Vezérlőrendszerek

CO2 pneumatikus
vezérlő szekrény
Pneumatikus

Vezérlő szekrény piros színű fém burkolattal,
szén-dioxid patronokkal és az azokat aktiváló
ütőszegekkel. Az ütőszegek hatására a patronokból kiáramló gáz nyitja/zárja a rendszerbe kötött
hő- és füstelvezetőket.
A vezérlő burkolata megkönnyíti a beépítést,
és lehetővé teszi a réz csatlakozók felül
vagy oldalt történő kivezetését is.
A műanyag billenőablak megkönnyíti
a kioldószerkezethez való hozzáférést.
A hő- és füstelvezetők elektromos és
pneumatikus módon is távműködtethetők.
Ehhez a vezérlőszekrénybe elektromos-, vagy
pneumatikus modul beépítése szükséges.

Kézi aktiváló berendezés (DCM) / Vezérlő
adapter (DAC) A nyitás elektromos jellel vagy
pneumatikusan történik, a zárás pedig egy
egyszerhasználatos CO2-patron aktiválásával.

213

Teljeskörű felülvilágítási, szellőztetési,
hő- és füstelvezetési megoldások

M űsz aki m egoldások

vezérlőrendszerekre

Vezérlőrendszerek

Pneumatikus vezérlő
felszerelése
Pneumatikus
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jelleMZŐk
• Piros fém burkolatba szerelt szén-dioxid
vezérlő. Felszerelhető a füstérzékelők
távirányításához szükséges modulokkal is.
• Kimeneti nyomás: 3-20 bar.
• CO2 patron (50 °C, 5/125)
MŰkÖDÉsI elV
• Hő- és füstelvezetés: nyomja be a védőlapot,
és a nyitókart húzza meg.
• Hő- és füstelvezetés távirányítással: a modul
a jel hatására kiváltja a nyitási impulzust.
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Zárás
• Törje fel a plombát.
• Nyissa ki az ajtót.
• Húzza meg a zárókart.
ÚjraÉlesÍTÉs
• Törje fel a plombát.
• Nyissa ki az ajtót a tartozék kulccsal.
• Élesítse újra a modulokat (lásd a modulok
leírásánál).
• Tartsa lenyomva a zárat, és tolja fel a nyitó
és zárókart.
• Csavarozza ki az üres patront; várjon egy
kicsit, amíg a csövekből kiürül a gáz.
• Csavarozza be az üressel megegyező
kapacitású teli patront.
• Készítsen elő egy tartalékot.
• Tegye vissza a védősapkát.
• Zárja vissza a vezérlőt, és járjon el
a továbbiakban úgy, mint ahogyan
az első feltöltésnél (plombálás stb.).
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