
 
        EN 54-16 certificiran alarm sistem 
 

     ITEC*NET: REZERVNO NAPAJANJE DSV 54-4     PO EN 833-4 

     

 
 

 

 
Digitalni napajalnik ITEC DSV 54-4, 
certificiran v skladu z  
EN 54-4:1997 + A2: 2006. 
 
Uporablja se za električno oskrbo 
komponent in modulov za polnjenje /  
spremljanje  akumulatorjev 24 Volt, 
Kapaziteta do 160 Ah! 

  
 

Digitalni napajalnik ITEC DSV 54-4, certificiran v skladu z EN 54-4:1997 + A2: 2006.  
Uporablja se za električno oskrbo komponent in modulov za polnjenje / spremljanje  akumulatorjev. Električna oskrba je 
namenjena za priklop na 230V/50Hz (± 15%), električno omrežje in mora biti povezana z dvo polno predvarovalko z največ 
16A. 
Integriran napajalnik zagotavlja izhod z električno energijo do 300W na 24V DC.  
Tako je v omrežnem delovanju poleg polnilnega toka, ki je potreben za polnjenje baterij v 24 urah na vsaj 80% svoje 
nazivne zmogljivosti, in ustrezna zmogljivost za oskrbo 24V vseh ITEC*NET komponent (Spider44, Spider 04, Spiderline 
16, SpiderMike2, Switch4 / 1, Gasilska govorna postaja, ...)  
Na voljo na primer: 6A za polnjenje baterije s kapaciteto 160 Ah in 6A za dodatno opremo).  
ITEC DSV 54-4, nadzira in spremlja napetost baterije, varovalke in povezavo za nizko napetostne izhode. 
Napake se poročajo/prikazujejo s pomočjo LED na sprednji strani in s pomočjo brezpotencialnega prehodnega kontakt  
releja.  
Ciklično se meri tudi notranji upor baterije. 
Če je upornost večja od 20mΩO, se ta poroča na sprednji strani preko LED in relejskega kontakta.  
Enota je opremljena z zaščito proti temu, da se akumulatorji poplnoma izpraznijo,  ko napetost akumulatorja  pade na 1,8 
V,  se izklopi celica  in tako zanesljivo zaščiti akumulatorje. 

 
Vse informacije so brez jamstva, tehnične spremembe so možne kadarkoli. 

 
 

V prihodnje bodo varnostni zvočni sistemi nadomestili klasične alarmne sirene.  
Razlog je preprost. 
Le malo ljudjem je znano zaporedje tonov sirene, zato razlika med alarmom in evakuacijo ni jasna.   
Ponavadi si je ni mogoče razlagati.  
V nasprotju je mogoče z golim besedilom v primeru požara alarmirati zelo natančno, in evakuirati stavbo.  
Večja je stavba, več ljudi prebiva v njej, bolj pomembno je, da namestite sodoben zvočni varnostni sistem.  
Samo z jasnimi navodili stavbe ob požaru ali nesreči lahko ciljno in nadzorovano evakuirate. 

 


