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EIGENSCHAPPEN

Brandmeldprint

•  Geschikt voor 12 en 24V DC

•  Voorzien van maak -of verbreekcontact

•  Schakelvermogen 10 ampère

•  Werktemperatuur -20˚ tot 60˚C

•  Wordt geleverd inclusief 2 zelfklevende 
printplaathouders

Relaismodule

•  Geschikt voor 12 en 24V DC

•  Schakelvermogen 5 ampère

•  Met instelbare tijdsvertraging instelbaar van 0,5 tot 60 
seconden

•  Werktemperatuur -20˚ tot 60˚C

•  Wordt geleverd inclusief 2 zelfklevende 
printplaathouders

Buzzer

•  Geluidsniveau is 90 dB

•  Voedingsspanning 10-26V DC

•  Diameter 30 mm, hoogte 13 mm

•  Aangegoten draden ca. 85 mm

Elektronische schakelklok

•  230V AC, 16A

•  Eenvoudig op DIN rail 35 mm te plaatsen

•  Voorzien van 1 x wisselcontact

OMSCHRIJVING

De brandmeldprint is een handig en compact printje voorzien 

van een 10 ampère relais voor bijvoorbeeld het uitschakelen 

van de voeding naar de elektrische vergrendeling via een 

contact van de brandmeldinstallatie. Deze brandmeldprint 

is geschikt voor 12/24V DC en is voorzien van een maak -of 

een verbreekcontact.

De relaismodule is een handig en compact printje voorzien 

van een 5 ampère relais en een instelbare tijdsvertraging. 

Deze relaismodule is geschikt voor 12/24V DC en de 

tijdsvertraging is instelbaar van 0,5 - 60 seconden.

De piëzo zoemer is voor allerlei toepassingen te gebruiken. 

Met een diameter van 30 mm zijn ze zeer compact te 

noemen. De voedingsspanning is van 10 tot 26 VDC en het 

geluidsniveau is 90 dB.

De elektronische schakelklok is te gebruiken voor allerlei 

toepassingen zoals elektrische vergrendelingen en 

verlichting. De klok kan per 24 uur elektronisch worden 

ingesteld.
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MODELLEN

BMP2    brandmeldprint 12V/24V DC
maximale schakelstroom  10A

R1224T    relaismodule 12V/24V DC
maximale schakelstroom  5A
tijdsvertraging   instelbaar van 0,5 tot 60 seconden
    afvallend vertraagd

PB90U    zoemer piëzo 90 dB, 10-26V DC

1251    elektronische schakelklok
maximaal schakelstroom  16A
maximaal schakelspanning  250V AC
contact    1 x wissel
tijdbereik   per 24 uur
afmetingen   92 x 36 x 62 mm
montage    DIN draagrail 35 mm
programmering   via toetsen of app

AC-BMP2SPECIALE PRODUCTEN
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