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u Egyetlen gombbal élesíthető riasztási rendszer

u Pánik-, tűz- és orvosi segélyhívás

u Szabotázskapcsoló

u Tetszetős és korszerű megjelenés

u Könnyen kezelhető

Az IUI-AMAX-LCD8 egy 8 zónás LCD kezelőegység,
amely kompatibilis az AMAX panel 2000 / AMAX panel
2000 EN rendszerekkel. A könnyen felismerhető ikonok
jól látható módon jelenítik meg a rendszer állapotát. A
zónaállapotot a képernyő tetején számok jelzik.
A kódtábla figyelmeztet arra, ha egy zóna nyitva van, ha
riasztás történt, és hogy melyik zónában történt a
riasztás.
Ezen kívül egy szabotázsjelzőt is tartalmaz.

Főbb funkciók

Élesítési módszerek
A rendszer élesíthető a kód megadásával és az
[#AWAY] gomb megnyomásával, vagy a kód megadása
nélkül, az [#AWAY] gombot 2 másodpercig lenyomva
(gyors élesítés-funkció).

Pánik-, tűz- és orvosi segélyhívás
Megfelelő programozás esetén a rendszer egy kódtábla
bármelyik sorának külső gombjainak egyszerre történő
megnyomásának hatására hallható riasztást ad, és
riasztási jelentést küld a központnak. Tűzriasztás
leadásához nyomja meg egyszerre a [4] és a [6]
gombot; orvosi riasztás leadásához nyomja meg

egyszerre a [7] és a [9] gombot; pánikriasztás
leadásához nyomja meg egyszerre a [1] és a [3] vagy a
[*STAY] és a [#AWAY] gombot.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE DIN EN 50130-4 (9/2003)
DIN EN 50130-4 (6/2011)
DIN EN 55022 (5/2008)
EN 60950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010

EN50131-3 2. fokozat, II. környezeti osztály

Régió Tanúsítvány

Európa EN5013
1

English

CE AMAX LCD keypad 2000 D8

Németország VdS German

Műszaki specifikációk

A burkolat kivitele

Méretek: 7,5 cm x 13,2 cm x 2,6 cm
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 (3,0" x 5,2" x 1,0")

Súly: 138 g

Szín: fehér

A környezettel szembeni elvárások:

Üzemi hőmérséklet -10 °C - +55 °C

Relatív páratartalom 10 % - 95 %

Tápellátás

Bemenő feszültségtartomány: 10 VDC - 14 VDC

Áramfogyasztás: készenlét: 18 mA , max. 60 mA

Kábellel szembeni
követelmények:

négy ér, árnyékolatlan és
árnyékolt, 0,6-0,8 mm, maximális
hosszúság 150 m

Rendelési információ

IUI-AMAX-LCD8 AMAX keypad 2000 D8
Rendelésszám IUI-AMAX-LCD8
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