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Nyhet!
SPM 900 serien

TILLVERKAT I SVERIGE

Bygg in och bygg ut med enkel klicklösning
och fyra färdiga moduler
SPM900-serien är en tillbehörsserie av
universaltyp gjord för inbyggnad. Snygg design med plexifront.
Perfekt för drift av olika typer av svagströmsanläggningar, larm,
brand och passagesystem där man vill ha ett flexibelt och
säkert system
En av de starka fördelarna med serien är att alla moduler är lika stora
och har samma smarta snäppfäste för L-modul men kan även
kompletteras med Din-skenefäste.

En plexifront ger skydd och överblick

I våra egna batteribackuper finns det alltid plats för minst ett kort
men oftast flera.
Bygg din egen säkerhetslösning med hjälp av den smidiga
SPM900-serien.

Passar i 19” stativ

SPM900
Säkringskort

SPM902
DC/DC omv.

SPM901
Säkringskort
m. jordfelslarm

SPM903
Säkringskort
m. prioritets funkt.

Mer information på nästa sida
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Fyra SPM 90x kort för högre prestanda och säkerhet
SPM900 (Art. 5257223)
är ett innovativt säkringskort
för enpolig (+) avsäkring. Kortet
har 5 grupper med individuell
ledindikering för hel och trasig
säkring och en gemensam larmutgång för säkringsfel. Dessutom ger SPM900 ett utökat
skydd för överspänningar, åska
och andra transienter.
Användningsområde
Till alla typer av svagströmsanläggningar där man vill fördela
lasten , säkra av olika förbrukare eller anpassa säkring efter
kabelarean.

SPM901 (Art. 5257370)
är ett säkringskort med
tvåpoligt (+ och -) avsäkrade
grupper med larmutgång samt
jordfelsdetektering med egen
larmutgång. Dessutom ger
SPM901 ett utökat skydd mot
överspänningar, åska och andra
transienter.

Inspänningsområde
Utspänning
Fellarmsutgång
Max totallast
Max last / utgång
L-profilfäste
Din-skenefäste

10-30VDC
10-30VDC
Ja, NC (max 0,3A)
10A
6A
Ja
Ja, som tillbehör
(5257406)

SPM902 (Art. 5257371)
är en DC/DC omvandlare som
reglerar ned inkommande spänning med hög effektivitet. Den kan
användas i såväl 24V anläggningar
för att erhålla en stabil 12VDC
eller i PoE system och där omvandla 48VDC till 12 eller 24VDC.
Har återställningsingång för tex
glaskross.
Användningsområde
När man vill ha fler spänningar
i sin batteribackup tex 24V för
larm och 12V för glaskross, eller
en annan spänning än den som
stämmer överens med batteriladdningen tex 15V eller 9V.

Inspänningsområde
Utspänning
Fellarmsutgång
Max totallast
Max last / utgång
L-profilfäste
Din-skenefäste

10-30VDC
10-30VDC
Ja, NC (max 0,3A)
20A
10A
Ja
Ja, som tillbehör
(5257406)

SPM903 (Art. 5257372)
är ett avsäkrings- och prioritetsstyrningskort som kan användas
för att bortkoppla oprioriterade
laster eller styra viktiga utgångar.
SPM903 har tre helt individuella
kanaler med separata säkringar.

Inspänningsområde Max 60VDC
Utspänningsområde 1
9-15V
Utspänningsområde 2
21-28V
Max totallast
2A
L-profilfäste
Ja
Din-skenefäste
Ja, som tillbehör

SM913 (Art. 5247406)
är ett universalfäste för 19” montage. Passar för bl.a. moduler från
Swansons eller Linjator. Korten
snäpps fast i slitsar (L-modul)
eller på distanser i förberedda
hål. Finns även plats och hål för
Din-skena. Kompakt med endast
3HE. Välj till SM911 Plexifront för
beröringsskydd.
Användningsområde
När man vill montera tillbehör för
svagströmsanläggningar på ett
snyggt och överskådligt sätt.

Användningsområde
Till alla typer av svagströmsanläggningar där man behöver
2-polig avsäkring, en huvudsäkring till flera PM900 kort
eller där larm för jordfel önskas.

Användningsområde
Till alla typer av anläggningar där
man vill styra utgångar för bort
eller tillkoppling av olika laster.

Inspänningsområde 10-30VDC
Fellarmsutgång
Ja, NC (max 0,3A)
Max totallast
24A
Max last / utgång
8A
L-profilfäste
Ja
Din-skenefäste
Ja, som tillbehör
			
(5257406)

SPM BOX 7 (Art. 5257520)
är kopplingsbox för väggmontage. Passar för bl.a. moduler från
Swansons eller Linjator. Korten
snäpps fast i slitsar (L-fäste) eller
skruvas på distanser i förberedda
hål. Snygg och diskret kapsling
med rundade hörn som passar
även i offentlig miljö

L-Modulplatser
Kortplatser SM920/SM950
Plintplatser
Förberedd för
sabotagekontakt
Beröringsskydd
som tillbehör

9st
4st
10st
Ja
(5256991)
Ja
(5247047)

Användningsområde
När man vill montera tillbehör för
svagströmsanläggningar både
snyggt och diskret.

L-Modulplatser
Kortplatser SM920 /SM950
Plintplatser
Förberedd för
sabotagkontakt

7st
Nej
3st
Ja
(5256991)

