjairól,  vagy  egy  számítógépes  programmal  a  helyszíni  alkalmazás
igényeinek megfelelően konfigurálható. A konfiguráló programmal a központ eseménytára (a legutolsó
500 esemény) is lekérdezhető, lementhető.
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 3 jelzési zóna - 1 oltókör
 Tűz, Hiba és Szellőztető váltó relék
 Beállítható késleltetésű hangjelző kimenet
 24V-os segédtáp (AUX) kimenet
 Konfigurálható külső bemenet
 Felügyelt Oltó, Oltás előjelzés, Oltás folyik 

és (feliratos) Fényjelző kimenetek
 Felügyelt Alacsony tartálynyomás, 

Oltóanyag áramlás és Ajtó bemenetek
 Kézi Oltás indító, Oltás felfüggesztő és 

Oltás leállító bemenetek
 Előlapra szerelt kézi Oltás indító gomb
 3-digites kijelző, az oltásig visszamaradó 

idő jelzésére

 Az adott alkalmazáshoz szabható 
beállítható paraméterek :oltási késleltetési, 
elárasztási idő, bemeneti üzemmódok stb.

 Kulcsos kapcsolók
- Kezelés engedélyezéséhez,
- Oltási üzemmódok kiválasztásához

 Visszaolvasható eseménytár
 Süllyesztve vagy falra szerelhető ABS ház
 Opcionális bővítési lehetőség:

- Felügyelt hangjelző kártya
- Relé kártya

 Konfiguráló program, lekérdezhető 
eseménytár

 EN54-2/4 és EN12094-1 szerint tanúsítva
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 CCD-103  OLTÁSVEZÉRLŐ  KÖZPONT  (1 OLTÓKÖR - 3 ZÓNA) CCD-103  OLTÁSVEZÉRLŐ  KÖZPONT  (1 OLTÓKÖR - 3 ZÓNA)
Tápellátás 90 - 264 V~ / 65 W

Akkumulátor kapacitás 2 x 2,3 - 7,5 Ah / 12 V

TŰZJELZŐ  RÉSZTŰZJELZŐ  RÉSZ
Zónák száma
    Riasztási áramfelvétel (max.)
    Nyugalmi áramfelvétel (max.)
    Zónánkénti vezeték ellenállás (max.)

3 zóna - 1 oltókör
82 mA
3,5 mA
44 Ohm

Hangjelző kimenetek
    Terhelhetőség (max.)
    Késleltetés (a panelen állítható)

450 mA* / kimenet
0 - 10 perc

Relé kimenetek terhelhetősége
    10 A / 30 V=

24 V-os segédtáp (Aux) kimenet 24 V= / 450 mA

OLTÓ  RÉSZOLTÓ  RÉSZ

Hangjelző / Oltó / Oltás előjelzés / Oltás aktiválva kimenetek (polaritás fordítás)

    Nyugalmi állapot
    Aktivált állapot
    Kimeneti áram max.

-5V= - -9 V=
18 V= - 29 V=

450 mA*

Szellőztető relé
    Relé típusa
    Relé terhelhetősége

Feszültségmentes váltó relé (C, NO, NC)
2 A / 30 V=

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐKMŰKÖDÉSI JELLEMZŐK

Működési hőmérséklet -5 - +40 oC

Megengedett relatív páratartalom Max. 95% (nem kondenzálódó)

Védettség IP30

MECHANIKAI  JELLEMZŐKMECHANIKAI  JELLEMZŐK
Méret (magas- széles - mély) 443 x 268 x 109

Csomagolási méret 480 x 310 x 200

Tömeg (akkumulátorok nélkül) 1,9 kg

TANÚSÍTÁSOK  (EN 54-2, EN 54-4 ÉS EN 12094-1 SZERINT)

CPR tanúsítvány 0370-CPR-1880

*  A Tűzjelző rész Hangjelző kimeneteinek és az Oltó rész Oltás előjelzés, Oltás folyamatban hangjelző 
kimeneteinek összes terhelése nem lehet 750 mA-nél több!

MÉRETEKMÉRETEK
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1116 BUDAPEST Tel.:  (36)-1-205-2385
Hauszmann Alajos u. 9-11.           (36)-1-205-2386
HUNGARY Fax.:  (36)-1-205-2387
Web: www.promatt.hu E-mail: info@promatt.hu
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