MBG813/MBG814 Tlačítkové hlásiče
K adresovatelným ústřednám se dodává řada tlačítkových - též manuálních - hlásičů

MBG813/814 jsou tlačítkové hlásiče určené pro adresovatelný analogový systém MENVIER pro manuální signalizaci
požáru osobou, která požár zjistila.
Tlačítkové hlásiče MBG813/MBG814 jsou určené k ochraně
vnitřních prostor s obyčejným prostředním a těch míst, kde
vyhovují svým krytím a vlastnostmi.
Tlačítkové hlásiče jsou navrženy tak, aby na jedné straně
co nejméně zasahovaly do designu interiéru, ale na straně druhé byly jasně identifikovatelné a viditelné. V případě
potřeby lze tlačítkový hlásič opatřit průhledným krytem,
který brání nechtěnému vyhlášení poplachu. Pro rozbití sklíčka je nejprve nutné tento kryt odklopit.
Tlačítkové hlásiče MBG813/ MBG814 je možné osadit jak na
omítku, tak do standardních elektroinstalačních krabic typu
KO68 (montáž pod omítku). V tomto případě tlačítkový hlásič
přesahuje pouze 2 cm nad omítku.
Stejně jako automatické detektory jsou i tlačítkové hlásiče
MBG813/MBG814 adresované softwarově, což zabezpečuje
jednoduchou a přehlednou instalaci. Tím, že se hlásič adresuje automaticky, se zkracuje čas instalace a vylučují se
možné chyby, způsobené manuální adresací.
Přímo v tlačítku je integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projekce systému a v případě zkratu na
smyčce nedojde k vyřazení celé smyčky z provozu, ale pouze
poškozené části. Zabudovaná LED dioda svítí při poplachu,
je možno ji naprogramovat tak, aby neustále blikala (spolu
s ostatními LED na všech hlásičích). Tímto blikáním potvrzuje
LED komunikaci jednotky s ústřednou.

Hlásič s přídavným výklopným krytem
- softwarově adresovatelný
- zabudovaný zkratový izolátor
- přídavný ochranný kryt
- IP 54

K tlačítkovým hlásičům nabízíme několik doplňků, jako například přídavný
průhledný kryt proti nechtěnému rozbití sklíčka, nebo přídavný rámeček se zkosenými hranami. Každé tlačítko obsahuje v balení speciální klíček, který je určen
jednak k otevření krytu tlačítka a jednak k testování funkce tlačítkového hlásiče.
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Testovací sada
- speciální klíček

