
  

 

 

 
 

Produktový list 

Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu), Typ A - priamy, vrátane krabice na 
omietku a sklíčka, červený, IP24D, protokol 2000

Všeobecne 

DM2010 je červený adresovateľný manuálny hlásič s 
protokolom 2000 na povrchovú montáž zo silného plastu 
vhodný do interiérov. LED indikátor zabezpečuje vizuálne 
potvrdenie iniciácie poplachu. Testovací kľúč (obsahuje 
každé tlačidlo) umožňuje testovanie funkčnosti 
manuálneho hlásiča. Hlásič je dodávaný kompletný 
vrátane sklíčka a inštalačnej krabice na povrch, ale 
resetovateľný element (náhrada sklíčka) sa môže 
kedykoľvek doinštalovať ako opcia. 

Inštalácia 

DM2010 môže byť použitý s Aritech FP1200/2000 alebo 
2X sériami ústrední pomocou 2-žilovej adresnej slučky, 
ktorá zabezpečí dátovú komunikáciu aj napájanie. Adresa 
je pohodlne nastaviteľná pomocou DIP prepínačov. 
Nastavenie adresy je energeticky nezávislé, tzn. ani po 
výpadku napájania sa nestratí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Štandardné vlastnosti 

• Adresovateľný manuálny hlásič. 
• LED indikátor poplachu 
• Typ A - priamy 
• Jednoducho testovateľný s auto resetom 
• Rýchla odozva 
• Dostupný aj model s IP67 (DM2010E) 
• Schválené podľa EN54:11 a CPD certifikované 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Pracovné napätie 17 - 28 Vjs 

Prúdová spotreba  
Kľudová @ 24 Vjs < 250 µA 
Poplachová @ 24 Vjs 2,5 mA 

Indikácia poplachu Červená LED 

Paralelný popl. výstup – 

Prostredie  
Vlhkosť (nekondenzujúca) 10 - 95% 
Teplota skladovania -10°C do +55°C 
Pracovná teplota -10°C do +55°C 
IP krytie IP24D 

Mechanické  
Rozmery (Š x V x H) 89 x 93 x 60 mm 
Farba Červená 
Váha 188 g 
Špecifikácia kábla 0,5 – 2,5 mm² 

Zhoda EN54-11 

Objednávanie 

Kód Popis 

DM2010 Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram 
horiaceho domu), Typ A - priamy, vrátane 
krabice na omietku a sklíčka, červený, IP24D, 
protokol 2000  

DM2010E Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram 
horiaceho domu) do exteriéru, Typ A - 
priamy, na omietku, vrátane sklíčka, červený, 
IP67, protokol 2000  

DM2010G Tlačidlový adresovateľný hlásič (evakuačný 
piktogram), Typ A - priamy, vrátane krabice 
na omietku a sklíčka, zelený, IP24D, protokol 
2000  

DM2010Y Tlačidlový adresovateľný hlásič, bez popisu, 
Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a 
sklíčka, žltý, IP24D, protokol 2000  

DM711 Univerzálne náhradné sklíčka k manuálnym 
tlačidlovým hlásičom série DM(N)700 a 
DM2000 a DM2010, Aritech logo, 10ks 

DMN782 Priehľadný kryt tlačidlového hlásiča proti 
náhodnej aktivácii, kompatibilný s  
DM700/DMN700/DM2000 radami, bez 
plomby DMN798 

DMN784 Testovací kľúč pre tlačidlové hlásiče série 
DM700/DMN700/DM2000/DM2010, sada 10 
ks 

DMN798 Jednorázová plomba k plastovému krytu 
manuálneho tlačidla, 5 ks 

DMN800 Plastový resetovaľný element (náhrada 
sklíčka) do požiarneho tlačidla DMN700/900 
a DM2010 

 

 

 


