Záplavový detektor LD-12
Detektor slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (sklad, kúpeľňa atď.) vodou. Túto
informáciu možno prostredníctvom zabezpečovacieho systému hlásiť ďalej napr. SMS
správou, prenosom na PCO, zopnutím PG výstupu atď. Detektor LD-12 sa používa ako
drôtový vstup ústredne. Napájanie +12V sa pripája na červený vodič a GND na čierny
vodič. Pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor prepojí zelený vodič s GND
a odpojí žltý vodič od GND. Po rozpojení elektród (vysušení vody) sa zelený vodič odpojí
od GND a žltý sa spojí s GND.
Pripojenie k JA-8x Oasis - použite
žltý vodič (vyvážená slučka)
zelený vodič nepoužívať

Lx

1k

GND

Technické parametre
Napájanie
Odber prúdu:
- Menovitý odber pre výpočet zálohy
- Maximálny odber pre výber kábla
Pracovná teplota
Maximálna dÍžka kábla
Spĺňa

LD-12

LD-12

+U

1k

Pripojenie k JA-6x PROFi - použite
žltý vodič (rozpínacia slučka)
zelený vodič nepoužívať

+U
Lx
GND

12 V DC (9 – 15 V)
0,6 mA
0,6 mA
-10 až +40 °C
2,5 m (nemožno predlžovať)
STN EN50130-4, STN EN 55022

JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok LD-12 je navrhnutý a vyrobený v zhode
s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU,
ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke www.jablotron.sk.
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho
miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu.
Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne
ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu.
Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie
(elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri
kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové
zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie,
ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné
prostredie a zdravie ľudí.
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