OPROEPEN &
SCHAKEL A ARS

STI Waterdichte ReSet Call Points
BEL ANGRIJKSTE
KENMERKEN
Algemene informatie
· Uniek handmatig aanraakpunt dat
het gevoel van glasbreuk nabootst
en tegelijkertijd de gebruiker
de voordelen en milieuvoordelen
van een herinstelbaar
bedieningselement biedt.
· Drie jaar garantie tegen breuk
van polycarbonaat bij normaal
gebruik (één jaar garantie
op elektromechanische en
elektronische componenten).

Ontwerp
· Ein Indikator fällt beim Aktivieren
oben im Fenster in Sichtweite. Das
Gerät wird dann einfach mit einem
Schlüssel zurückgesetzt und ist
sofort wieder einsatzbereit.
· Wasserdichte Modelle sind nach
IP67 geprüft.

Bouw
· Uiterst aantrekkelijke,
hoogwaardige uitstraling: het
uiterlijk van glas zorgt voor een
afschrikkende werking van de
operator, terwijl een zichtbare
waarschuwingsvlag de activering
bevestigt.

Installatie
Stap 1:

Positieve actie bootst het gevoel
van glasbreuk na.

Stap 2:

Een waarschuwingsindicator valt in
beeld wanneer het
brandpunt wordt
geactiveerd.

Stap 3:

Voor het resetten wordt een
eenvoudige sleutel
in de bodem van
de branddrukknop
gestoken.

Stap 4:

Een snelle draai
aan de sleutel en
de branddrukknop
wordt gereset en
is direct weer klaar
voor gebruik.

PRO DUCTOV ER ZICH T
De waterdichte ReSet Call Points zijn een unieke call point die het gevoel van
glasbreuk nabootsen en tegelijkertijd de gebruiker de voordelen en milieuvoordelen
van een herinstelbaar bedieningselement bieden. Ze zijn speciaal ontworpen voor
gebruik in ruwe omgevingen zoals booreilanden, schepen, fabrieken en wasplaatsen
die gevoelig zijn voor gebroken glas. Ze zijn compatibel met de meeste conventionele
brandalarmsystemen. Ze zijn veilig te gebruiken in gebieden waar glas niet kan
worden gebruikt, zoals voedselverwerkende bedrijven en recreatiecentra. Omdat
de units eenvoudig kunnen worden gereset, bieden ze een ideale oplossing voor
gebieden die te lijden hebben onder een groot aantal valse activeringen zoals scholen,
winkelcentra en andere openbare plaatsen.

HOE HET WERK T
De ‘ReSet’ maakt gebruik van een eenvoudig maar ingenieus gepatenteerd
mechanisme dat bestaat uit een stijf kunststof bedieningselement en een overcentraal
veermechanisme. Deze opstelling zorgt voor een echte actie bij de bediening en
simuleert de activering van breukglas. Een activeringsindicator valt in het zicht
aan de bovenkant van het raam nadat de ‘ReSet’ is bediend. De unit wordt dan
eenvoudigweg gereset met een sleutel en is direct klaar voor hergebruik.

Voor meer informatie, bel +44 (0)1527 520 999 of bezoek www.sti-emea.com

· Eenvoudige installatie door het
ontbreken van glaselementen die
gebroken of verkeerd gemonteerd
kunnen worden.
· Opbouwmontage, 20 mm
buisinvoerpunten zijn voorzien voor
een eenvoudige installatie.
· Stroomsterkte (alle series) - 3
Ampère 12-24V DC, stroomsterkte
(serie 02 & 11) - 3 Ampère 125
250V AC.
· Afmetingen van de installatieklemmen
0,5 mm - 2,5 mm.
· Bedrijfstemperatuur -20°C (-4°F)
tot 65°C (149°F).

Opties
· Laag profiel, zware afsluitingen.
· Optioneel kan een geïntegreerde
afdekking worden aangebracht
om onbedoelde activering te
voorkomen.
· Complete functietest bij elke
activering.
· Alternatieve enkelpolige en
dubbelpolige versies zijn ook
beschikbaar (serie 02, serie 11).

Accessoires
STI-RP-K/10 Het terugstellen van
Sleutel (pak van 10)

STI Waterdichte ReSet Call Points
Afmetingen en technische informatie

0905-CPR-00439

AFMETINGEN
BOUW UW
EIGEN MODEL

WRP2

Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Diepte (mm)

90

89

72

WRP2

Voorvoegselopties:
WRP2 - Waterdichte ReSet Call Points

Label opties:

Kleuropties:
R = Rood
G = Groen
Y = Geel
B = Blauw
W = Wit
O = Oranje

Standaard geleverd
met alle rode
modellen, tenzij -CL
is gespecificeerd

Standaard geleverd
met alle groene
modellen, tenzij -CL
is gespecificeerd

Geleverd bij alle
modellen (behalve
rood & groen) tenzij
-CL is gespecificeerd

Voeg -CL toe aan de
gewenste productcode
(beschikbaar voor alle
kleuren)

Opties voor de elektrische opstelling:
01 = Conventioneel Brand Model (470 680Ω)
02 = Enkelpolige omschakeling
11 = Dubbele poolomschakeling
Label opties:
CL = Douaneetiket

Standaard functiemarkering:
Bevat de volgende etiketten in het Engels, met zwarte of witte tekst, afhankelijk van de
geselecteerde kleur:

Standaard functiemarkering - wordt standaard
geleverd bij alle modellen (behalve rood & groen) tenzij
-CL is gespecificeerd. Zie rechts voor de meegeleverde
standaard labels.

• EMERGENCY • EMERGENCY DOOR RELEASE • EMERGENCY EXIT
• EVACUATE • GAS ABORT • GAS RELEASE • GAS SHUT OFF • INCIDENT
• ISOLATION SWITCH • PANIC ALARM • POOL ALARM • SMOKE VENT
CUSTOM LABEL = Max, 2 regels, 10 tekens per regel inclusief spaties

Opties voor de elektrische opstelling
*Schakelaaropstellingen getoond met ReSet in stand-by

Serie 01*

Geeft een ReSetoproeppunt aan
dat zal worden
gekoppeld aan de
meeste conventionele
brandalarmsystemen.
Het is uitgerust
met twee interne
*Alleen verkrijgbaar weerstanden 470
met rode modellen (R1) en 680 (R2) ohm.
Deze zijn gemakkelijk
toegankelijk via de
installateursterminals
zoals afgebeeld.

Serie 02

Geeft een ReSet-oproeppunt aan dat is uitgerust
met een enkele poolomschakelingsschakelaar.
Zowel de normaal open
als de normaal gesloten
contacten zijn gemakkelijk toegankelijk via de
installatieterminals, zoals
afgebeeld.

Serie 11

Geeft een ReSet-oproeppunt aan
dat twee onafhankelijke
enkelpolige omschakelingschakelaars met
dubbele poolomschakelcontacten
bevat. Gemakkelijk
toegankelijk via de
installateursterminals
zoals afgebeeld.

Beschikbare hoezen
Integral Cover
Ontworpen om direct op de
afdekking van de STI ReSet
Call Point (binnen/buiten)
te passen, om onbedoelde
activering te voorkomen.
STI-CI

Universal Stopper® - De
oppervlakte zet op
Deze binnen- en buitenafdekkingen
van laag profiel of
koepelpolycarbonaat beschermen
apparaten zoals manuele
oproeppunten, noodknoppen,
dubbele trekkrachtstations, enz.
zonder de legitieme werking te
beperken. De veelzijdige hoes biedt
een uitstekende bescherming tegen
STI-13120FR-NL fysieke schade (zowel onopzettelijk
als opzettelijk), stof en vuil, alsook
tegen zware omgevingen binnen en
buiten.

Weather Stopper II® - De
oppervlakte zet op
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Dit unieke apparaat is ideaal voor
het verlengen van de levensduur
en betrouwbaarheid van weer
blootgestelde apparaten, zoals
grotere handmatige brandmelders.
Het biedt bescherming tegen ruwe
omgevingen en omstandigheden,
zowel binnen als buiten, evenals
het voorkomen van manipulatie,
vandalisme en schade door
onopzettelijke of kwaadwillige
bediening.
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