
Yangın ihbar butonları kısaca alarm sistemini manuel olarak harekete geçirerek bir yangın
durumunda ihbar vermek için personele imkan tanıyan ürünlerdir. Bu butonlar; alarm vermek için
herhangi bir noktadan 30 metreden fazla uzağa gitmeden, yerden 1.4 metre yüksekliğe ve
engelleme olmaksızın kolaylıkla ulaşılabilecek noktalara iyi bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
Efire-EYIB yangın ihbar butonu manuel olarak yangın alarmını çalıştırılmasını sağlar. Efire-EYIB
Yangın İhbar Butonu, EN54-11 CE standardına uyumlu ve farklı bir çok sektörde, devlet ve özel
kurumlarda teknik açıdan tüm gereksinimleri karşılar. Cihaz, ihbar alanına parmakla bastırılarak
alarma geçilir. Cihazın alarma geçmesi yangın ihbar panelinin yanı sıra, konum değiştiren ihbar
alanından ve Kırmız LED göstergesi ile izlenebilir. Efire-EYIB Yangın İhbar Butonu, İhbar alanı
ABS malzeme ve özel membran kaplamadan yapılmış olup; hatalı çalıştırmaya karşı
görülecek şekilde oyuk olarak dizayn edilmiştir. Sıva üstü veya gömme olarak montajı yapılabilir.
Dedektör zon hattına direkt olarak bağlanır, montajı oldukça basittir ve üzerinde alarm durumunu
gösteren kırmızı bir LED göstergesi vardır*. Sistem testinin yapılması,ve reset yapılabilmesi,
özel bir anahtar yardımıyla olur. Kötü niyetli kişilerin, çocukların ve öğrencilerin veya uçan
objelerin kaza ile butona çarpması olaylarını (mesela kapalı spor merkezleri gibi) engellemek için, 
ayrıca opsiyonel şe�af buton kapağı üretilmiştir. Her bir Efire-EYIB Yangın Butonu kendi kutusu ile 
paketlenerek satışa sunulur.

EN54-11 Sertifikasına Sahiptir.

ÖZELİKLER
* Modern ve estetik görünüm                                         
* Çalışması için resetlenebilir ön yüzey cam                    
* Çalıştırma Test Anahtar                                              
* Kablolama için uygun girişler 
* Dahili 470 ohm direnç
* 12-24VDC ve NC/NO seçenekleri 
* Kolayca takılabilir montaj kasası 
* NC/NO kontak çıkışı   
* Opsiyonel şe�af koruma kapağı 
* Opsiyonel Sarı ve Yeşil renk seçeneği

Model  
Ürün Tipi Kategorisi   
Aktivasyon Sinyali 
Alarm Direnci /Akımı
Çalışma Gerilimi
Ağırlık 
Ebatlar
Çalışma Sıcaklığı
Bağıl Nem (max.)

Efire-EYIB / NC-NO
Tip A / Kapalı Alan
Kırmızı LED / -
470 O/ 0,SA(max.)
12 / 24 VDC / 110 - 230 VAC
121 gr.
87x86x56 mm
(-10) - (+55) C
95%

TEKNİK ÖZELİKLER

Efire-EYIB Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu 
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