A P O L LO : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8/16 ΖΩΝΩΝ
Πίνακας Συναγερµού και Πυρανίχνευσης 8 ή
16 ζωνών, βασισµένος σε µικροϋπολογιστή, µε
δυνατότητα προγραµµατισµού από το πληκτρολόγιο ή µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έχει
ενσωµατωµένο κωδικοποιητή και τηλεφωνητή
δύο καναλιών. Απλός στην χρήση του, µε πολλές δυνατότητες, δίνει λύσεις σε µικρές ή µεσαίες εγκαταστάσεις.
Παράγεται σε δύο εκδόσεις: µία µε κωδικοποιητή και µία µε κωδικοποιητή και τηλεφωνητή δύο
καναλιών. Και οι δύο εκδόσεις έχουν οκτώ ζώνες οι οποίες γίνονται δέκα έξι ζώνες µε διπλασιασµό, δύο προγραµµατιζόµενες εξόδους και
τροφοδοτικό.

◆ Ζώνη πυρανίχνευσης µε επιβεβαίωση της εντολής του πυρανιχνευτή.
◆ Βοηθητική ζώνη (σιωπηρή) µε ρυθµιζόµενο χρόνο ενεργοποίησης.
◆ Αυτόµατη απόρριψη της ζώνης που θα δώσει έναν ορισµένο αριθµό συναγερµών σε ένα κύκλο
όπλισης.
◆ Λειτουργία Chime σε κάθε ζώνη.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Σε κάθε πίνακα µπορούν να συνδεθούν µέχρι οκτώ
πληκτρολόγια. Όλα τα πληκτρολόγια είναι µε LED's

και Display ενός ψηφίου και έχουν είσοδο ζώνης
για σύνδεση µαγνητικής επαφής. Υπάρχουν δύο
διαφορετικοί τύποι πληκτρολογίων: οκτώ και δέκα
έξι ζωνών.

ΚΩ∆ΙΚΟΙ

◆ 97 κωδικοί χρηστών των 4, 5 ή 6 ψηφίων, σε έξι διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
◆ Γρήγορη όπλιση, περιµετρική όπλιση και όπλιση
µε ζώνες bypass ή group bypass.
◆ ∆υνατότητα ταυτόχρονης όπλισης και αφόπλισης και των δύο τµηµάτων.
◆ Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη όπλιση και αφόπλιση, ανεξάρτητη για κάθε τµήµα.
◆ Κωδικός τεχνικού µε δυνατότητα κλειδώµατος.

ΖΩΝΕΣ

◆ Οκτώ πλήρως προγραµµατιζόµενες ζώνες, µε
δυνατότητα να λειτουργήσουν µε µία ή δύο
τερµατικές αντιστάσεις (EOL ή DEOL) ή χωρίς
τερµατική αντίσταση (NC).
◆ ∆υνατότητα επέκτασης στις δέκα έξι ζώνες µε
την χρήση δύο τερµατικών αντιστάσεων.
◆ Οι ζώνες µπορούν να προγραµµατισθούν για εσωτερική ή περιµετρική λειτουργία, σαν ζώνες
µε καθυστέρηση, σαν άµεσες, σαν 24ωρες µε
ή χωρίς σειρήνα καθώς και σαν ζώνη-κλειδί,
για την όπλιση ή αφόπλιση της µονάδας.
◆ Ειδικός τύπος ζωνών για λειτουργία µε ανιχνευτές
PIR ή διπλής τεχνολογίας.

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

◆ Ενσωµατωµένος κωδικοποιητής µε δυνατότητα
επικοινωνίας µε δύο κεντρικούς σταθµούς.
◆ Τρία τηλέφωνα επικοινωνίας µε κάθε κεντρικό
σταθµό.
◆ Formats επικοινωνίας: Ademco Contact ID,
Ademco Express, Ademco 4+2 slow, Silent Knight
slow, Silent Knight fast, Sescoa-Franklin fast,
Radionics fast.
◆ Αποστολή TEST σε ηµερήσια ή ωριαία βάση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

◆ VSM-01: Συνθετητής φωνής δύο µηνυµάτων για
τον τηλεφωνητή.
◆ FSA: Interface για τη σύνδεση πυρανιχνευτών
24V DC.
◆ PC Interface: για σύνδεση µε υπολογιστή.
◆ Memory Card: για γρήγορο προγραµµατισµό
του πίνακα.
◆ TLC-01A: Μονάδα για τον τηλεχειρισµό και τον
έλεγχο του συστήµατος και άλλων συσκευών
στον χώρο από απόσταση (µέσω τηλεφωνικής
γραµµής ή κινητού τηλεφώνου) και καθοδήγηση µε φωνητικά µηνύµατα.

TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA
TAΣH ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ: 11-14V DC
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ: 13.8V DC/1.2A
KATANAΛΩΣH ΣE ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ HPEMIA: 35mA
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
1. ΤΩΝ ANIXNEYTΩN: Προστατεύεται από ασφάλεια 1Α
2. ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ: Προστατεύεται από πολυασφάλεια 1Α
3. ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΡΦΟ∆ΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ: Προστατεύεται από ασφάλεια 3Α
ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ: Relay 12V DC/5A, Προστατεύεται από ασφάλεια 3Α
ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ: Πποστατευόµενη από βραχυκύκλωµα, ή ανάποδη πολικότητα του συσσωρευτή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΞΟ∆ΟΙ (PGM): ∆ύο στην κύρια πλακέτα
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ: 300Χ300Χ80mm
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ: 107.5Χ145Χ25mm
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Tα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

ΓΕΝΙΚΑ

◆ Up/Downloadable, µε δυνατότητα τοπικής ή αποµεµακρυσµένης λειτουργίας.
◆ Λειτουργία Call back και παράκαµψη τηλεφωνητή ή FAX.
◆ Μνήµη EEPROM για την αποθήκευση των παραµέτρων του συστήµατος, η οποία δεν σβήνει
ακόµα και όταν η µονάδα µείνει χωρίς τροφοδοσία.
◆ Λειτουργία του πίνακα σε 2 διαφορετικά υποσυστήµατα (Partitions).
◆ Μνήµη 300 συµβάντων.
◆ ∆ύο προγραµµατιζόµενες έξοδοι (PGM).
◆ Ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου, µε
ώρα και ηµεροµηνία.
◆ Προγραµµατιζόµενος χρόνος εισόδου για κάθε
ζώνη.
◆ ∆ύο διαφορετικοί χρόνοι εξόδου, ένας για κάθε τµήµα.
◆ ∆ιαφορετική διάρκεια συναγερµού στις ζώνες
συναγερµού, στις ζώνες πυρανίχνευσης και στις
24 ώρες ζώνες.
◆ Έλεγχος της διακοπής του καλωδίου της σειρήνας.
◆ Έλεγχος της τηλεφωνικής γραµµής.
◆ Ενσωµατωµένο “Watchdog Timer” και “Brown
Out Reset”.
◆ Τροφοδοτικό 1.2 A, µε προστασία από υπέρβαση ρεύµατος σε όλες τις εξόδους, µε ασφάλειες ή µε την χρήση Multi fuse.
◆ ∆υναµικός έλεγχος της τάσης της µπαταρίας.
◆ Έλεγχος αποσύνδεσης της µπαταρίας.
◆ Προστασία από ανάστροφη πολικότητα της µπαταρίας.

◆ Τηλεφωνητής δύο καναλιών µε διαφορετικό µήνυµα σε κάθε κανάλι.
◆ Σε κάθε κανάλι µπορούν να προγραµµατισθούν
µέχρι τρία τηλέφωνα, που το καθένα µπορεί να
έχει µέχρι 16 ψηφία.
◆ Τονική ή παλµική επιλογή.
◆ Επιλογή µέσω τηλεφωνικού κέντρου και δυνατότητα επιλογής µε παρεµβολή παύσης µεταξύ
των αριθµών.
◆ Τηλεφωνική ενηµέρωση για την διακοπή της τάσης του δικτύου.
◆ Αναγνώριση κατειληµµένων τηλεφώνων και τηλεφώνων που θα απαντήσουν.
◆ Έλεγχος της διακοπής της τηλεφωνικής γραµµής.
◆ Αντικεραυνική προστασία στην είσοδο της τηλεφωνικής γραµµής.

