
DSC Hungária Kft.

DSC FC430SAM / SAB vezérlő egységek

DSC FC430SAM
DSC FC430SAB
Címzett hangjelző aljzat vezérlők

JELLEMZŐK:

DSC FC400 sorozat tagja (TYCO protokoll)
Csak beltéri használatra
Alkalmazható aljzat:

FC430SB
FC450UB (5B)

LEÍRÁS:

Az FC430SAM/SAB a címzett hurkon lévő hangjelző aljzat vezérlésére szolgál. A kettő
között annyi a különbség, hogy az FC430SAB beépített villogóval is rendelkezik. Későbbi
felhasználásoknál a két egység speciális relé aljzatot is vezérelhet majd. Mindkét modul
ugyanazt a feladatot látja el, címet ad a hangjelző aljzatnak. Külsőre a SAM és SAB is
ugyanazon színkóddal rendelkezik, mint a javasolt aljzatok.

FC430SAM
Fali vagy mennyezeti szerelésre egyaránt alkalmas, de nincs beépített fényjelzője, vagy

kimenete külső LED aktiválásra.

FC430SAB
A SAB típus egy beépített piros fényjelzővel rendelkezik. Telepítése történhet a

hangjelzős (FC430SB), vagy a normál (FC450UB, 5B) aljzatba.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Méretek: Lásd külön ábra.
Működési hőmérséklet: -10oC…+55oC
Tárolási hőmérséklet: -25oC…+70oC
Működési páratartalom: 96% nem kicsapódó
Egyéb megfelelés: EN54-3, EN50130-4, EN61000-6-3
Súly FC430SAM: 0,068 kg

FC430SAB: 0,070 kg
Burkolat: FR110 BAYBLEND tűzálló
Tápfeszültség: 20-40 V dc
Nyugalmi áramfelvétel: 0,250 mA
Riasztási áramfelvétel:

FC430SAM 0,250 mA (plusz a hozzárendelt hangjelző / relé áramfelvétele)
FC430SAB 3,25 mA (folyamatos fény, vagy villogás is)

(a SAB-nál nincs plusz áramfelvétel a villanások között)

Minden FC430SAM vagy SAB a tűzjelző központ hurokról veszi a tápfeszültséget az L (-
ve) és L1 (+ve) csatlakozókon. Az L2 kimenet jelen esetben a hangjelző aljzat (FC430SB)
vezérlésére szolgál.

Villogás
Az FC430SAB két módon működhet. Folyamatos fényjelzés, vagy villogás (1 Hz). A

különböző című villogók között nincs szinkronizálás. Az opciókat a Console szoftverben
lehet állítani.

Az FC430SAM és FC430SAB modulokat csak az AFD intelligens hurokra lehet
illeszteni. Mindkét esetben lehet alkalmazni a hangjelző (FC430SB) vagy későbbi
fejlesztések során a relés aljzatot is. Az FC430SAB telepítése történhet funkció nélküli,
hagyományos aljzatba (FC450UB, 5B).
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes
termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. A garanciális idő letelte után a
74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk
az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb
elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a
szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott
eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe
helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár
által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás,
panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró
okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre, illetve azok
alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A
telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék
tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az
utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott
bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük,
tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből
esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a
forgalmazó fenntartja.

Forgalmazó: DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.
Tel: 210-33-59     Info:30/2790882


