
EES предлага различни варианти на компактни устройства за сигнализиране на повре-
ди, получени от дългогодишния опит и многобройни продажби в световен мащаб. Устрой-
ствата отговарят на всички изисквания за визуализиране на сигнали и / или аларми на 
различни обекти. Устройствата се предлагат в два варианта - с 8 и с 16 входни сигнала. 
Устройствата могат да се използват, както за индикация, така и за сигнализация. На-
лични са варианти с различно захранващо напрежение - 24 V AC/DC, 48 V DC, 110 V DC и  
220 V DC до 230 V AC.

Устройствата са с размери 96 x 96 мм, малка дълбочина при монтаж, бутон проба лампи, 
което позволява лесен монтаж и лесна употреба.

ОПРОСТЕНИ ВАРИАНТИ ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ 
НА ПОВРЕДИТЕ



ЛЕСНО И ГЪВКАВО ИНДИКИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО
НА СЪОРЪЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА!

Стандартни устройства за 
сигнализация 

SSM-C / LSM-C

Устройствата от серия LAB са лесен и гъв-
кав начин за индикиране на състоянието на съ-
оръжения и устройства на вашия обект. Лесно 
адаптиране към вашите нужди чрез сменяеми 
светодиоди и опционални релета-повторители.
Устройството се доставя с зелени, червени, бели и 
сини  светодиоди за визуална индикация и със широк 
ъгъл на четене. Светодиодите са лесно сменяеми само 
чрез премахване на предния панел. Устройствата 
имат бутон за проверка на индикациите и опционален 
изход за стартиране на външна звукова сигнализация.
В зависимост от версията на устройството, задей-
стването  на  индикацията  може  да бъде от входния 
сигнал или от комуникационния канал по Modbus-RTU.

Устройствата за сигнализиране на неизправност имат 
малки размери за монтаж 96 x 96 мм и малка дълбо-
чина от само 56 мм. 
Изолираният преден панел предоставя висока степен 
на защита - IP54. Устройствата се предлагат в два ва-
рианта - с 8 и с 16 индикации и стандартно с червени 
светодиоди, а при серия LSM-C с 8 зелени и 8 чер-
вени. Последователността на приемане на сигналите 
е предварително конфигурирана, като новоприетите 
сигнали се индикират с мигане на съответния свето-
диод. Устройствата имат бутон за проверка на инди-
кациите, изход за стартиране на външна звукова
сигнализация и изход за сигнализация, както и функ-
ционален вход за квитиране.

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ ЗА МОНТАЖ

Устройства за индикация 
LAB08 / LAB16
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