
УК1 може да се използва с конвенционалните пожароизвестителни централи FS4000, FS5100, 
FS5200, FS5200E, и с адресируемите централи от серия IFS7002.

Крайни Устройства Серия УК 
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Крайно устройство – тип УК1

 

Вход: 
– (16 + 30)V DC

Изход - безпотенциално реле:
– превключващ контакт NO (NC)
– 8A/250V AC

УК1 може да се използва с конвенционалните 
пожароизвестителни централи FS4000, FS5100, 
FS5200, FS5200E, и с адресируемите централи 
от серия IFS7002.

Вход: 
– (16 + 30)V DC

Изход - безпотенциално реле:
– превключващ контакт NO (NC)
– 8A/250V AC

Крайно устройство за контролируема линия – тип УК2

Консумация: 40mA/24V DC
Индикация: светодиодна
Работна температура: от -10°C до +50°C
Габаритни размери: 114 x 80 x 57mm
Материал: PVC
Маса: 0,160 kg

Крайните устройства УК се свързват 
към изходите на пожароизвестителната 
централа и служат за управление на 
изпълнителните устройства и блокировки.

Консумация: 40mA/24V DC
Индикация: светодиодна
Работна температура: от -10°C до +50°C
Габаритни размери: 114 x 80 x 57mm
Материал: PVC
Маса: 0,160 kg
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УК3 се свързва към пожароизвестителна 
централа и се управлява от изход на изнесения 
сигнализатор.

Вход: 
– (16 + 30)V DC

Изход - безпотенциално реле:
– превключващ контакт NO (NC)
– 8A/250V AC

Консумация: 40mA/24V DC
Индикация: светодиодна
Работна температура: от -10°C до +50°C
Габаритни размери: 114 x 80 x 57mm
Материал: PVC
Маса: 0,160 kg
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Тел: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.

Крайно устройство за пожароизвестителна линия – тип УК3


