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Havarijní tlačítka

Ruční tlačítko odkouření OD1

Složení objednacího kódu

OD1- - - - -
 

                   

                Kladívko
              - bez kladívka
              M s kladívkem
                 

               Signalizace
           24vDC z signalizací LED 24V DC
           230vaC se signalizací LED 230V AC
                 

          Spínače
        10, 20, 30
        01, 02, 03
        11, 12
        21
                 

       Typ tlačítka
     a po rozbití sklíčka spínač automaticky spíná
     B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač 
                 

    Verze
  W01 verze na omítku
  W02 verze pod omítku

Příklad označení:
OD1-W01-A-02-24VDC
verze na omítku se 2 rozpínacími kontakty. Po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná typ A. 
Signálka LED na stejnosměrné napětí 24 V. 
OD1-W02-B-10-230VAC-M
Verze pod omítku s 1 spínacím kontaktem. Po rozbití sklíčka je nutné stisknout spínač hlásiče typ B. 
Signálka LED na střídavé napětí 230 V. Sestava s kladívkem.

Popis výrobku

Řuční tlačítko odkouření OD1 je určeno pro montáž do průmyslových, veřej-
ných prostorů a také všude tam, kde je požadován havarijní systém odkouření 
(Typ II).
OD1 je nabízena ve dvou typech, typ A i typ B. Typ A po rozbití sklíčka spínač 
hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač 
hlásiče. OD1je určen pro povrchovou montáž a montáž pod omítku na snad-
no dostupných místech. V každé verzi mohou být instalovány až tři kontakty 
SP22-10 (spínací) nebo SP22-01 (rozpínací). 
Spuštění a vyslání signálu dochází po rozbití sklíčka (typ A) nebo po rozbití 
sklíčka a stisknutím tlačítka (typ B). Pro obnovu funkce požárního hlásiče je nut-
ná výměna rozbitého sklíčka (obj.kód PPOŻ-5701).
Výrobek je v souladu s technickým souhlasem CNBOP AT-0402-0268/2009.
Certifikát shody CNBOP Nr 0707/2010.
Prohlášení o shodě CNBOP Nr 2705/2009.  

Příslušenství
Kladívko s úchytem PPOŻ-1200-P01

Sklíčko PPOŻ-5701

Technické data
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V

Jmenovitý tepelný proud Iu-Ith 10 A

Jmenovitý spínací proud 
Ie v kat.AC-15

2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)

Jmenovitý spínací proud 
Ie v kat.DC-13

4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)

Stupeň ochrany IP65

Průřez připojovacích vodičů 2× 1...2,5 mm² (jednožilových)
2× 1...2,5 mm² (vícežílových)
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