NorGuard System
Modell Logic NW-4 W/T

Modulboks for DIN skinne

Giver G1

Giver G2

Mål 90x70x60 mm (HxBxD)
Frontpanel, 5 lysdioder og resetknapp

Mål: Ø54 mm
Høyde 28 mm
Sterk konstruksjon – Forkrommet utførelse

NorGuard Logic NW-4 W/T er en nyutviklet modell med basis i de samme funksjoner som i vår gamle
og gode Nor-Vannvakt NV-1 produsert siden 1980. Den nye modellen er nå utvidet med flere
ønskede tilleggsfunksjoner og moderne elektronikk. Overvåker nå også temperatur.
FUNKSJONER/TILKOBLINGER
• 24V DC/AC kraftforsyning via separat skilletrafo
• Strømforbruk 100 mA. Intern 1,0AT sikring på kretskortet
• Forsinket alarm ved lysblink
• Automatisk gjeninnkobling etter strømbrudd
• 12V DC batteribackup kan tilkobles
• Potesialfri alarmkontakt Max 48V 1A vendbar NO/NC, f elles for sonene
• Manuell reset, fjernavstilling fra SD anlegg eller autoreset på kretskortet
• Dipswitcher for valg NO/NC funksjon for manøver rele og alarm rele samt autoreset
• Standard 1 soner for vannvarsling og 1 for temperatur, programmert 25°C, kan spesifiseres
• Utvidet versjon med 3 soner for vannvarsling
• Inntil en G1 + 5 G2 vannsensorer totalt pr sone. Feil ved kabel eller G1 varsles automatisk.
G2 må tilkobles testknapp på endepunkt for test av sløyfe.
• Coax kabler RG59 75 ohm med sikre bajonettforbindelser som kan forsegles for
vannvaktsoner. Testknapp kan tilkobles på ender.
• To eller flerpars vanlig kabel for temperaturføler.
• Diodelampe for drift, 4 diodelamper varsler feil i respektiv sone. Reset knapp for
tilbakestilling etter feil. Blinkende signal før kvittering, fast signal til feil er borte
• Utgangsrele m/potensialfri manøverkontakt, vekselkontakt Max 230V, 2A, vendbar NO/NC
• Feilvarsel via manøverkontakt max 48V 1A, NO/NC. NO varsler ved strømbrudd
• Summer kan tilkobles separat
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Enkel protokoll med RS232/RS485 for internt bruk og programmering. Mulighet for å legge
inn egen protokoll for ekstern avlesning av hvilken sone og eventuell feil/strømbrudd
Solide og stabile følere videreutviklet siden 1980, nå med enda flere EMC komponenter.
Spesialfølere med tette innstøpte kabler. Spesialfølere tilpasses ulike formål som varsling på
punkter på rør, eller regnfølere med varme element for åpning av luker etc.
Moderne og robust elektronikk med 8 bits FLASH mikrokontroller
EMC testet og CE merket
Veggboks med transparent lokk og DIN skinne for perifer montasje som tillegg.

ØVRIG TILGJENGELIG TILLEGGSUTSTYR
•
•
•
•

Coax kabler RG59 75 ohm med plugger på faste lengder
eller spesifisert av kunde
Plastkapsling m/DIN skinne og innføringsnipler
Forskjellige nye følertyper på forespørsel
Summer for separat tilkobling

PÅ FORESPØRSEL
• Batteripakke for backup 12V
• Kraftforsyning med oppladbare batterier og 230V AC inn
• Tilleggsboks for 4 potensialfrie kontakter
• Adapter for RS232, eventuelt via adapter til RS485 til datasystem med PC software
Egne protokoller kan bestilles og utvikles for kunder
Koblingsskjema på eget formular.
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