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CK312 
Konvansiyonel Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu 

ÖZELLİKLER 

Çalışma Voltaj Aralığı :16 to 30 VDC  

Maksimum Alarm Akımı  :<7 mA @ 24 VDC (Led sürekli yanık) 

Çalışma Nem Oranı :10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşmasız) 

Çalışma Sıcaklığı :-10°C to 50°C 

Ebatları  :90 x 90 x 27 mm  

GENEL AÇIKLAMALAR 

CK312 konvansiyonel resetlenebilir Yangın İhbar Butonu konvansiyonel yangın sisteminde, yangın veya acil durumların, 

resetlenebilir cama basarak bildirilmesi için kullanılır. Üzerinde animasyonlu bir bildirim ışığı bulunur. Bir anahtarla resetlenebilir. 

Yangın butonuna basılıp ve aktif hale getirildiğinde yangın bilgisini iletişim hattı üzerinden bir kontrol paneline iletir .  

 
KURULUM 

Yangın butonu iki ana parçadan oluşur: bir taban ve içerisinde 

elektronik kartın bulunduğu bir üst parça. Önce taban parçası duvara 

sabitlenir. Zone kabloları üst parçada bulunan klemenslere bağlanır. 

Zone için 1 adet artı (+) 1 adet eksi (-) terminal vardır. Bağlantılar 

yapılırken yönlere dikkat edilmelidir.   

  
KABLOLAMA 
 
Kablolama için uygun kesitte kablo seçimi  
yapılmalıdır. Kablolamada hata yapılmama- 
sı için içerisinde farklı renklerde tel olan  
kablo kullanılmalıdır. Kablolamada hata 
yapılması durumunda yangın anında yan- 
lış bilgilendirme meydana gelebilir. Yangın 
butonu montajı ve bağlantısı sırasında ener- 
jinin kesilmesi gerekir. Uygun bağlantı  
Şekil 1 ‘de görülmektedir. 

                              
                                                             Şekil 1- KABLO BAĞLANTISI 
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İKİ YIL SINIRLI GARANTİ 
Bu cihaz, malzeme ve işçilik hatalarına karşı normal kullanım ve hizmet koşullarında üretim tarihinden itibaren iki yıl boyunca
garanti kapsamındadır. Şirketimizin hiçbir temsilcisi, satıcısı veya çalışanı, bu garantinin yükümlülüklerini veya sınırlamalarını 

arttırma veya değiştirme yetkisine sahip değildir. Şirketin garanti yükümlülüğü, üretim tarihinden başlayarak iki yıllık süre 
boyunca normal kullanım ve hizmet koşullarında malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğu tespit edilen cihazın

 herhangi bir parçasının onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Garanti haklarının geçerli olabilmesi için garanti süresi 
içerisinde satıcı firma tarafından onaylanmış garanti belgesi ile yetkili servise başvurulmalıdır. Şirket hiçbir şekilde, şirketin 
ihmalkarlık veya kusurundan kaynaklansa dahi, bu veya herhangi bir garantinin ihlal edildiğinde doğabilecek veya dolaylı 

olan herhangi bir tazminattan sorumluluk kabul etmez.
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