H. Jessen Jürgensen A/S
- alt til klima- og køleanlæg

Køle- & detail styringer
Kølestyringer

ColdWatch

Indespærringsalarm
Indespærringsalarmen er et
sikkerhedssystem som monteres i
forbindelse med køle- og fryserum.

•

nødknap: installeres inde i rummet,
konstrueret i blødt materiale. Lyset
i trykknappen er altid tændt, så
knappen kan identificeres i mørke.

• Visuel og sirenealarm i
forbindelse med køle- eller
fryserum

Alarmmodulet gør det muligt for personer,
som er spærret inde i et køle- eller fryserum,
at tilkalde hjælp ved at trykke på en
nødknap. Nødknappen aktiverer en sirene
og en advarselslampe i panelet, som er
installeret uden for rummet.
Komponenter:
•
styring: installeres udenfor køle- eller
fryserummet; forsynet med en sirene
og blinkende lys for signalering af
alarm.
•
backup batteri: placeret inde i
styringen, er nødforsyning i tilfælde af
strømsvigt.

I n t e g r a t e d

• Konstant tændt nødknap
inde i rummet
• Backup batteri i tilfælde af
strømsvigt
• Designet i overenstemmelse
med EN378-1
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Kontrolenhed
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Kontrolenhed  placeret i en
plastikkasse med frontpanel, som
kan afmonteres og dermed giver
mulighed for kundetilpassede
løsninger.
Kabeltilslutning både fra bund og
top. Blinkende lys og sirene i fronten
for signalering i tilfælde af alarm.
Hovedprintet i styringen er
udstyret med potentialfri
kontaktsæt for signalgivning
til eksterne enheder såsom:
standsning af køleanlæg, tænde
lys i kølerummet, aktivering af
alarmanlæg. Backup batteriet er
installeret inde i styreenheden og
sikre aktivering, også i tilfælde af
strømafbrydelser.

Nødknap

Leveres med boreskabelon og
polycarbonat selvklæbende label.

Nødknap med LED for let
identifikation, altid tændt.  

Forbindelsesdiagram

Salgskode CM00005953= styring + nødknap

Tekniske specifikationer
Strømforsyning

230 Vac 50 Hz

Betjening
Batteri

med 230 Vac strømtilslutning: ubegrænset med
fuldt opladet batteri: 10 timer
12 Vdc

Levetid, batteri

10 timer

Visuelt signal

Blinkende rødt lys

Udsendt lyd

95 dB i 1 m

Nødknap inde i rummet

Rødt lys, 12 Vdc -25 til 40 °C IP67

Modulet udenfor rummet

-10 til 40 °C IP43

Potentialfri relæ

250 Vac 8 A AC1 (kontakt sluttet ved aktiv)

Alarm  

Nødknap

Backup batteri

Visuel - og sirenealarm udenfor rummet

Nødknap inde i rummet. Konstant
tændt

Backup batteri i tilfælde af strømsvigt
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