
 

 

 

 

 

 

 

Typ: SDB 3000 Obj.č.    0908- 400 až 408   

Krátký popis: 

Svorkovnice pro instalaci všech typů hlásičů serie LOOP 

3000. 

 

Použití: 

Montážní svorkovnice pro uchycení všech typů čidel řady LOOP 3000 .  

 

 

Přehled nabízených typů  

Typ Objednací číslo popis Barevné provedení Pozn. 

SDB 3000 0908-400 Standardní svorkovnice Bílá   

SDB 3000 0908-401 Standardní svorkovnice Stříbrná  

SDB 3000 0908-402 Standardní svorkovnice Černá  

SDBB 3000 0908-403 Svorkovnice s můstkem Bílá  Při vyjmutí čidla propojí - pól 

SDBB 3000 0908-404 Svorkovnice s můstkem Stříbrná Při vyjmutí čidla propojí - pól 

SDBB 3000 0908-405 Svorkovnice s můstkem Černá Při vyjmutí čidla propojí - pól 

DRB 3000 0908-406 Svorkovnice s relé Bílá  Při aktivaci čidla relé spíná 

DRB 3000 0908-407 Svorkovnice s relé Stříbrná Při aktivaci čidla relé spíná 

DRB 3000 0908-408 Svorkovnice s relé Černá Při aktivaci čidla relé spíná 

 

Doplňky pro svorkovnice 

Pro snazší montáž lze svorkovnici osadit do montážní patice APS nebo FRS. Tyto patice jsou 

vhodné v případě instalace kabelů na povrchu, jejich použitím dojde ke zvýšení čidla a 

snazšímu zavedení kabelu. Patice FRS je navíc opatřena vývodkami a lze ji doplnit vytápěním 

(APSB) pro použití v klimaticky exponovaných prostorách (mrazírny, kabelové kanály).   

Mechanickou ochranu instalovaného čidla lze zajistit pomocí ochranného koše SK anebo 

ochranné mřížky SG.  

            

Montážní patice APS          Patice s průchodkami  FRS     ochranný koš SK      ochranná mřížka SG 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k projekci a instalaci  

V dodávkách se mohou vyskytovat dvě varianty svorkovnic V 13 a V14.  Obě jsou záměnné a 

liší se pouze počtem volných svorek   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní zapojení svorkovnice SDB V13 Připojení výstupů ke svorkovnici SDB V13 i 

V14 

Na svorkovnici patice jsou propojeny 

odpovídající svorky  + a -. Uzemnění kabelu je 

připojeno na volnou svorku B. Odbočka ze 

smyčky se provede ze svorek T a +. 

Výstup lze zatížit proudem 10 mA. 

Odpovídající zařízení je Indikátor čidla PA, 

Sockel siréna, nebo externí relé s malým 

příkonem. Aktivováno pouze s čidlem, 

deaktivováno resetem ústředny 

 

 

Zapojení svorek vestavěné reléové desky u svorkovnice DRB. 

Relé spíná současně s aktivací instalovaného čidla (nelze 

nastavit programově) a vypíná s jeho resetem. Zatížení 

kontaktů relé 30V/1A. 


