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NBG-12LR and NBG-12LRA
Estações de descarga de agente de ação dual
Panéis de descarga

Generalidades
As estações de descarga de agente NBG-12LR e NBG12LRA são projetadas para serem usadas com os painéis de
controle de alarme contra incêndio da NOTIFIER com capacidades de descarga e sistemas de descarga série RP.

Funções
• Não codificadas, funcionamento de ação dual.
• Fabricadas de policarbonato de grande durabilidade.
• Opcional: caixa de conexões de superfície.

A NBG-12LRA INCLUI:
•
•
•
•

Interruptor para suspensão.
Indicação de aceso (ON).
Indicação de descarga.
Descarga manual (ação dual).

A NBG-12LR INCLUI:
• Somente descarga de ação dual.

Aplicações
A NBG-12LRA e a NBG-12LR são ideais para áreas tais como
salas brancas e salas de computadores nas quais um agente
químico é usado para a extinção do fogo.

NBG-12LR de ação dual

Informação sobre a linha de produtos
NBG-12LRA: Estação de descarga de agente com interruptor de
suspensão, luz LED de descarga, luz LED de estado normal.
NBG-12LR: Estações de ação dual de descarga de agente.
SBA-10: Caixa de conexões de superfície para NBG-12LRA,
de metal. Dimensões: 11,43 cm (4,5 polegadas) de largura x
20,8 cm (8,188 polegadas) de altura x 3,49 cm (1,375 polegadas) de profundidade.
SB-10: Caixa de conexões de superfície para NBG-12LR, de
metal. Dimensões: 10,48 cm (4,125 polegadas) de largura x
13,97 cm (5,5 polegadas) de altura x 3,49 cm (1,375 polegadas) de profundidade. SB-I/O: Caixa de conexões de superfície para NBG-12LR, de plástico.
BG12TR: Opção de anel de acabamento disponível para
montagem semi-embutida.

Listagens e aprovações das agências de controle
Em alguns casos, certos módulos ou aplicações podem não
estar listados em certas agências de aprovação, ou a certificação pode estar em processo. Contate o fabricante para obter o
estado atualizado das listagens.
Listado em UL/ULC: S692
Listado em MEA: 67-20-E
Aprovado por FM
CSFM: 7150-0028:0199
Guarda Costeira dos EUA: 161.002/23/3 (AFP-200: NBG12LRA), 161.002/42/1 (NFS-640: NBG-12LRA), 161.002/27/3
(AFP1010/AM2020).

NBG-12LR de ação dual (mostrado ativo)

FDNY: #6058 (NFS2-3030), #6038 (NFS2-640)
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Fiação elétrica
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10K, 1/4W
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10K, 1/4W
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Montagem de resistência de fim de linha na última unidade.
Monte a resistência de fim de linha de 4,7K na última unidade quando o interruptor de suspensão e o interruptor de descarga manual
estiverem conectados aos circuitos do painel de controle. Monte a resistência de 47K na última unidade quando o interruptor de suspensão e o interruptor de descarga manual estiverem conectados a um módulo de monitoramento ou de controle. Consulte o manual
do painel de controle para conhecer as resistências de fim de linha listadas. Consulte a documentação de instalação do produto para a
conexão ao painel de controle.

NBG-12LRA (vista traseira) Dispositivo manual de
descarga de agente

Notifier® e FlashScan® são marcas registradas da Honeywell International
Inc. Bayblend® ® é uma marca registrada da Bayer Corp.
©2011 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. O uso não
autorizado deste documento é estritamente proibido.

Este documento não deve ser usado para fins de instalação.
Tentamos manter de forma correta e atualizada a informação sobre nossos produtos.
Não podemos cobrir todas as aplicações específicas ou antever todas as exigências.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Fabricado nos EUA.

Para informações adicionais, entre em contato com a Notifier. Fone: (203) 484-7161, FAX: (203) 4847118.
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