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220V AC ~50Hz
24V 2,6Ah
16 óra
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Miután bekötötte az akkumulátorokat és a hálózati
feszültséget az eszköz piros LED-je elkezd villogni. Ez jelzi a
működést. Áramszünet esetén a piros LED kialszik, és a zöld
LED kezd el villogni.
A DIP kapcsoló segítségével állíthatja be a működési módot.
Ha “OFF” állapotban van, a tolóajtó normál, automata ajtó
üzemmódban fog áramszünet esetén tovább működni. Ha
átkapcsolja “ON” üzemmódba, az ajtó vésznyitást hajt végre,
amíg a tápegységről működik (azaz áramszünet van), az ajtó
nyitva marad.
FIGYELEM!
Az új akkumulátorokat 24 óra töltés után szabad csak
használatba venni.
Az akkumulátor élettartama 3-5 év, normál hőmérsékleten.
Extrém körülmények között az élettartam csökkenhet.
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•Tápfeszültség:			
•Akkumulátor kapacitás:		
•Töltési idő:			
•Nyitási élettartam:		
•Tápegység méret:			
•Akkumulátor méret:		

Használat

Bekötés

Leírás
A VZ-UPS-B egy szünetmentes tápegység tolóajtó automatikához. Az eszköz csomagjában a tápegység mellett 2 db
sínre szerelhető akkumulátor foglalatot, valamint az akkumulátor bekötéséshez szükséges vezetékeket találja. Kétféle
működési módja van. Kompatibilis a VZ-125 és VZ-195 tolóajtó
automatikákhoz.

Tulajdonságok
•Típus:				Szünetmentes
•Szerelés:			Felületre szerelhető
•Kiegészítők:			AKKU-12-1,3
•Működési módok:			
Normál és vésznyitás
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Specifikáció

A tápegységből 2 vezeték fut ki, egy piros és egy fekete.
Ezeket a hálózati feszültségbe kell bekötni. Alatta egy DIP
kapcsolót, egy sorkapocs párt valamint egy zöld LED-et talál.
A sorkapocs párra kell bekötni a két akkumulátort sorba.
A másik oldalon talál egy “+” és egy “-” jelzésű sorkapocs
párt, ezeket a vezérlő szünetmentes tápegység bemenetére
kell kötni. Fölötte lévő NO és COM lábakon kapja a vezérlő a
vésznyitás jelet áramszünet esetén. Az NO láb a vezérlő “tűzjelző” bemenetére, a COM pedig a GND lábra megy.
Tápegység

+

Az akkumulátorok félévenkénti ellenőrzése erősen ajánlott.

Rögzítés
A tápegységet három ponton lehet rögzíteni a sínhez. Az akkumulátorokat a csomagban található konzolok segítségével
tudja rögzíteni a tolóajtó tartómoduljához.

