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Product verdeeld door:

MCP Branddrukknoppen
Bosch Security Systems introduceert naar aanleiding van de Europese norm EN54-11 een nieuwe reeks KAC drukknoppen.
Deze Europese norm omschrijft de afmetingen van een branddrukknop, de kleur van de branddrukknop, de opdruk op het
ﬂexi element, ... Kortom, een branddrukknop dient voor iedereen en in elk land onmiddellijk herkenbaar te zijn...

Volgende producten zijn courant beschikbaar:

EN54 Plexi element Function marking label

of

een afgeronde, verbeterde design
geen schroeven zichtbaar op het front van de drukknop
aansluiting via opsteekconnectoren
één tool voor het openen en resetten van de drukkop
anti – tamper functie

MCP3A-R000FF-01
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Indien gewenst kan er nog steeds een kunststofdeksel boven de drukknop geplaatst worden. Dit
kunststofdeksel wordt vastgezet met een spanbandje. Voordat het ﬂexi element kan ingeduwd
worden dient eerst het kunsstofdeksel weggerukt te worden (door het breken van het spanbandje).
Pas dan kan het ﬂexi element ingeduwd worden. Zo wordt de drempel tot ongewenst indrukken
van de drukknop verhoogd.
Typenummer : PS200

MCP4A-R000FF-01
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MCP3A-G000FF-13

KAC-Codering:
MCP

Kleur

MCP1A-R470FF-01

De aanpassing van de drukknoppen naar de EN54-11 werd gecombineerd met het toevoegen van een aantal unieke kenmerken zoals :
-

Conﬁguratie
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Codering voor label op drukknop
/01: EN54 ﬂame label
/13: symbool voor nooduitgang
/R006/0? : speciﬁek label aangemaakt voor Bosch

Hier staat steeds FF, er zijn dus geen keuzemogelijkheden.
F: Resetbaar Flexi element (geen glas)
F: Flush mount, dwz de opbouwdoos of inbouw
doos dient apart bijbesteld te worden
470 : ingebouwde weerstand van 470 ohm
(steeds te gebruiken in combinatie met 1A en 2A)
000 : er is geen ingebouwde weerstand
(steeds te gebruiken in combinatie met 3A en 4A)
Codering kleur
R : rood
Y : geel
G : groen
B : blauw
W: wit
Codering interne conﬁguratie
1A : normaal open contact met serieweerstand of enkel normaal open contact
2A : idem als 1A maar met ingebouwde led
3A : keuzecontact (zonder weerstand)
4A : dubbel keuzecontact (zonder weerstand)
MCP = manual call point; Branddrukknop nieuwe reeks

MCP4A-G000FF-13
Labels:
Enkel deze labels zijn apart te koop per vel
(typenummer F222, F054,...) van 48 labels.
Indien een label dient veranderd te worden dan
kan heel eenvoudig het bestaande label verwijderd worden van de drukknop en vervangen
worden door een ander.
Elke rode drukF222 knop wordt altijd
geleverd met dit
label : 01
Elke groene drukF218 knop wordt altijd
geleverd met dit
label : 13
Elke witte drukF092 knop wordt altijd
geleverd met dit
label : 23
F235
F054
F130
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Zonder function
marking label
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Zonder function
marking label
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Zonder function
marking label
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Zonder function
marking label
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