
SIGNALIZAÈNÍ ZAØÍZENÍ
SOUÈASNÌ OTEVØENÝCH DVEØÍ

pro èisté prostory dle ÈSN EN ISO 14644
SZ-2000

Systém je vhodný pro øízení jak menších tak i
rozsáhlých instalací èistých prostor

Jedna z nejdùle�itìjších podmínek pro èisté prostory je zachování
tlakového spádu pro

. Kritickým bodem jsou vstupy do prostøedí s
jinou tøídou èistoty vzduchu, jako jsou dveøe do personálních a
materiálových propustí. Jako
tìchto podmínek slou�í signalizaèní systém SZ-2000.

zabránìní kontaminace vnitøních prostor
vnìjším prostøedím

prostøedek ochrany proti narušení

Ó

Brandýská 8, 250 90 Jirny, Èeská republika
tel:+420 281012550, info@labox.eu, www.labox.eu
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Celý systém je kontrolován
, která zvládá i rozsáhlé a komplikované systémy. Jednou

signalizaèní ústøednou lze ovládat a� 32 dveøí. Detailnì
propracovaná funkce tvorby skupin

.

výkonnou mikroprocesorovou
jednotkou

umo�òuje øešit i slo�ité
po�adavky na pohyb osob a materiálu

Systém SZ2000 je slo�en ze dvou hlavních èástí: signalizaèní
jednotka a koncové signální svìtla. Dveøe v èistém prostoru jsou

. V
pøípadì otevøení jakýchkoliv dveøí dané skupiny dveøí se signalizaèní
svìtla rozsvítí. V pøípadì, �e obsluha nerespektuje varovný signál a
otevøe další dveøe v dané skupinì, rozezní se i akustický alarm, který
je souèástí signalizaèního svìtla. .

rozdìleny do skupin na základì tlakového obrazce prostoru

Dveøe lze sdílet s více skupinami

Celý systém èistého prostoru lze øídit z jednoho místa

Kompaktní konstrukce signalizaèních svìtel - hladký,
istitelný, dezinfikovatelný bì nými prostøedkyè �

Signalizaèní system podporuje všechny
nadstandardní  funkce jako je odlo�ení signalizace,
rùzné druhy blokací, èasovaè apod.

DRUHY SIGNALIZAÈNÍCH SVÌTEL

SIGNALIZACE VSTUPU

LABOX
spol. s r.o.

WWW.LABOX.EU

NO ENTRY, WHILE THE RED LIGHT IS FLASHING

V PROVOZU

NEVSTUPUJTE, SVÍTÍ-LI ÈERVENÉ SVÌTLO
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FOR ENTRY PLEASE PRESS KEY BUTTON

FOR ENTRY PLEASE PRESS KEY BUTTON
PRO ODBLOKOVÁNÍ DVEØÍ, STLAÈTE IKONU KLÍÈE

LUDS LUDB

LUS LUB

Váš specialista na technologie èistých prostor

SIGNALIZACE OTEVØENÝCH DVEØÍ
PRO ÈISTÉ PROSTORY
SZ-2000 PATØÍ MEZI NAŠE VÝROBKY
ZE SERIE CLEAN ROOM SOLUTION.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ro [mm]zmìry
šíøka      výška   hloubka

80          80        40

Napájení: 24V
DC / W

provozní teplota -20 - 60°C

krytí IP 5

:

1x
1x 24V DC vstup - napájení

stabilizovaný zdroj
30 - 100

signalizaèního svìtla 6

Tlaèítko  mikrospínaè (jen u verze s
blokací)

Snímaè polohy dveøí: optický nebo
magnetický

USB type B

1x propojovací konektor (další
ústøedna / rozšiøovací modul)

Rozhranní:

PRO DALŠÍ INFORMACE NEBO OTÁZKY
PROSÍM NAVŠTIVTE

NA
NEBO NÁS KONTAKTUJTE NA

I DALŠÍCH KONTAKTECH
UVEDENÝCH  NA NAŠICH STRÁNKÁCH.

NÁS
WWW.LABOX.CZ

obchod@labox.cz

A ROVNÌ� TAK

LABOX YOUR PARTNER
IN CLEAN ROOM

TECHNOLOGY SOLUTION

Jednoduše programovatelný

Mo�nost pøipojení rùzných druhù idel (PIR, infra,
atp.)

è

Signalizaèní svìtla je
mo�né zapustit do
panelu, do stìny èi do
zárubnì dveøí.

Vyrábí se ve verzi bez
blokace otevøení dveøí
nebo s blokací otevøení
dveøí (oznaèen klíèem).

Signalizaèní svìtla do panelu
nebo do stìny (LUS, LUB)

Ro [mm]zmìry
šíøka      výška   hloubka

22          84        30

Signalizaèní svìtla do dveøní
zárubnì (LUD, LUDS)

Meets requirements of

EN ISO 14644 and EU GMP


