
مستشعرات TrueAlarm التناظرية – مستشعرات كهروضوئية وحرارية؛ قواعد قياسية وملحقات

* مت اعتماد هذه املنتجات من قبل دائرة اإلطفاء يف والية كاليفورنيا وفًقا للمادة رقم 13144.1 من قانون الصحة والسالمة يف كاليفورنيا. شاهد قوائم دائرة اإلطفاء يف والية كاليفورنيا 7272-0026:218 و7271-0026:231 و7270-0026:216 و7300-0026:217 للقيم املسموح ا و/ أو الشروط املعنية ملادة املقدمة يف هذا
املستند. مقبول لالستخدام – إدارة املباين مبدينة نيويورك – MEA35-93E. قد تكون اللوائح املطبوعة اإلضافية قابلة للتطبيق، اتصل ملورِّد احمللي ملنتجات شركة Simplex لالطالع على آخر املستجدات. اللوائح املطبوعة واملوافقات اليت ختضع لشركة Simplex Time Recorder هي ملكية خاصة ملنتجات Tyco للحماية من احلرائق.

امليزات

يوفر استشعار TrueAlarm التناظري:
نقل رقمي للقيم التناظرية عرب اتصاالت IDNet أو MAPNET II ذات السلكني•

لالستخدام مع منتجات Simplex التالية:
سالسل لوحات التحكم 4007ES و 4010 و 4010ES و4100ES و4100U؛وسلسلة•

S4008-0001تلوحات التحكم 4008 ذات إعداد امليزة املخفضة (ارجع إىل صفحة البيا
ملزيد من التفاصيل)

•CDTs 2120سالسل لوحات التحكم 4020 و 4100 و4120 واملستجيبات العاليمية و
MAPNET II مزودة لتشغيل TrueAlarm من

توفر لوحة التحكم اخلاصة نذار احلريق:
تسجيل أعلى قيمة مما يتيح التحليل الدقيق لكل متسشعر لتحديد استشعار خاص•

مراقبة حساسية تليب متطلبات فحص احلساسية NFPA 72؛ فحص معايرة املستشعر التلقائية•
للتأكد من سالمة املستشعر

التعويض البيئي التلقائي وتشغيل اإلنذار متعدد املراحل وعرض احلساسية مباشرة لنسبة املئوية يف كل•
قدم

القدرة على عرض وطباعة معلومات املستشعر التفصيلية بلغة إجنليزية واضحة•

توفر مستشعرات الدخان الكهروضوئية:
مستوت احلساسية من 0.2% إىل 3.1%. انظر مستشعرات TrueAlarm  ملزيد من•

املعلومات.

توفر مستشعرات احلرارة:
ثالثة حدود الستشعار درجة احلرارة الثابتة: 135° فهرايت و155° فهرايت و190° فهرايت•

استشعار معدل ارتفاع درجة احلرارة•

استشعار درجة حرارة األداة املساعدة•

•ULC-S530و UL 521 مدرجة يف

امليزات العامة:
التشغيالت خاصة لرتكيب يف السقف أو احلائط•

•ULC-S529و UL 268 مدرجة يف

تصنيف الرابطة الوطنية ملصنعي األجهزة الكهرئية 1. انظر خمطط حتديد منتج االستشعار التناظري•
من TrueAlarm  ملزيد من املعلومات.

يعزز تصميم مستشعر الدخان ذي الفتحات التقاط الدخان بواسطة توجيه الدخان إىل احلجرية؛•
فتحات الدخول تكون حبد أدىن مرئية عند الرتكيب يف السقف

•EMI مصمم للتوافق مع

تتوفر ميزة الفحص املغناطيسي•

تتوفر قواعد خمتلفة لدعم مرحل اخلرج املراقب أو غري املراقب و/أو مؤشر إنذار مصباح LED عن•
بعد

مرجع القاعدة اإلضافية:
•S4098-0025 تلقواعد العازل، ارجع إىل ورقة البيا

•S4098-0028 تلقواعد مصدر الصوت، ارجع إىل ورقة البيا

ملستشعرات الصورة/احلرارة، ارجع إىل ورقة البيات S4098-0024 (عنوان فردي)•
وS4098-0033 (عنوان ثنائي)

الوصف

االتصال الرقمي لالستشعار التناظري
توفر مستشعرات TrueAlarm التناظرية معياًرا تناظرً يتم توصيله رقمًيا إىل لوحة التحكم اخلاصة

ملضيف ستخدام االتصاالت القابلة للعنونة Simplex. يتم يف لوحة التحكم حتليل البيات وحتديد
قيمة متوسطة وختزينها. يتم حتديد إنذار أو أي حالة غري طبيعية أخرى بواسطة مقارنة قيمة املستشعر

احلالية مع قيمته املتوسطة والوقت.

التقييم الذكي للبيات
توفر مراقبة القيمة املتوسطة لكل مستشعر نقطة مرجعية للتحويل املستمر. يقوم هذا الربمج بفلرتة
تعويضات العملية اخلاصة لعوامل البيئية (الغبار، القذارة، وماشابه) وتقادم املكون، مما يوفر مرجًعا

دقيًقا لتقييم نشاط جديد. مع هذه الفلرتة، يكون مثة اخنفاض هائل يف احتمال ظهور إنذارات كاذبة أو
مزعجة بسبب التبديالت يف احلساسية، سواء لزدة أو النقصان.

حتديد لوحة التحكم
يتم ختزين ذروة النشاط للمستشعر للمساعدة يف تقييم مواقع حمددة. تكون نقطة الضبط لكل إنذار

حمددة يف لوحة التحكم املضيفة، وقابلة لتحديد أن تكون أكثر أو أقل حساسية على حسب ما يتطلبه
التطبيق اخلاص.

الشكل 1: مستشعر TrueAlarm كهروضوئي 4098-9714 مركب يف قاعدة

حتديد موقوت/متعدد املراحل
ميكن برجمة نقاط ضبط إنذار املستشعر على حتديد استشعار تلقائي موقت بزمن (مثل أن يكون أكثر
حساسية لليل، وأقل حساسية أثناء النهار). ميكن أن توفر برجمة لوحة التحكم كذلك تشغيًال متعدد

املراحل لكل مستشعر.

إشارة مصباح LED على إنذار ومشكلة ملستشعر
ينبض كل مصباح LED خاص بقاعدة املستشعر لإلشارة لالتصاالت مع اللوحة. إذا حددت لوحة
التحكم أن املستشعر يف حالة إنذار أو متسخ أو يعاين من أي نوع آخر من املشاكل، فسيتم اإلبالغ
عن هذه التفاصيل بلوحة التحكم وسيضيء مصباح LED اخلاص بقاعدة املستشعر بشكل بت.

أثناء إنذار النظام، ستتحكم لوحة التحكم يف مصابيح LED مثل أن يرجع مصباح LED إىل النبض
مشًريا إىل وجود مشكلة للمساعدة يف حتديد املستشعرات اليت تعاين من حالة اإلنذار.

TrueAlarm قواعد وملحقات مستشعرات

مميزات قاعدة املستشعر

حتديد عنوان القاعدة املركبة:
يبقى العنوان مع موقعه املربمج•

CSFMو ULCو UL مدرجة يف لوائح
MEA ؛ قبولFM املطبوعة؛ معتمدة من
*((NYC

استشعار TrueAlarm التناظري
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قابل للوصول إليه من األمام (مفتاح اموعة املضمنة املزدوجة حتت املستشعر)•

امليزات العامة:
يوفر التعريف التلقائي حساسية افرتاضية عند تبديل أنواع املستشعر•

مصباح LED األمحر املتكامل للداللة على تشغيل الطاقة (نبض) أو إنذار أو مشكلة (يظل بًتا يف•
وضع التشغيل)

يُركب تصميم القفل ضد العبث على صندوق املخرج القياسي•

اختبار وظيفي يعمل بشكل مغناطيسي•

قواعد املستشعرات
9792-4098، قاعدة مستشعر قياسية

9789-4098، قاعدة مستشعر مع توصيالت سلكية لـ:
مؤشر إنذار LED عن بعد 2098-9808 أو مرحل 4098-9822 (املرحل غري مراقب•

ويتطلب مصدًرا منفصًال للتيار 24 فولت تيار مستمر)
:(CDT 2120 غري متوافقة مع) قواعد مرحل مراقبة

9791-4098، قاعدة مستشعر ذات 4 أسالك، تستخدم مع مرحل 2098-9737 مركب•
عن بعد أو ملوضع، يتطلب مصدًرا منفصًال للتيار 24 فولت تيار مستمر

9780-4098، قاعدة مستشعر ذات 2 سلك، تستخدم مع مرحل 4098-9860 مركب•
عن بعد أو ملوضع، ال يتطلب طاقة منفصلة

تشغيل املرحل املراقب قابل للربجمة وميكن أن يتم تشغيله يدوً من لوحة التحكم•

حيتوي على توصيالت سلكية ملؤشر إنذار ذي مصباح LED عن بعد أو  مرحل 9822-4098•
(املرحل غري مراقب ويتطلب مصدر طاقة منفصًال 24 فولت تيار مستمر)

خيارات قاعدة املستشعر
9737-2098، مرحل مراقب للرتكيب عن بعد أو ملوضع:

وصالت ثنائية األقطاب ثنائية التحويل ألمحال مقاومة/مكبوتة، معدل حمدود للطاقة يبلغ 3 أمبري @•
28 فولت تيار مستمر؛ معدل طاقة غري حمدود 3 أمبري @ 120 فولت تيار مستمر (يتطلب طاقة

ملف لوليب خارجية 24 فولت تيار مستمر)
9860-4098، مرحل مراقب للرتكيب عن بعد أو ملوضع:

وصالت جافة أحادية األقطاب ثنائية التحويل، معدل حمدود للطاقة يبلغ 2 أمبري @ 30 فولت تيار•
مستمر، مقاوم؛ معدل غري حمدود للطاقة يبلغ 0.5 أمبري @ 125 فولت تيار مستمر، مقاوم

LED 9822-4098، مرحل تنبيه مصباح
ينشط عندما يكون مصباح LED للقاعدة يعمل بثبات، مشًريا إىل إنذار موضعي أو مشكلة•

وصالت ثنائية األقطاب ثنائية التحويل ألمحال مقاومة/مكبوتة، معدل حمدود للطاقة يبلغ 2 أمبري @•
28 فولت تيار مستمر؛ معدل طاقة غري حمدود 1/2 أمبري @ 120 فولت تيار مستمر (يتطلب

طاقة ملف لوليب خارجية 24 فولت تيار مستمر)
9832-4098، لوحة مهايئ:

مطلوبة لرتكيب سطحي أو شبه متساطح بصندوق كهريب مربع 4 بوصة ولرتكيب سطحي أو شبه•
متساطح لصندوق كهريب مثمن 4 بوصة

ميكن أن يستخدم لإلضافة التحديثية التجميلية ملنتج قاعدة موجود ذات قطر 6-3/8 بوصة•

9808-2098، مؤشر إنذار ذو مصباح led أمحر عن بعد
يُركب على صندوق جممع أحادي (موضح يف الرسم التوضيحي)•

الشكل 2: مؤشر إنذار ذو مصباح led أمحر عن بعد

الوصف
حتتوي قواعد مستشعرات TrueAlarm على إلكرتونيات متكاملة قابلة للعنونة تراقب على الدوام

حالة مستشعرات احلرارة أو املستشعرات الكهروضوئية القابلة للفك. كل خرج املستشعر هو رقمي ويُنقل
إىل لوحة التحكم اخلاصة نذار نظام احلريق كل أربع ثوان.

ألن مستشعرات اإلنذار TrueAlarm تستخدم نفس القاعدة، فإن أنواع مستشعرات خمتلفة ميكن
تغيريها بسهولة لتلبية متطلبات املوقع احملددة. تتيح هذه امليزة كذلك استبدال املستشعر املتعمد أثناء
تشييد املباين. عندما تصبح األحوال اجلوية مليئة لغبار بشكل مؤقت، فبدًال من تغطية مستشعرات

الدخان (مما يؤدي إىل تعطيلها)، ميكن تثبيت مستشعرات احلرارة دون إعادة برجمة لوحة التحكم. على
الرغم من أن لوحة التحكم ستشري إىل نوع مستشعر غري صحيح، فإن مستشعر احلرارة سيعمل حبساسية

افرتاضية لتوفري الكشف عن احلرارة حلماية املبىن يف ذلك املوقع.
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مرجع الرتكيب

الشكل 3: مرجع الرتكيب

اجلدول 1:تركيب املنتج - مرجع طراز
طرازمنتج
9822-4098مرحل

9739-12098. مرحل مراقب
 .24098-9860

9832-4098لوحة مهايئ
TrueAlarm 9780-4098، 9789-4098،قواعد

4098-9792 ،4098-9791

TrueAlarm مستشعرات

امليزات
حمكم اإلغالق يف مقابل مدخل تدفق اهلواء اخللفي•

تركيب قابل للتبديل•

إلكرتونيات حممية من التداخل الكهرو مغناطيسي/تداخل الرتدد الالسلكي•

مستشعرات احلرارة:•
استشعار درجة حرارة بتة مع تعويض املعدل قابل للتحديد بتشغيل معدل االرتفاع أو بدونه-

املسافة الفاصلة املقدرة بني املستشعرات:-

درجة حرارة بتة
اإلعداد

UL تباعد
ULCأحد إعدادي درجة احلرارة الثابتةو ،FM تباعد

135 درجة فهرايت
(57.2 درجة مئوية)
190 درجة فهرايت

(88 درجة مئوية)*

60 قدم × 60 قدم
(18.3 مرت)

155 درجة فهرايت
(68 درجة مئوية)

40 قدم × 40 قدم
(12.2 مرت)

20 قدم × 20 قدم (6.1 مرت) لدرجة احلرارة الثابتة
فقط؛ RTI = سريع

50 قدم × 50 قدم (15.2 مرت) لدرجة احلرارة الثابتة
فقط مع كال حتديدي معدل االرتفاع؛ RTI = سريع

جًدا

مالحظة: *F (88° C °190) تنطبق املعدالت فقط على مستشعر 9734-4098.

مستشعرات الدخان:
استشعار لتقنية الكهروضوئية•

مدخل للدخان 360° الستجابة مثالية•

شاشات واقية من احلشرات مدجمة•

مستشعر كهروضوئي 9714-4098
تستخدم مستشعرات TrueAlarm الكهروضوئية مصدر إضاءة  LEDبض مستقر ومستقبل
ثنائي ضوئي مصنوع من سيليكون لتوفري استشعار دخان بت ودقيق بطاقة منخفضة. يتوفر ثالثة

استشعارات قابلة للتحديد من قبل املستخدم لتطبيقات خمتلفة لكل مستشعر فردي، 0.25 و%0.5
و1% لكل قدم. االستشعار القياسي 1.25% إىل 3.1% يف القدم. تقوم لوحة حتكم إنذار احلريق

بتشغيل لوغاريتم ميكن أن يتغري استشعاره للتطبيقات العادية ما بني 1.25% و3.1% يف القدم.

UL268 مالحظة: إعدادات االستشعار الثابت أعلى من 1.0% يف القدم ليست متوافقة مع
اإلصدار السابع.

يوفر تصميم رأس املستشعر مدخل دخان 360° الستجابة مثالية للدخان من أي اجتاه. بفضل تشغيله
الكهروضوئي، فإن سرعة اهلواء ليست يف العادة عامًال، ستثناء حالة التأثري على تدفق الدخان يف

املنطقة.

الشكل 4: مستشعر كهروضوئي مزود بقاعدة 9714-4098

مستشعرات حرارة 4098-9733 و9734-4098
تعد مستشعرات احلرارة من TrueAlarm ذات استعادة ذاتية وهي توفر استشعار درجة حرارة بتة

مع تعويض املعدل، كما أنه ميكنك حتديد استشعار درجة احلرارة مبعدل االرتفاع أو بدونه. وبسبب
كتلته احلرارية الصغرية، فإن املستشعر يقيس بدقة وبسرعة درجة احلرارة املوضعية للتحليل يف لوحة

التحكم نذار احلريق.
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اكتشاف معدل ارتفاع درجة احلرارة قابل للتحديد من لوحة التحكم إما 15° فهرايت (8.3° مئوية)
أو 20° فهرايت (11.1° مئوية) يف الدقيقة. يعد استشعار درجة احلراة الثابتة مستقًال عن استشعار

معدل االرتفاع وقابل للربجمة للتشغيل عند 135° فهرايت (57.2° مئوية) أو 155° فهرايت
(68° مئوية). يوفر مستشعر 4098-9734 نقطة ضبط إضافية 190° فهرايت (88° مئوية).

يف احلرائق بطيئة التطور، قد ال تزيد درجة احلرارة بسرعة كافية لتشغيل خاصية معدل االرتفاع. ومع
ذلك، فسيطلق إشعار عند بلوغ إعداد درجة احلرارة الثابت املقدر.

ميكن برجمة مستشعر احلرارة TrueAlarm كجهاز مساعد ملراقبة درجة احلرارة القصوى يف نطاق
من 32° فهرايت إىل 155° فهرايت (0° مئوية إىل 68° مئوية). ميكن أن توفر هذه اخلاصية

حتذيرات جتميد أو تنبيه ملشاكل نظام التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء. ارجع إىل اللوحات اخلاصة للتوفر.

الشكل 5: مستشعر حرارة مزود بقاعدة 9733-4098

الشكل 6: مستشعر حرارة ذات درجة عالية مزود بقاعدة 9734-4098

يف معظم احلرائق، ميكن أن يتم الوصول إىل مستوت خطرة من الدخان والغاز السام قبل أن يطلق
جهاز اكتشاف احلرارة إنذاًرا. يف احلاالت اليت يكون سالمة احلياة عامًال فيها، فإن استخدام اكتشاف

الدخان يوصى به بشدة.

مرجع التطبيق
جيب أال حتدد مواقع املستشعر إال بعد الوضع يف االعتبار بعناية التخطيط املادي وحمتوت املكان املراد

محايته. ارجع إىل NFPA 72، إنذار احلريق ورمز اإلشارة احمللي. يف حالة األسقف الناعمة، قد يتخذ
تباعد مستشعر الدخان البالغ 30 قدم (9.1 مرت) كدليل إرشادي.*

* ملعلومات التطبيق التفصيلية مبا يف ذلك حتديد احلساسية، ارجع إىل تعليمات الرتكيب 709-574.
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TrueAlarm خمطط حتديد منتج االستشعار التناظري من
اجلدول 2:قواعد مستشعر TrueAlarm (لالستخدام مع مستشعرات 4098-9714 و9733-4098)

متطلبات الرتكيبالتوافقالوصفاللونطراز
أبيض4098-9792

ال توجد خياراتقاعدة مستشعر قياسيةأسود4098-9776
صندوف مثمن 4 بوصة أو صندوق مربع 4
بوصة، حبد أدىن للعمق 1 1/2 بوصة؛ أو

صندوق جممع أحادي، حبد أدىن للعمق 2 بوصة
أبيض4098-9789
4098-9789

4098-9789IND
4098-9789IND

أبيض

أسود4098-9775

قاعدة مستشعر مزودة بتوصيالت ملؤشر إنذار
LED عن بعد أو مرحل دون إشراف

مؤشر إنذار عن بعد 2098-9808 أو  مرحل بدون
مراقبة 9822-4098

مرحل عن بعد مراقب 9737-2098
مستشعر ذو 4 أسالك قاعدة مرحل مراقب معأبيض4098-9791 **

مؤشر إنذار عن بعد 2098-9808 أو مرحل بدون مراقبةتوصيالت ملؤشر LED أو مرحل بدون مراقبة
9822-4098

مرحل عن بعد مراقب 9860-4098
مستشعر ذو 2 سلك قاعدة مرحل مراقب معأبيض4098-9780**

مؤشر إنذار عن بعد 2098-9808 أو مرحل بدون مراقبةتوصيالت ملؤشر LED أو مرحل بدون مراقبة
9822-4098

صندوق 4 بوصة مثمن أو صندوق 4 بوصة
مربع

مالحظة:

تعتمد متطلبات عمق الصندوق على على
احلساب اإلمجايل للسلك وحجم السلك، ارجع

إىل قائمة امللحقات أده كمرجع.

** 9791-4098 و4098-9780 غري
CDT 2120 متوافقني مع

مالحظة: * أرقام الطراز املنتهية بالحقة IND جممعة يف اهلند.

ارجع إىل دليل التطبيق 574-709 وتعليمات الرتكيب 574-707 ملعلومات إضافية.
TrueAlarm اجلدول 3:مستشعرات

متطلبات الرتكيبالتوافقالوصفاللونطراز
1 4098-9714

IND 1 4098-9714
أبيض

أسود4098-9774 1
مستشعر دخان كهروضوئي

أبيض4098-9733 1
أسود4098-9778 1

مستشعر احلرارة

مستشعر احلرارة ذات الدرجة العاليةأبيض4098-9734 1

قواعد 4098-9775 و9776-4098
و4098-9792 و4098-9789 و9791-4098

و9780-4098
ارجع إىل متطلبات القاعدة

1تصنيف الرابطة الوطنية ملصنعي األجهزة الكهرئية 1.

TrueAlarm اجلدول 4:ملحقات مستشعر/قاعدة
متطلبات الرتكيبالتوافقالوصفطراز

لالستخدام مع قاعدة 4098-9791مرحل مراقب، يُركب عن بعد أو يف صندوق قاعدة كهرئي2098-9737

لالستخدام مع قاعدة 4098-9780مرحل مراقب، تركيبات عن بعد أو يف صندوق قاعدة كهرئي4098-9860

يتطلب الرتكيب عن بعد صندوق مثمن 4 بوصة أو مربع 4
بوصة، حبد أدىن للعمق 1 1/2 بوصة

يتطلب تركيب القاعدة صندوق مثمن 4 بوصة ، بعمق 2
1/8 بوصة وحلقة متديد 1 1/2 بوصة

1 2098-9808
مؤشر إنذار ذو مصباح LED أمحر عن بعد على لوحة جممعة

أحادية من الفوالذ املقاوم للصدأ
قواعد 4098-9789 و9791-4098

صندوق جممع أحادي، حبد أدىن للعمق 1 1/2 بوصةو9780-4098

مرحل غري مراقب، يتتبع حالة مصباح led للقاعدة؛ مالحظة:4098-9822
يُركب فقط يف صندوق قاعدة كهريب

قواعد 4098-9789 و9791-4098
و9780-4098

صندوق مثمن 4 بوصة ، بعمق 2 1/8 بوصة وحلقة متديد
1 1/2 بوصة

قواعد 4098-9792 و4098-9789لوحة مهايئ4098-9832
و4098-9791 و9780-4098

مطلوب لصندوق مربع 4 بوصة مركب على سطح أو تركيب
شبه متساطح ولصندوق مثمن 4 بوصة مركب على سطح أو

تركيب شبه متساطح

1تصنيف الرابطة الوطنية ملصنعي األجهزة الكهرئية 1.
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املواصفات
اجلدول 5:مواصفات التشغيل العام

التصنيفاملواصفات
اتصاالت IDNet أو MAPNET II احملددة تلقائًيا، عنوان 1 لكل قاعدةطاقة اإلشراف اخلاصة التصاالت واملستشعر

توصيالت االتصاالت
أطراف التوصيل مبسامري ملولبة لألسالك الداخلية واخلارجية، مقياس قطر السلك ملعيار األمريكي من 18 إىل 0.82) 14

مم2 إىل 2.08 مم2)
1 مللي أمبري بشكل منوذجي، ال يوجد ثري على تيار اإلنذارتيار مؤشر إنذار LED عن بعد

األسالك املرمزة أللوان، مقياس معيار قطر السلك األمريكي 18 (0.82 مم 2 )توصيالت مؤشر إنذار مصباح LED عن بعد واملرحل
UL ايت (0 درجة مئوية إىل 38 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التشغيل املدرج يف قائمةايت إىل 100 درجة فهر32 درجة فهر

32 درجة فهرايت إىل 122 درجة فهرايت (0 درجة مئوية إىل 50 درجة مئوية)مع مستشعر حرارة 9733-4098
15 درجة فهرايت إىل 122 درجة فهرايت (-9 درجة مئوية إىل 50 درجة مئوية)مع مستشعر دخان 9714-4098 نطاق درجة حرارة التشغيل
32 درجة فهرايت إىل 150 درجة فهرايت (0 درجة مئوية إىل 66 درجة مئوية)مع مستشعر حرارة 9734-4098

0 درجة فهرايت إىل 140 درجة فهرايت (-18 درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية من 10 % إىل 95 %نطاق الرطوبة

4000-0 قدم/الدقيقة (0-1220 م/الدقيقة)معدل سرعة هواء مستشعر الدخان 9714-4098
لون أبيض ثلجي أو أسودلون املبيت

اجلدول 6:قاعدة 4098-9791 مع مراحل مراقب يعمل عن بعد 9737-2098
التصنيفاملواصفات

من 18 إيل 32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر امسًيا)فولتية امللف اللوليب للمرحل ذو مصدر طاقة خارجي
270 ميكرو أمبري، من مصدر طاقة 28 فولت تيار مستمرتيار إشراف

28 ميكرو أمبري، من مصدر طاقة 24 فولت تيار مستمرتيار إنذار مبرحل 9737-2098
مالحظة: انظر خيارات قاعدة املستشعر  ملعدالت التوصيل.

اجلدول 7:قاعدة 4098-9780 مع مرحل مراقب يعمل عن بعد 9860-4098
التصنيفاملواصفات

مزود من االتصاالتالطاقة
اجلدول 8:مرحل غري مراقب 4098-9822، متطلبات للقواعد 4098-9789 و4098-9791 و9780-4098

التصنيفاملواصفات
من 18 إيل 32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر امسًيا)فولتية امللف اللوليب للمرحل ذو مصدر طاقة خارجي

مزود من االتصاالتتيار إشراف
13 ميكرو أمبري، من مصدر طاقة منفصل 24 فولت تيار مستمرتيار اإلنذار

مالحظة: انظر خيارات قاعدة املستشعر  ملعدالت التوصيل.
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