LARMSYSTEM LS 300

för säkerhets skull...
LS 300 är ett system som är anpassat till industri- automations- och elkraftanläggningar. LS 300 uppfyller störskyddsnormen, vilket gör det lämpligt för
anläggningar med inga eller separata kablar för larm, manöver och indikering.
LS 300 levereras i egen kapsling för inbyggnad i annan plåt- eller plastkapsling men
kan även erhållas i 19” – standardrack. LS 300 har alla nödvändiga funktioner för
optiskt och akustiskt larm samt kvitteringsfunktion inbyggda.
● Blinkande larmindikering som övergår till fast sken vid kvittering.
● Lysdioder med plats för larmtexter i fronten.
● Individuell fördröjning (0-30s) av larmingångar samt val av
arbetsström/vilström.
● Inbyggda kvitterings- och larmprovningsknappar.
● Grupplarm i två nivåer med växlande kontakt
• Intern spänningsövervakning på A-grupplarm
● Programmering av grupplarmnivåer och andra inställningar utförs lätt
med flyttbara byglar i fronten bakom skrivskylten.
● Grupplarm indikeras med lysdioder för att underlätta provning.
• Individuellt potentialfria reläutgångar. LS326 har slutande och LS329
brytande funktion.
● Matning från lik- eller växelströmskälla.
● Larmsystemet är försett med skruvplint för anslutning av kablar.
Skruvplintarna är jackbara, vilket underlättar drifttagning och
eventuell service.
• Ingång för fjärrkvittering ( gäller LS326 och LS329 )

TEKNISKA DATA
Märkdata:
Hjälpspänning
Larmspänning
Ingångar

24, 48, 110 och 220/230V AC/DC
24, 48, 110 och 220/230V AC/DC
24, 48, 110, 220 V DC eller AC,
24V:5 mA, 48 V: 5 mA, 110 V: 5 mA, 220 V. 2 mA

Tillåten spänningsavvikelse:

-15 % +20 %

Jordfelsövervakning:

Stationsbatterisystemets övervakning nyttjas
för signalkretsarna.

Ingångar:

10 st.

Individuella reläutgångar:

0,4A, 250V eller 100W DC, 4A, 250V eller 1000VA AC

Summalarmutgångar:

0,3A, 250V eller 75W DC
4A, 250V eller 1000VA AC

Normer:

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007, EN 60950: 2006

Fördröjning av indikering
och utsignal:

10 msek - 30 sek

Blinkfrekvens:

ca 1 Hz

Dimensioner:

Höjd:
128,4 mm
Bredd:
141,9 mm
Djup:
60 mm
Håltagning: 137x115,5mm

Om 19"-montage önskas kan 2 tablåer placeras i en 3 HE hög standardram.
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