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D7030X Anunciador de LED’s de 8
Zonas
Código do
Modelo

Código do Pedido Característica/Comen
tário

D7030X 4 998 800 536 Anunciador remoto
de led’s de 8 zonas

• O anunciador de LED´s D7030X permite identificar a
localização de alarmes de incêndio e condições de
supervisão de até 8 zonas.
• Cada Led do anunciador pode ser nomeado de
forma individual para uma fácil identificação da
área que gerou o evento. Possui também LEDs
para identificar o estado da alimentação e falhas. 
• A central de alarme e os dispositivos de
notificação podem ser silenciados a partir da
D7030X mediante a instalação conjunta de uma
fechadura remota D7031.
• O anunciador de Leds pode ser endereçado com
qualquer um dos 15 endereços disponíveis e em
seguida ser adicionado ao sistema utilizando o
modo de programação do barramento opcional.
• Cada dispositivo conectado ao barramento
opcional deve ter um único endereço.

Características

���� Compatível com a série de centrais D7000

� Indica a localização de um alarme de incêndio.

� Indica condições de supervisão.

� Indicação de alimentação e falha.

� Indicação remota de cada zona mediante a
conexão por LED.

� Capacidade de silenciar e restabelecer
remotamente os dispositivos de notificação e a
central de alarmes agregando o módulo D7031.

� Baixo perfil, aparência estética atraente.

� Certificado UL.

Certificações

Certificado UL 864

Acessórios de Centrais de Alarma de Incêndios.

Diagrama de Conectores

Especificações Técnicas

Voltagem de
Operação

12 VCC nominal.

Consumo de
Corrente

35 mA.

Corrente de
Alarme

175 mA.

Dimensões
(A x L x P)

11,4 cm x 16,5 cm x 3,8 cm
(4,5” x 6,5” x 1,5”).
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