ASSA 1384
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Nödterminal

S55 Vit
Infälld

S55G Grön
Infälld

Användningsområde
Infällbara och utanpåliggande nödterminaler för
utrymningsdörrar.
Används som lokal nödöppningsknapp till elektriskt låsta
dörrar i utrymningsvägar.
Funktion
Terminalen fungerar som central för olika typer av
elektriska låsningar. När den röda knappen trycks in öppnas
den elektriska låsningen antingen direkt eller efter en förvald
tidsfördröjning och utrymning kan ske.

P55V Vit
Utanpåliggande

Egenskaper
• Reläutgång för styrning av elektrisk låsning
• De infällbara varianterna passar till infällda väggdosor
enligt svensk standard
• Den utanpåliggande varianten levereras med lackerad
låda av aluminium
• Nödterminalen programmeras med cylindern (180 °) och
indikering på lysdioder
• Levereras med standard DIN-cylinder motsvarande 5506
och 3 st nycklar
• Systemcylindrar måste beställas separat
• Status, rött ljus (låst), grönt ljus (olåst)
• Behörig passage möjlig via cylindern
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Nödterminal
Tekniska data
• Spänning:
12-24 VDC -10/+15% stabiliserad
• Max strömförbrukning: 12V - 150mA / 24V - 100mA
• Siren/alarm:
80db
• Relä:
30V/1A
• Kapslingsklass:
IP 30
• Temperaturkrav:
-20° - 40°C
• Cylinder:
1206 / 180° (12:00)
• Fördröjning:
0 - 255 sekunder
• Öppningstid:
1 - 255 sekunder
• Förvarning
• Öppningstid för olåst / låst läge

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Benämning
1384 Nödterminal P55V Vit
1384 Nödterminal S55V Vit
1384 Nödterminal S55G Grön

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

Beställningsnummer
• 1384P55V
• 1384S55V
• 1384S55G

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se
www.assa.se
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