
 

  

 

Lokal Sikkerhetsalarm 

SG-768 



 

Generelt 

Dette kittet inneholder alt du trenger for en komplett assistansealarm. Enkel installasjon og enkel i 
bruk. Kables enkelt med en 2-par PT kabel el.  

Muliggjør en person med nedsatt funksjonsevne til å aktivere en alarm ved en nødsituasjon. For å 
betjene, drar brukeren i snoren for å aktivere et lys og sirene utenfor HCWC og på kontrolleren. 
Ved montasje av kontroller på utsiden av HCWC, kan man aktivere ‘’aksetper melding’’ funksjon, som 
stanser varslingen, men LED i snortrekket vil fortsatt være aktiv. Hensikten med denne funksjonen er 
å gi melding til personen i nød om at hjelp er på vei. Kontroller anbefales uansett montert i samme 
rom som snortrekk. På den måten vil man sikre at alarmsignal ikke blir tilbakestilt før den som 
trenger assistanse har fått hjelp.  
Kittet inkluderer NC943 kontroller med nøddriftsbatteri og relé, NC807C takmontert snortrekk, 
NC806CS lys/sirene, NC809DBBT tilbakestillingsknapp og NC949 HCWC klistremerke. 

Kan også brukes som assistansealarm i skifterom, solarium, resepsjoner mm. 

Tekniske data 
Art.nr.      100833 
Spenningsforsyning    230VAC 50/60Hz 
Intern spenningsforsyning   12VDC 
Strømtrekk Primær    23mA (50Hz) 
Maksimal strømbegrensning   140mA 
Strømtrekk ved alarm    40mA 
Batteristørrelse og type  NC943B 500mA (inkludert) vil holde systemet i drift 

24 timer i batterimodus og drifte en aktiv alarm i 15 
minutter. 

Utgangsrelé NC943B har en potensialfri relékontakt (NO/C/NC) 
Aktiveres ved en aktiv alarm på kontrolleren. 
Maksimalt 30VDC 1A. 

Indikatorer  NC807C og NC809DBBT har røde LED, NC806CS har 2 
alarm LED, NC943B har rød alarm LED og grønn 
forsynings LED. 

Betjening  NC943B har aksept melding/resetknapp. NC807C har 
snortrekk med to håndtak for å aktivere en alarm. 
NC809DBBT har en resetknapp. 

Utvidelse Opp til 3 snortrekk kan kobles sammen i en 
daisychained tilkobling.  

Integrert sirene Ja (NC809DBBT, NC806CS og NC943B) 
Dimensjoner NC943B  147x87x93 (BxHxD) 
 NC806CS  87x87x68 (BxHxD) 
 NC809DBBT 87x87x24 (BxHxD) 
 NC807C 93x27  (BxD) 
IP grad IP41 (Snortrekk IP21) 
Vekt 0,60kg. 
Driftsforhold/temperatur -5°C - 40°C. 95% RH 
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