Noodstroomverzorging USV
voor deurvergrendelingssysteem TVS

Noodstroomverzorging 230VAC
voor deurvergrendelingssysteem TVS
Het DICTATOR deurvergrendelingssysteem zorgt ervoor, dat deuren van
vluchtroutes bij normale toestand veilig
gesloten zijn, maar in geval van nood
toch probleemloos geopend kunnen
worden.
Omdat de vergrendeling door een
electrische deurvergrendeling resp.
vergrendelingsmagneet gebeurt, is de
vluchtdeur in geval van een stroomuitval
niet meer vergrendeld omdat op deze
manier de mogelijkheid bestaat veilig te
kunnen vluchten. Na een stroomuitval
moet het deurvergrendelingssysteem
altijd bij de deur zelf opnieuw aktief te
worden vergrendeld.
Om een niet met opzet ontstane
ontgrendeling bij stroomuitval te
vermijden, kunnen de deurterminals TT
op een externe 230VAC
noodstroomvoorziening USV
worden aangesloten. DICTATOR biedt
als standard een UPS voor een
overbruggingstijd van ca. 20 Minuten
aan. UPS-installaties voor langere
overbruggingstijden zijn op aanvraag
leverbaar.

Technische gegevens

Vermogen

750 VA / 450 W

Ingangsspanning

184 - 264 V AC

Uitgangsspanning

230 V AC

Frequentie

50 - 60 Hz (automatische herkenning)

Overbruggingstijd

ca. 20 minuten voor TVS

Verbruikersuitgangen

3 Schuko-stopcontacten

Normenconformiteit

IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950
IEC 62040-2/EB 50091-2, IEC 61643-1
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Noodstroomverzorging USV
voor deurvergrendelingssysteem TVS

Noodstroomverzorging ellipse 750
Voor de stroomverzorging van het deurvergrendelingssysteem is er bij aansluiting
van het aantal maximaal mogelijke apparaten ca. 190W vermogen benodigd. De
noodstroomverzorging ellipse 750 biedt dit vermogen voor min. 20 Minuten. Deze
wordt bij toepassing van de deurterminal TT1.1 wird beim Einsatz des Türterminals
TT1.1 direkt voor de terminal, bij deurterminal TT2 direkt voor de ingang van het
aangesloten netdeel geplaatst.
De noodstroomverzorging is standaard met 3 DIN-Schukostopcontacten uitgerust.
Op aanvraag is het ook mogelijk, de UPS ook met BS-, USE- of IEC-stopcontacten te
leveren.
Informatie over stroomopname van de losse componenten van het
deurvergrendelingssysteem TVS kunt u vinden vanaf pagina 08.003.00.

Aufbau

USBS-combi-interface
(USB of RS 232 aansluiting)
Telefoon/ADSL + Ethernet
10/100 kabelbescherming
Uitwisselbare
batterij

3 stopcontacten met
Noodstroomverzorging en
overspanningsbeveiliging, 1 stopcontact
met alleen overspanningsbeveiliging

DIN Schuko-stopcontacten

Informatiekabelbescherming
(USB of S-Version)
RESET, beschermingsschakelaar

Overige gegevens

Afmetingen (B x H x D)

82 x 270 x 265 mm

Gewicht

4,4 kg

Batterij

Onderhoudsvrije loodbatterij
Autom. Batterijoplaadmodule
Diepontladingsbescherming
Autom. batterijtest
Aanduiding voor batterijuitwisseling
Batterij uitwisselbaar

Installatie
Bestelgegevens
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De noodstroomverzorging ellipse 750 is alleen voor toepassing in droge ruimtes
bedoeld. Hij kan zowel horizontaal als ook vertikaal neergezet worden.

Noodstroomverzorging USV ellipse 750
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