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Hệ thống chữa cháy khí   
Tài liệu kỹ thuật thành phần của hệ thống 

 

Đèn cảnh báo xả khí 
Mã hàng: STV-DNE / STV-EVC 

DT-STV-DNE/EVC Phiên bản 2.2 
Hiệu lực từ: 12/2021 

ĐẶC TÍNH 
 Ngôn ngữ hiển thị: Vietnam & English 
 Chế độ hoạt động: Nháy sáng hoặc Liên tục 

 Sử dụng công nghệ phân tán ánh sáng giúp tiết kiệm 
năng lượng 

 Nội dung chỉ hiển thị khi hệ thống kích hoạt 

MÔ TẢ 

Đèn được thiết kế để cảnh báo người sử dụng nhận biết 
khi hệ thống chữa cháy chuẩn bị hoặc đang được kích hoạt 
đồng thời bằng chữ và kí hiệu hình ảnh. 

Đèn cảnh báo có độ phân biệt trạng thái rõ nét, mặt màu 
đen ở chế độ chờ và sáng màu đỏ khi kích hoạt. 

 

Thông tin hiển thị Chữ và kí hiệu hình 

Điện áp hoạt động 24VDC 

Dòng điện chờ 10mA 

Dòng điện hoạt động 120mA 

Tần số nháy 1Hz ±10% 

Nhiệt độ môi trường 00C~+550C 

Độ ẩm ≤ 95%, không ngưng tụ 

Chất liệu, màu sắc 
Vỏ kim loại, sơn tĩnh điện 
Tấm mika màu đen 

Màu sắc Màu đỏ 

Trọng lượng 1630g 

Cấp độ bảo vệ 
Tiêu chuẩn: IP24 
Tuỳ chọn: IP55 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mã hàng 
Nội dung hiển thị khi 

kích hoạt 
Ứng dụng 

STV-DNE 
CẤM VÀO 

DO NOT ENTER 
Lắp đặt ngoài phòng 

STV-EVC 
DI TẢN KHẨN CẤP 

EVACUTE 
Lắp đặt trong phòng 

KÍCH THƯỚC 

 

 

ĐẤU NỐI 

FM
Company FC, LLC. 1007 Market Street 

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd.,. 
không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng 
cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính 
xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay 
câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd., 

 

 

 

 


