Technický list:

Řídící centrály
nouzového proudu
GEZE
Mihulka František - 607 561 562
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

THZ, THZ Comfort
E260 N2 / N4 / N8
E260 N12 / N18 / N24 / N32
Řídící centrály s integrovaným nouzovým zdrojem proudu.
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THZ
193 x 285 x 89 mm
plast

THZ Comfort
140 x 248 x 85 mm
hliník

Kompaktní schodišťová centrála THZ:
- výstupní proud: 3,4 A
- možné připojení až 8 RWA tlačítek a 10 kouřových senzorů
- možné připojení až 10 větracích tlačítek

Bezpečnostní pokyny při instalaci řídící centrály (dále jen centrály):
Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení. Instalaci může
provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.
Centrála musí mít svůj zdroj proudu. Centrála musí být samostatně jištěná. Napětí, síla i jištění zdroje
proudu musí být v souladu s technickými parametry centrály.
Dbejte na pevné připevnění řídící jednotky na stěnu (příp. do stěny).
Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.
Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno.
Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.
Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.
Připojení na zdroj 230 V proveďte až po přezkoušení celého zařízení.
Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost centrály. Při případné závadě je třeba okamžitě
vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly.
Dále je třeba mít na paměti znění následujících norem a jejich novelizace:
ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 332000, ČSN 332130, ČSN EN 50265-1,
ČSN EN 50265-2-1, ČSN 730875, ČSN EN 294, ČSN EN 349, ČSN EN 60204,
ČSN EN 60335–1 + A55, ČSN EN 60529, ČSN EN 12101-1, ČSN EN 12101-2,
a další
Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!
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