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Número da peça  150992

Conectores Conector de encaixe de duas peças para alimentação e saída de alarme

Estado do alarme LED vermelho indicador de status para indicar que existe uma condição de alarme

Entrada do monitoramento Monitoramento de entrada de energia de 38-65 VCC

Padrão de alarme Abaixo de 49 VCC ativo, acima de 49,5 VCC desativado. Entre em contato com a 

Quest Controls para outras faixas

Saída de alarme Um relé de forma C. Classificado para 0,3 amperes a 60 VCC

Faixa de funcionamento 0–50°C (32–122°F) 

Tamanho 5” Ancho x 1” Altura x 1.7” Profundidad (127 x 25 x 43 mm)

Peso 10 oz. (284 g)

Garantia 1 ano

Opcional Proteção de fiação de alimentação e alarme - número de peça para pedidos 150994 

Suporte de montagem 19” - número de peça para pedidos 140561

Monitor de descarga de bateria (BDM) P/N 150992

     Especificações

Descrição
O Monitor de descarga de bateria (BDM) é pro-
jetado para monitorar a carga CC e fornecer uma 
indicação de alarme quando a tensão estiver 
abaixo de um limiar pré-definido. A unidade é 
calibrada de fábrica para o momento em que o 
alarme é ativado e pode ser encomendada para 
o seu nível de alarme desejado. O BDM tem um 
LED para indicar o funcionamento adequado 
e um LED de alarme para avisar quando uma 
condição de alarme estiver presente. A saída do 
relé de forma C é energizada em operação normal 
e fecha com uma perda de energia ou quando 
a tensão está abaixo do limiar do alarme. Isso 
fornece uma condição de alarme de “falha ligada” 
para garantir a devida notificação de qualquer 
problema relacionado a energia. Um botão de 
teste é fornecido para testar o funcionamento do 
alarme, o que permite ao instalador confirmar se 
a fiação está adequada.
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