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Техническите характеристики може да се променят без предизвестие. Продуктите може да не изглеждат точно както са
показани.
Търговските марки са притежание на техните респективни собственици.

ГЛАС НА КЛИЕНТА
DSC работи тясно със своите клиенти, за да е сигурно, че ние чуваме какво се говори.
Вашата обратна връзка и идеи относно вашия опит с DSC са важни за нас. Ние желаем
да знаем кое правим добре и кое би могло да бъде направено по-добре. Ние приветстваме
вашите коментари.
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POWERSERIES КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ
100+ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕОБИКНОВЕНА СТОЙНОСТ
Лидер с лоялни инсталатори в 140 държави, DSC беше първият иноватор, въвел малки, лесни за употреба клавиатури и
микропроцесорни контролни панели.
Сега обкръжени от имитатори, ние още веднъж натискаме ръчката на индустрията по-високо.
Ние ги направихме за инсталаторите, които стоят пред технологичната крива с най-лесните за продаване, най-лесните за
инсталиране и най-лесните за използване охранителни системи където и да е.

ПРОМЯНА В ЗАХРАНВАНЕТО
Достигайки баланс между надеждна охрана и усъвършенствана функционалност, продуктите от следващата генерация
PowerSeries са уверени в електрифицирането на индустрията чрез предлагането на безпрецедентни нива но удобство,
комфорт и управление.
Между новите продукти, съдържащи обновената продуктова платформа PowerSeries, са три нови контролни панела.
Всеки контролен панел има универсално хардуерно/софтуерно изпълнение, което гарантира еднакъв и богат набор от
характеристики и лесна разширяемост в бъдеще.
С почти неограничени възможности, контролните панели PowerSeries се интегрират безпроблемно с нашите печелещи
награди алармени комуникатори за интернет и мрежи (T-Link), GSM универсални безжични алармени комуникатори, водещия
индустриално визуален алармен верификационен модул (VVM110) и други специализирани модули, безжични устройства
и структурирани кабелни решения. Новите контролни панели запазват програмирането на конвенционалната серия
PowerSeries, така че не е необходимо ново изучаване.
Ако вече сте запознати с PowerSeries, нашата платформа от следващата генерация ще бъде лесен преход за вас. Въпреки
добавянето на много ценни добавъчни характеристики, традиционното програмиране остава непроменено, също както и
процесът на инсталиране.

НОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА НОВАТА ПЛАТФОРМА POWERSERIES:
Достигайки баланс между надеждната охрана и усъвършенствана функционалност, продуктите от следващата генерация
PowerSeries са уверени в електрифицирането на индустрията чрез предлагането на безпрецедентни нива но удобство,
комфорт и управление.
• Буфер за 500 събития
• Единично архитектурно проектиране за универсален набор от характеристики
• Пълна модулна съвместимост с всички модули от серията PowerSeries
• Запазва обратната съвместимост с всички модули от серията PowerSeries
• Хардуерна/Софтуерна архитектура, която лесно приема бъдещо разширяване
• Програмируемо зимно/лятно време
• Нощна зона

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО СЕГА СА СТАНДАРТНИ В ЦЯЛАТА НОВА ПЛАТФОРМА НА POWERSERIES:
• Съответствие с CP-01
• Таймер за автоматично активиране, който може да работи по разпределения
• Изход-повторител на зони
• Активиране при липса на активност
• Автоматичен Contact ID
• Дневна зона
• Таймер на програмируемите изходи
• Комбиниране на зони
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POWERSERIES КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ
POWERSERIES 8-64 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
РС1864
• 8 вградени зони

• 4 програмируеми изхода: разширяеми до 14 (PC5204, PC5208)

• 64 жични зони

• 8 разпределения

• 32 безжични зони

• Буфер за 500 събития
• Съответства на EN-50131-1/3

POWERSERIES 8-32 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
РС1832
• 8 вградени зони

• 2 програмируеми изхода: разширяеми до 14 (PC5204, PC5208)

• 32 жични зони

• 4 разпределения

• 32 безжични зони

• Буфер за 500 събития
• Съответства на EN-50131-1/3

POWERSERIES 6-16 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
РС1616
• 6 вградени зони

• 2 програмируеми изхода: разширяеми до 14 (PC5204, PC5208)

• 16 жични зони

• 2 разпределения

• 16 безжични зони

• Буфер за 500 събития
• Съответства на EN-50131-1/3

ТАБЛИЦА ЗА СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА POWERSERIES
Характеристики

РС1616

РС1832

РС1864

Вградени зони

6

8

8

Общо поддържани зони

16

32

64

16 (1 X PC5108)

32 (3 X PC5108)

64 (7 X PC5108)

Безжични зони

16

32

32

Поддръжка на клавиатурна зона

Да

Да

Да

PGM 1 = 50 mA
PGM 2 = 300 mA

PGM 1 = 50 mA
PGM 2 = 300 mA

PGM 1, 3, 4 = 50 mA
PGM 2 = 300 mA

8 x 50 mA (PC5208)
4 x 500 mA (PC5204)

8 x 50 mA (PC5208)
4 x 500 mA (PC5204)

8 x 50 mA (PC5208)
4 x 500 mA (PC5204)

Клавиатури

8

8

8

Разпределения

2

4

8

32 + главен (мастер) код

32 + главен (мастер) код

32 + главен (мастер) код

500 събития

500 събития

500 събития

4 Ah /7 Ah/ 14AHr

4 Ah /7 Ah/ 14AHr

4 Ah /7 Ah/ 14AHr

12V / 700 mA (непрекъснато)

12V / 700 mA (непрекъснато)

12V / 700 mA
(непрекъснато)

Жични зони

Вградени програмируеми (PGM) изходи
Разширение на PGM изходи

Потребителски кодове
Буфер за събития
Изискван акумулатор
Изход за сирена
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POWERSERIES PK/RFK КЛАВИАТУРИ
Висококачествените, нископрофилни клавиатури от серията PowerSeries използват специално технология на пластмасите,
за да постигнат чист, дискретен вид, които собствениците приветстват, а инсталаторите харесват заради тяхното
лесно програмиране и инсталиране. Клавиатурите се характеризират с една входно/изходна клема, която може да бъде
програмирана да работи като вход на зона, програмируем изход, или като нискотемпературен датчик. Клавиатурите
включват също така бутони с регулируемо задно осветление, които се виждат в ситуации на слабо осветление и пет
програмируеми бутона за лесно активиране с един бутон на системни функции. 64-зоновите клавиатури с изписване на пълни
съобщения PK5500/RFK5500 поддържат 8 езика, състояние на глобалното разпределение и пълни, 32-знакови програмируеми
фрази.

Характеристики, общи за всички клавиатури:
• Модерна, плоска, пейзажно разположена клавиатура
• Големи, задно осветени клавиатурни бутони
• 5 програмируеми функционални бутона
• Входно/изходна клема, която може да бъде програмирана да работи като вход на зона,
програмируем изход, или като нискотемпературен датчик.
• Отделни бутони F (Пожар), A (Допълнителна Аларма), Р (Паник)
• Различни звънчета за врата за всяка зона
• Регулируеми задно осветление и сила на звука на клавиатурата
• Достъпни в черни, или бели рамки
• Канал за проводниците
• Едновременно монтаж на стена и тампер на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
• Повърхностен монтаж, или монтаж във вкопана кутия.

Лесни за използване
За да се улесни използването, клавиатурите имат по пет програмируеми бутона за лесно активиране с натискането на
един бутон на системни функции. Подразбиращите се задачи, назначени към петте функционални бутона са Активиране с
оставане, Активиране с излизане, Звънче за врата, Ресет на датчиците за дим и Бързо излизане. С функцията Бързо излизане
не е необходимо да се дезактивира и отново активира системата всеки път, когато някой обитател излезе от къщата, или
пусне кучето навън, например.

Интегриран температурен датчик
Интегрираният температурен датчик на клавиатурата може да бъде програмиран да се активира, когато температурата
в стаята падне под 6°С и да се възстанови при 8°С. Вградената логика предпазва панела от зацикляне (влизане в и излизане
от аларма) при малки температурни флуктуации, което помага за намаляване на фалшивите аларми.
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POWERSERIES PK КЛАВИАТУРИ
64 ЗОНОВА LCD
КЛАВИАТУРА С ПЪЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
РК5500
• Поддръжка на 8 езика
• Състояние на глобално разпределение
• Пълни 32-знакови програмируеми фрази
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Интуитивно програмиране на часовника*
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да
работи като вход на зона, програмируем изход, или датчик
на ниска температура
• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона

иране на осветлението и звука на кл
• Регулиране
клавиатурата
• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на стена и на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
• Повърхностен монтаж, или с единичен проход
• Нова икона за състоянието на мрежовото захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка
* Характеристиката е достъпна само с новите контролни панели POWERSERERIES
(PC1616, PC1832 и PC1864)

64 ЗОНОВА LCD КАРТИННА
КЛАВИАТУРА С ИКОНИ
РК5501
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да работи като вход на зона,
програмируем изход, или датчик на ниска
температура
• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона
• Регулиране на осветлението и звука на
клавиатурата

• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на стена и на
предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
р
• Повърхностен монтаж, или с единичен
проход
• Нова икона за състоянието на мрежовото
захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка

16 ЗОНОВА СВЕТОДИОДНА (LЕD) КЛАВИАТУРА
РК5516
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Входно/изходната клема може да бъде
програмирана да работи като вход
на зона, програмируем изход,
или датчик на ниска температура
• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона
• Регулиране на осветлението и звука
на клавиатурата

• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на стена
и на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен
шарнир
• Повърхностен монтаж, или с
единичен проход
• Нова икона за състоянието на
мрежовото захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка

8 ЗОНОВА СВЕТОДИОДНА (LЕD) КЛАВИАТУРА
РК5508
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да работи като вход на зона,
програмируем изход, или датчик на ниска
температура
• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона
• Регулиране на осветлението и звука на
клавиатурата

• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на стена
и на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен
шарнир
• Повърхностен монтаж, или с
единичен проход
• Нова икона за състоянието на
мрежовото захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка
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POWERSERIES RFK КЛАВИАТУРИ
64 ЗОНОВА LCD КЛАВИАТУРА С ПЪЛНИ СЪОБЩЕНИЯ С ВГРАДЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
RFК5500
• Поддържа 32 безжични зони
и 16 безжични ключа
• Поддръжка на 8 езика
• Състояние на глобално разпределение
• Пълни 32-знакови програмируеми фрази
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Интуитивно програмиране на часовника*
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да
работи като вход на зона, програмируем изход, или датчик
на ниска температура

• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона
та
• Регулиране на осветлението и звука на клавиатурата
• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на стена и на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
• Повърхностен монтаж, или с единичен проход
• Нова икона за състоянието на мрежовото захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка
* Характеристиката е достъпна само с новите контролни панели
POWERSERERIES (PC1616, PC1832 и PC1864)

64 ЗОНОВА LCD КАРТИННА КЛАВИАТУРА С ИКОНИ С ВГРАДЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИКК
RFК5501
• Поддържа 32 безжични зони и 16 безжични ключа
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да
работи като вход на зона, програмируем изход, или датчик
на ниска температура
• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона
• Регулиране на осветлението и
звука на клавиатурата

• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на
стена и на предния капак
р
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
• Повърхностен монтаж, или с единичен проход
• Повърхностен монтаж, или с единичен проход
• Нова икона за състоянието на мрежовото захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка

16 ЗОНОВА СВЕТОДИОДНА (LЕD) КЛАВИАТУРА С ВГРАДЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
RFК5516
• Поддържа 32 безжични зони и 16 безжични ключа
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана
да работи като вход на зона, програмируем изход,
или датчик на ниска температура
• Отделни бутони FAP
• Няколко звънчета за врата на зона

• Регулиране на осветлението
и звука на клавиатурата
• Жичен канал
ена
• Двоен тампер за монтаж на стена
и на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
• Повърхностен монтаж, или с единичен проход
то захранване
• Нова икона за състоянието на мрежовото
• Достъпна в черна и бяла рамка

8 ЗОНОВА СВЕТОДИОДНА (LЕD) КЛАВИАТУРА С
ВГРАДЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК RFК5508
• Поддържа 32 безжични зони и 16 безжични ключа
• Модерна плоска клавиатура
• Големи бутони на клавиатурата
• 5 програмиуеми функционални бутона
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да
работи като вход на зона, програмируем изход, или датчик
на ниска температура
• Отделни бутони FAP
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• Няколко звънчета за врата на зона
• Регулиране на осветлението и звука на клавиатурата
• Жичен канал
• Двоен тампер за монтаж на стена и на предния капак
• Лесен за инсталиране монтажен шарнир
• Повърхностен монтаж, или с единичен проход
• Нова икона за състоянието на мрежовото захранване
• Достъпна в черна и бяла рамка

POWERSERIES 5511 КЛАВИАТУРИ
Полезната серия LCD5511 и LED5511Z, плоски портретни клавиатури са перфектни за икономични инсталации като евтина
втора клавиатура, или където мястото е ограничено. И двете клавиатури показват състоянието на системата на
охранителните системи на DSC от серията PowerSeries чрез дисплей от фиксирани символи и цифри. Бързо инсталиращи се,
клавиатурите са снабдени с жичен канал за приложения с потопен монтаж, четири програмируеми функционални бутона,
двойни бутони FAP (F (Пожар), A (Допълнителна Аларма), Р (Паник)) и големи, задно осветени бутони за безпроблемно виждане и
активиране.

ДИСПЛЕЙ С ИКОНИ
Клавиатурите се характеризират с лесни за четене икони, които показват в реално време състоянието на цялата
активност на панела. Крайните потребители, без значение на предпочитания от тях език, могат да идентифицират
универсално приетите икони, като пожар, опасност и паник. Клавиатурите се доставят с ръководства на три езика
(английски/ испански/ френски) и етикети за вътрешната вратичка.

БУТОНИ ЗА ОПАСНОСТ
За спешни ситуации, натискането на бутоните за опасност на клавиатурата изпраща алармен сигнал на наблюдаващата
станция, която на свой ред позволява да бъдат извикани съответните власти (полиция, пожар, или аварийни служби). За да
се активират бутоните за опасност, натиснете и задръжте съответните бутони едновременно за две секунди, за да
изпратите следните съобщения:
• Пожар (бутони № 1 и 3)
• Допълнителна аларма (бутони № 4 и 6)
• Паник (бутони № 7 и 9)
Бутоните FAP са маркирани в долния десен ъгъл на съответния бутон. Символите на бутоните са отпечатани в червено (за
пожар), зелено (за допълнителна аларма) и в синьо (за паник). Останалите символи и числа са отпечатани в черно.

ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ
Клавиатурите предлагат на потребителите лесна еднобутонна аквивация на четири програмируеми функционални бутона.
По подразбиране тези бутони могат да бъдат използвани за Активиране с оставане, Активиране с излизане, Звънче за врата
и допълнителна функция.

ОПЦИИ НА ЗВЪНЧЕТО ЗА ВРАТА
LCD5511 има възможността да издава един от четири различни тонове за звънче на вратата, програмируеми за зона:
Традиционално звънче за врата (четири бързи бипкания)
• Тон “Bing-Bing”
• Тон “Ding-Dong”
• Алармен тон (с продължителност 4 секунди)
Звънчето за врата може да бъде програмирано също да се различава отваряне и затваряне на зона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА
Клавиатурната зона на LCD5511 може да бъде програмирана да бъде предупреждение за ниска температура вместо вход за
физическа зона. Ако е програмирана като такава, зоната ще влезе в аларма при 6°С и ще се възстанови при 9°С. Чрез тази
аларма дилърите могат да осигурят детектиране на ниска температура без допълнително оборудване, или опроводяване.

ОПЦИИ НА ЧАСОВНИКА
Програмируемият часовник на LCD5511 показва текущото време след 4 секунди без натискане на някой бутон. Начинът, по
който клавиатурата показва времето, може да бъде променен да отразява 12-часов (8:00), или 24-часов (20:00) часовник.
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POWERSERIES 5511 КЛАВИАТУРИ
8-ЗОНОВА СВЕТОДИОДНА (LED) КЛАВИАТУРА
LED5511Z
• Модерна плоска клавиатура
• Големи, задно осветени бутони на клавиатурата за безпроблемно
виждане и активиране
• 4 програмируеми функционални бутона
• Поддръжка на две разпределения
• Двойни FAP бутони
• Поддръжка на два тампер ключа
• Вход за зона
• Повърхностен монтаж, или монтаж в единична проходна кутия
• Жичен канал

64-ЗОНОВА LСD КЛАВИАТУРА С ИКОНИ
LСD5511
• Модерна плоска клавиатура
• Големи, задно осветени бутони на клавиатурата за безпроблемно
виждане и активиране
• Интуитивни символи и задно осветен дисплей
• Входно/изходната клема може да бъде програмирана да работи като
вход за зона, или датчик на ниска температура
• 4 програмируеми функционални бутона
• Поддръжка на 8 разпределения
• Двойни FAP бутони
• Поддръжка на два тампер ключа
• Жичен канал
• Нова икона за състоянието на мрежовото захранване

POWERSERIES КЛАВИАТУРИ
8-ЗОНОВА СВЕТОДИОДНА (LED) КЛАВИАТУРА
PC1555RKZ/PC1555RKW
• Светодиодно отразяване на състоянията на зоните,
функции на състоянието
• Вход за зона

POWERSERIES КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
POWERSERIES 4-32 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
РС585
• 4 зони на главния контролен панел
• Разширяем с използването на безжичен модул и клавиатурни зони
• Буфер за 128 събития
• 2 вградени програмируеми (PGM) изхода
• Вижте модулите PowerSeries за допълнителна поддръжка на модули
• CTR 1 изброен за телефонни избирачи
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ПРЕГЛЕД НА POWERSERIES КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

ТАБЛИЦА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА МОДУЛИ С ВЕРСИИ POWERSERIES
Модули

Power432

PC1616

PC1832

PC1864

PC5100 адресируем зонов разшрител

-

Всички

Всички

Всички

PC5108 8 - жичен зонов разшрителr

-

Всички

Всички

Всички

RF5108-433 Безжичен приемник

Всички

Всички

Всички

Всички

RF5132-433 Безжичен приемник

Всички

Всички

Всички

Всички

PC52O0/PC5204 Захранващи модули

-

Всички

Всички

Всички

PCS208 Програмируем изходен модул

-

Всички

Всички

Всички

Всички

Всички

Всички

Всички

PC5320 Модул с повече безжични приемници
PC5400 Интерфейсен модул за принтер

-

Всички

Всички

Всички

PC5401 Интерфейсен модул за данни

Всички

Всички

Всички

Всички

PC5601 Модул за състоянието

Всички

Всички

Всички

Всички

Escort 5580TC Модул телефонен интерфейс
и управление на автоматиката

-

Всички

Всички

Всички

PK5590CL Цветен охранителен интерфейс,
чувствителен на докосване

Всички

Всички

Всички

Всички

PK5500/RFK5500 64-зонова LCD клавиатура с
пълни съобщения

Всички

Всички

Всички

Всички

PK5501/RFK5501 64-зонова LCD картинна
клавиатура с икони

Всички

Всички

Всички

Всички

PK5516/RFK5516 16-зонова LED клавиатура

Всички

Всички

Всички

Всички

PK5508/RFK5508 8-зонова LED клавиатура

Всички

Всички

Всички

Всички

LED5511Z 8-зонова LED клавиатура

Всички

Всички

Всички

Всички

LCD5511 64-зонова LCD клавиатура с икони

Всички

Всички

Всички

Всички

PC1555RKZ 8-зонова LED клавиатура

Всички

Всички

Всички

Всички

T-Link TL150 Домашен IP алармен комуникатор

Всички

Всички

Всички

Всички

-

Всички

Всички

Всички

T-Link TL300 Универсален IP алармен комуникатор

Всички

Всички

Всички

Всички

VVM110 Модул за визуална проверка на
аларми

Всички

Всички

Всички

Всички

OzLine 2CS/4CS Дистанционни цифрови
видео избирачи с камера

Всички

Всички

Всички

Всички

GS3050-I/A GSM Универсални алармени
комуникатори

Всички

Всички

Всички

Всички

-

Всички

Всички

Всички

T-Link TL250 Интернет алармен комуникатор

PC5900 Звуков модул за проверка
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ПРЕГЛЕД НА POWERSERIES КЛАВИАТУРИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА POWERSERIES КЛАВИАТУРИ
Общи характеристики

Регион

PK5500*

PK5501*

PK5516*

PK5508*

Тип на дисплея

Глобален

LCD/(Буквена)

LCD/(Фиксирана)

LED (Светодиодна)

LED (Светодиодна)

Поддържани зони

Глобален

64

64

16

8

Поддържани разпределения

Глобален

8

8

8

8

Брой на функционалните
бутони

Глобален

5

5

5

5

Специализирани функционални бутони

Глобален

Да

Да

Да

Да

Специализирани FAP бутони

Глобален

Да

Да

Да

Да

Двойни FAP бутони

Глобален

Не

Не

Не

Не

Размер на бутоните

Глобален

Голям

Голям

Голям

Голям

LED за състоянието на мрежовото захранване

Глобален

Да

Да

Да

Да

Вграден датчик за ниска
температура

Глобален

Да

Да

Да

Да

Вход за зона

Глобален

Да

Да

Да

Да

PGM изход

Глобален

Да

Да

Да

Да

Глобален

Да

Да

Да

Да

Програмиране на часовника

Глобален

Да

Не

Не

Не

Регулиране на задното
осветление

Глобален

Да

Да

Да

Да

Регулиране на силата на
звука на клавиатурата

Глобален

Да

Да

Да

Да

Повече звънчета за зона

Глобален

Да

Да

Да

Да

Цвят на гнездото

Глобален

Бял/Черен

Бял/Черен

Бял/Черен

Бял/Черен

Soft/Hard леща

Глобален

Hard

Hard

Hard

Hard

Профил

Глобален

Пейзаж

Пейзаж

Пейзаж

Пейзаж

Интегриран RF приемник

Глобален

Не

Не

Не

Не

Регулировката на осветление/звук се запазва след
загуба на захранването

Глобален

Да

Да

Да

Да

Скоба за инсталиране “със
свободни ръце”

Глобален

Да

Да

Да

Да

Жичен канал

Глобален

Да

Да

Да

Да

Монтаж в единична проходна кутия

Глобален

Да

Да

Да

Да

Монтаж в двойна проходна
кутия

Глобален

Да

Да

Да

Да

Тампер на корпуса (поддръжка на двоен тампер)

Глобален

Да

Да

Да

Да

DEOL наблюдение на зони
(двойни крайни резистори)

Хардуер

* Достъпни са RFK версии на тези клавиатури с вграден безжичен приемник и поддръжка на 32 безжични зони и 16 безжични ключа.

РАЗШИРИТЕЛИ НА ЗОНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДУЛИ
РАЗШИРИТЕЛ ЗА 8 ЖИЧНИ ЗОНИ
РС5108
• Добавя 8 жични зони

РАЗШИРИТЕЛ ЗА
АДРЕСИРУЕМИ ЗОНИ
РС5100

• Допълнително захранване (AUX), (защитено с позистор)

• Свързва до 32 адресируеми датчика (AML)

• Съвместим с контролни панели PC1616, PC1832, PC1864,
PC5010 и PC5020

• Датчиците могат да бъдат директно свързани,
Т-свързани, или в звезда
• Лесен процес на регистриране на датчиците
• Съвместим с контролни панели PC1616, PC1832, PC1864,
PC5010 и PC5020
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ПРЕГЛЕД НА POWERSERIES КЛАВИАТУРИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА POWERSERIES КЛАВИАТУРИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Общи характеристики

Регион

LCD5511

LED5511Z

Тип на дисплея

Глобален

LCD/(Буквена)

LCD/(Фиксирана)

Поддържани зони

Глобален

64

64

Поддържани разпределения

Глобален

8

8

Брой на функционалните
бутони

Глобален

4

5

Специализирани функционални бутони

Глобален

Не

Не

Специализирани FAP бутони

Глобален

Не

Не

Двойни FAP бутони

Глобален

Да

Да

Размер на бутоните

Глобален

Много голям

Много голям

LED за състоянието на мрежовото захранване

Глобален

Не

Не

Вграден датчик за ниска
температура

Глобален

Да

Не

Вход за зона

Глобален

Да

Да

PGM изход

Глобален

Да

Не

Глобален

Не

Не

Програмиране на часовника

Глобален

Не

Не

Регулиране на задното
осветление

Глобален

Не

Не

Регулиране на силата на
звука на клавиатурата

Глобален

Да

Да

Повече звънчета за зона

Глобален

Да

Не

DEOL наблюдение на зони
(двойни крайни резистори)

Хардуер
Цвят на гнездото

Глобален

Бял

Бял

Soft/Hard леща

Глобален

Soft

Soft

Профил

Глобален

Портрет

Портрет

Интегриран RF приемник

Глобален

Не

Не

Регулировката на осветление/звук се запазва след
загуба на захранването

Глобален

Не

Не

Скоба за инсталиране “със
свободни ръце”

Глобален

Не

Не

Жичен канал

Глобален

Да

Да

Монтаж в единична проходна кутия

Глобален

Да

Да

Монтаж в двойна проходна
кутия

Глобален

Не

Не

Тампер на корпуса (поддръжка на двоен тампер)

Глобален

Да

Да

ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ
PC5200/PC5204
• Осигурява до 1А при 12 V=
• Напълно наблюдаван за липса на мрежово
захранване, слаб акумулатор и повреда
на AUX (допълнително захранване)
• РС5204 добавя 4 програмируеми силнотокови изхода: номинален
ток 1А при 12 V=, изход №1 може да бъде използван като
наблюдаван изход за сирена
• Съвместим с контролни панели PC1616, PC1832, PC1864,
PC5010 и PC5020

МОДУЛИ ЗА ИНТЕРФЕЙС КЪМ ПРИНТЕР
РС5400
• Може да бъде използван за поддръжка
на сериен принтер
• Съвместим с всички контролни панели
PowerSeries

• Свързване на до 4 модула в една система
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДУЛИ
ИНТЕРФЕЙСЕН МОДУЛ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ
PC5401
С инсталирането на интерфейсния модул за предаване на данни PC5401 на DSC, контролните
панели имат възможност да правят интерфейс с продукти за домашна и сградна автоматика
на водещи производители, както и системи за предаване на звук, за да се създадат безпроблемни,
напълно интегрирани решения за управление. Модулите се характеризират с двупосочен RS-232
интерфейс, който приема команди и изпраща инициирани от събития, или от промяна на състоянието,
команди към приложения от други производители, за да създадат споделена функционалност.
Например, след като системата е дезактивирана при влизане, PC5401 може да изпрати команда
на домашната система да увеличи термостата, или да изпрати команда на
домашната система за автоматика да светне лампите.

Характеристики на продукта

• Двупосочен RS-232 интерфейс
• Предаване на състоянието на зони в реално време
• Напълно програмируем
• PC5401 работи като двупосочен RS-232 интерфейс
• Съвместим с всички PowerSeries контролни панели
• 4- проводно свързване с KEYBUS
• PC5401 е изброен в FCC (кръстосано изброен за IC)

PC5401 осигурява програмен интерфейс за приложения (API), за да позволи приложения на
други производители да комуникират с контролните панели PowerSeries и да оформи напълно
интегрирани управляващи решения. При програмиране на модула са достъпни два типа команди:
• Команди, изпращани от приложенията на други производители към PC5401
• Команди, управлявани от събития, или промяна на състоянието, които PC5401
изпраща към приложенията на други производители
След като е вече програмиран, PC5401 може да бъде използван за създаване на интерфейси
по желание на потребителите, или за интегриране на сградни системи като CCTV с
охранителните системи от серията PowerSeries.
• Поддържа двупосочни RS-232 команди към интерфейси от други производители
• Поддържа предаване на състоянието на зони в реално време
• Съвместим с всички PowerSeries контролни панели

МОДУЛ ТЕЛЕФОНЕН ИНТЕРФЕЙС И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИКАТА
ESCORT™5580TC
• Превръща всеки бутонен телефон в говореща клавиатура
• Програмируеми етикети: 6 думи за етикет, библиотека с 240+ думи
• Вграден Х- 10 интерфейс: поддържа до 32 Х- 10 устройства, 16 графика,
8 режима
• Вградена поддръжка на термостат
• Съвместим с контролни панели PC1616, PC1832, PC1864, PC5010 и PC5020

ПРОГРАМИРУЕМ ИЗХОДЕН МОДУЛ
PC5208
• Осигурява 4 нискотокови (50 mA) програмируеми (PGM) изхода
• Съвместим с контролни панели PC1616, PC1832, PC1864, PC5010 и PC5020
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДУЛИ
МОДУЛ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО
PC5601
Вижте състоянието на всяка охранителна система PowerSeries с един бърз поглед
с PC5601, трицветен светодиод, който показва състоянието на системата с
мигащи, или постоянно светещи цветове. PC5601 не изисква програмиране и се
характеризира с 4-проводно, цветово кодирано свързване, което позволява бързо и
лесно свързване към KEYBUS. Поместен в лъскава пластмасова опаковка, модулът може
да бъде монтиран в стандартна еднопроходна електрическа кутия, или директно на
стената.

Визуално потвърждение
Състоянието на охранителната система се разбира лесно с помощта на PC5601.
С бърз поглед потребителите имат възможност да различат 5 показания за
състоянието, те включват:
1. Готовност за активиране - непрекъсващо зелено
2. Няма готовност за активиране - мигащо зелено
3. Активиране с оставане - непрекъсващо червено
4. Активиране с излизане - мигащо червено
5. Алармата е била активирана - мигащо жълто

По-голямо удобство
Полезността на PC5601 е максимизирана, когато се използва в тандем с безжичен
4-бутонен ключ WS4939. Потребителите могат да дезактивират своята алармена
система докато приближават и влизат в дома си и правят бърза справка с PC5601
дали наскоро не се е активирала аларма (мигащо жълто) и ако е така, те могат да
вземат необходимите предпазни мерки.

Добавена стойност
PC5601 е идеален за потребители, които търсят проста, визуална оценка на своята
охранителна система. Лъскавият пластмасов корпус на PC5601 е бял и допълва декора
на повечето домове.
• Трицветен светодиод показва състоянието на охранителната система от бърз
поглед
• Стандартен еднопроходен монтаж
• Лъскавият пластмасов корпус допълва декора на дома
• Включено е цветово кодирано опроводяване
• KEYBUS-съвместим с всички PowerSeries контролни панели
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БЕЗЖИЧНИ ПРОДУКТИ
Изберете безжични устройства от нашата
иновативна поредица на безжични решения
на DSC

• Революционна надеждност и безжично удобство
• Поддръжка на повече приемници за по-голяма площ
на покритие, или припокриване
• Литиеви батерии с дълъг живот
• Привлекателни, компактни изпълнения
• Лесни за инсталиране, програмиране и употреба

БЕЗЖИЧНИ ПРИЕМНИЦИ
RF5132-433/PC4164-433
• RF5132-433 заменя PC5132-433
• Поддръжка на 32/64 безжични зони, 16 безжични ключа
• Всички безжични датчици са напълно наблюдавани за цялостност на
комуникацията
• Лесен процес на регистриране на датчика
• RF5132-433 е съвместим с всички PowerSeries контролни панели
• RF5132-433 е съвместим с контролен панел MAXSYS PC4020

БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
RF5108-433
• Евтина алтернатива, когато се изискват само няколко
безжични ключа и зони
• Поддръжка на до 8 безжични ключа и 8 безжични датчика
• 2 вградени, напълно програмируеми (50 mA) изхода: активиране
на отварянето на гаражна врата, включване на светодиоди при
активирано състояние
• Съвместим с всички PowerSeries контролни панели
• Двойна антена за максимизиране на разстоянието на действие
• Безжичният комплект за ключ RF5108WKK1-433 включва един безжичен
приемник RF5108-433 и един 4-бутонен безжичен ключ WS4939

МОДУЛ ЗА НЯКОЛКО БЕЗЖИЧНИ ПРИЕМНИКА
РС5320
• Може да бъде използван за свързване на до 4 безжични приемника към
всеки PowerSeries контролен панел за увеличено покритие
• Модулът РС5320 поддържа: PC5132-433/RF5132-433 и RF5108-433
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Достъпни са RFK клавиатури с
вградени
ден безжични приемници

БЕЗЖИЧНИ ПРОДУКТИ
ЕДНОБУТОНЕН ПЕРСОНАЛЕН ПАНИК-БУТОН
WS4938
За да бъде считана една домашна охранителна система за всестранна, тя трябва да
защитава хората, където и да са в дома - независимо дали са долу в сутерена, готвят
в кухнята, или гледат телевизия. С безжичния еднобутонен паник предавател WS4938 на
DSC, потребителите имат преносимо средство да повикат за помощ отвсякъде в дома.
WS4938 се характеризира с интуитивно активиране чрез голям, ясно дефиниран бутон,
който има пълно закъснение от две секунди, за да помогни при намаляването на фалшиви
аларми. За да се гарантира лесен авариен достъп, WS4938 включва верижка за носене на
врата и мултифункционална щипка, която може да бъде монтирана на удобно място, или
носена на колана.
• Активиране чрез един голям, лесен за употреба бутон
• Пълно 2-секундно закъснение на паник-бутона
• Интегриран светодиод за индикация на предаването на
сигнала
• Приложена е верижка за врата и мултифункционална
щипка

• Надеждна 433 MHz технология
• Водоустойчив
• Приложени са дълготрайни литиеви батерии
• Наблюдаван

4-БУТОНЕН БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ
WS4939
Добавя безжично удобство към всяка охранителна система на DSC с 4-бутонния безжичен
ключ WS4939. Използвайки нашата уникална безжична технология и най-последните техники
на производство, WS4939 вгражда нови характеристики и ползи в лъскаво изпълнение, което
е компактно и приятелско. Потребителите ще се радват на управлението на своите
охранителни системи и допълнителното доверие, което идва с преносимата персонална
защита.
Ако ефективната безопасност е центрирана върху осигуряването на потребителите със
защита, подходяща за техните нужди и стил на живот, защо тя да не бъде също и средство
за персонална изява? По тази причина DSC предлага опционални корпус, достъпни в 8 стилни
цвята. Гумените втулки на бутоните, които показват стандартни икони (активиране с
излизане, активиране с оставане, дезактивиране и паник) също са включени и са в синьо, или
черно, в зависимост от цвета на корпуса.
• Здрави, устойчиви на издраскване бутони
• 4 програмируеми функционални бутона
• Приложени са дълготрайни литиеви
батерии
• Пълно 3-секундно закъснение на паник
алармата, за да се намалят фалшивите
аларми
• Приложена е многофункционална щипка за

колан
• Надеждна 433 MHz технология
• Приложен е гумен калъф
• 8 различни корпуса (опция)
• Водоустойчиви

РАЗНОВИДНОСТИ НА КОРПУСИТЕ
* Само за безжичен ключ WS4939
• Мраморен черен и син (WS4939DC-BLK/BLU)
• Син металик (WS4939DC-METBLU)
• Дървесна структура (WS4939DC-WOOD)
• Сребърен (WS4939DC-SILVER)
• Розов металик (WS4939DC-METPINK)
• Златен (WS4939DC-GOLD)
• Въглеродни влакна (WS4939DC-CRBNFBR)
• Червен (WS4939DC-RED)
• Продават се в удобни опаковки по 4
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БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА И ДАТЧИЦИ
БЕЗЖИЧЕН ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ДАТЧИК НА ДИМ
WS4916
Проектиран да осигури надеждно детектиране на дим,
или пожар, WS4916 на DSC е нископрофилен безжичен
фотоелектричен датчик на дим, който е идеален при трудни
за опроводяване домашни, или промишлени приложения. WS4916,
съвместим с всички 433 MHz безжични приемници на DSC, се
характеризира с вградена алармена сирена, интегрално
двусензорно детектиране на топлина, автоматична
компенсация на дрейфа и лесна за поддържане подвижна димова
камера. Дълготрайните литиеви батерии осигуряват удължено
време за работа без смяна. Прецизното и бързо тестване на
устройството се изпълнява лесно с ръчния тестов измерител
FSD-100

DSC поема ангажимента за намаляване на фалшивите аларми
и е интегрирал в WS4916 няколко характеристики, за да
осигури надеждно детектиране. Една важна характеристика
е компенсацията на дрейфа. Тя осигурява постоянно ниво на
чувствителност за удължена работа. Тъй като в датчика се
натрупва прах, той се регулира, за да поддържа оригиналната,
фабрично програмирана чувствителност, като с това
минимизира опасността от фалшиви аларми. Ако датчикът
достигне своята граница на компенсиране, той ще покаже
условие за проблем доста преди чувствителността да
нарасне до ниво, при което ще се генерират фалшиви аларми.

• Автоматична компенсация на дрейфа
• Вграден датчик на топлина с два сензора
• Вградена 85 dB сирена
• Бутон за локален тест
• Нископрофилна изработка
• Съобщаване на висока/ниска чувствителност
• Индикация на слаба батерия
• Лесна за поддръжка подвижна димова камера
• Безконтактно отчитане на чувствителността с ръчен
тестов измерител (FSD-100)
• Приложени са дълготрайни литиеви батерии
• UL/ULC/EN изброен за домашни приложения

РЪЧЕН ТЕСТОВ ИЗМЕРИТЕЛ
FSD-100
Прецизното и бързо тестване се изпълнява лесно с безконтактния ръчен
тестов измерител FSD-100. Захранван от стандартна 9 V алкална батерия
и достатъчно малък, за да се събере в джоба на ризата, FSD-100 запомня 500
отчитания, които могат да бъдат прехвърлени на всеки компютър. За да
инициира отчитане, техникът просто държи FSD-100 близо до датчика на
дим на DSC и активира тестовия бутон на датчика.
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БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА И ДАТЧИЦИ
БЕЗЖИЧЕН ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН ДАТЧИК (PIR)
WS4904
WS4904P
• WS4904(P) заменя WLS904PL-433
• Базиран на жичния датчик на движение Bravo® 3D
• Изключване при висок трафик
• WLS904P се характеризира с нечувствителност към домашни
животни до 27 кг.
• Приложена е една дълготрайна литиева батерия

БЕЗЖИЧЕН КОНТАКТ ЗА ВРАТА/ПРОЗОРЕЦ
WS4945
• WS4945 заменя WLS925L-433
• Вграден рид контакт
• Вход за външен нормално затворен контакт
• Приложена е една дълготрайна литиева батерия
• Достъпен е в кафяв корпус
• Тампер за корпуса и за стената

БЕЗЖИЧЕН ДАТЧИК ЗА ЧУПЕНЕ НА СТЪКЛО
WLS912L-433
• Базиран на датчика за чупене на стъкло Acuity™
• Тестов режим, активиран с тампер: трябва да бъде
тестван със симулатор на чупене на стъкло (AFT-100)
• Приложени са две дълготрайни литиеви батерии
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА MAXSYS
Управлението на бизнеса изисква много работа, увлечение и отговорности. Затова е важно да бъдат
направени същите усилия, когато се избира охранителна система. Освен всичко друго, защитата на
хората и други ценни активи, които обхващат успешния бизнес не са нещо, което желаете да подложите
на опасност.
Беше време, когато безопасността на сградата се състоеше от малко повече охранителни аларми,
датчици за движение и няколко датчика на дим. Очевидно времената се промениха и необходимостта от
допълнителна охранителна система е реална.
В спазването на новите времена и новите технологии, DSC дефинира значението на безопасността,
което се доказва с MAXSYS. Охранителната система позволява да бъдат интегрирани най-главните
ценностни и животоопазващи характеристики, за да осигурят спокойствие на духа за следващите
години. MAXSYS е наистина решение в единична система, което е идеално за комерсиални, индустриални и
институционални сгради, както и многоетажни жилищни единици.
Всеки бизнес е уникален. С MAXSYS вие можете да изберете най-добрата комбинация от технологии, за да
разширите нуждите от охрана, както е необходимо.
• Разширение по COMBUS
• Адресируемо разширение на линията
• Безжично разширение

16-128 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА MAXSYS
РС4020
• 16 зони на главния контролен панел
• Поддържа до 16 жични клавиатури
• Разширяем до 128 зони, използващи жични, безжични модули и
адресируеми зони
• Жично разширение COMBUS
• 8 разпределения
• 1500 потребителски кода (4, или 6 цифри)
• Буфер за 3000 събития
• 9 абонатни и 3 телефонни номера
• 1 наблюдавана зона за сирена
• Вградено наблюдение на телефонната линия и сирената
• Поддържа GSM и T-Link™ алармени комуникатори
• Пълна поддръжка на предаване/приемане на данни със софтуера
DLS

8-64 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА MAXSYS
РС4010
•

Разширяем с използване на жични, безжични модули и адресируеми
зони
• 4 разпределения
• 1000 потребителски кода
• Буфер за 3000 събития
• Вградено наблюдение на телефонната линия и сирената
• Поддържа универсални безжични алармени GSM комуникатори GS3050-A/
GS3050-I
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА MAXSYS
LCD клавиатурите на MAXSYS поставят безопасност и удобство в ръцете ви. Клавиатурите предлагат
на потребителите лесна активация с един бутон на пет програмируеми функционални бутона. За
спешни ситуации клавиатурно активираните бутони за опасност изпращат алармен сигнал на
централната наблюдаваща станция, която на свой ред уведомява съответните власти (полиция,
пожарна, или аварийни служби).

LCD КЛАВИАТУРА С ПРОГРАМИРУЕМИ СЪОБЩЕНИЯ
LCD4501
• Свързване на до 16 клавиатури
• Голям, задно осветен, 2 реда по 32 знака дисплей
• Показване на гладък език на състоянието на зоните,
системата,
условия за проблеми, буфер за събития, системни инструкции,
дата и час
• Светодиоди Ready (Готовност), Armed (Активиран) и Trouble
(Проблем)
• 5 програмируеми функционални бутона
• 4 активирани от клавиатурата аларми: Паник, Допълнителна,
Пожарна
и Принуда (усилване на задното осветление)

LCD КЛАВИАТУРА С ПРОГРАМИРУЕМИ СЪОБЩЕНИЯ
LCD4500
• За използване с контролен панел РС4020
• 32 знаков дисплей
• Опционална версия с тампер (LCD4500Т)
• Светодиоди Ready (Готовност), Armed (Активиран) и Trouble (Проблем)

БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
PC4164-433
• Поддържа 64 безжични зони, 16 безжични ключа
• Всички безжични датчици са напълно наблюдавани за цялостност на комуникацията
• Лесен процес на регистриране на датчиците
• До 8 приемника в една система
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА MAXSY S
МОДУЛИ
Зоновите разширители на MAXSYSмогат да добавят 8 зони, или 16 зони,
където е необходимо. Просто ги свържете към COMBUS за гъвкаво,
ефективно и разпределено разширение на зоните.

16-ИЗХОДЕН МОДУЛ
PC4216
• Осигурява 16 програмируеми изхода: номинален
ток 50 mA при 12 V=
• В една система могат да се свържат до 9 модула РС4216
•

32/64-ТОЧКОВИ ГРАФИЧНИ СИГНАЛИЗАТОРИ
PC4632
РС4664
• Клетъчна дънна платка за гъвкаво разположение на
светодиодите
• Прозрачен дисплей с предварително отпечатани точки
• Чисти области (2) за потребителски графики

ЗОНОВИ РАЗШИРИТЕЛИ ЗА 8 ЖИЧНИ ЗОНИ
PC4108А
• РС4108А добавя 8 жични зони
• Допълнително (AUX) захранване 250 mA (защитено с позистор)

МОДУЛ ЗАХРАНВАНЕ/РЕЛЕЕН ИЗХОД/COMBUS РИПИТЪР
PC4204СХ
• Свързване до 16 модула
• Напълно наблюдаван за липса на променливотоково захранване,
слаб акумулатор и повреда в допълнителното захранване
• 4 програмируеми с форма “С” релета: номинално 3 А при 12 V=

МОДУЛ ТЕЛЕФОНЕН ИНТЕРФЕЙС И
УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИКАТА
ESCORT4580
• превръща всеки бутонен телефон в говореща клавиатура
• Програмируеми етикети: 6 думи за етикет, библиотека с 240+ думи
• Вграден Х- 10 интерфейс: поддържа до 32 Х- 10 устройства, 16 графика,
8 режима
• Достъпен на английски, испански и френски
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА MAXSYS
ИНТЕРФЕЙСЕН МОДУЛ ЗА ДАННИ
PC4401
С инсталирането на интерфейсния модул за данни РС4401 от DSC, контролните
панели на MAXSYS® имат възможността да се свързват с продукти на водещи
производители за домашна и сградна автоматика и звукови разпределителни
системи, за да се създадат безпроблемни, напълно интегрирани управляващи
решения. Модулът се характеризира с двупосочен RS-232 интерфейс, който
приема команди и изпраща инициирани от събития, или от промяна на
състоянието, команди към приложения от други производители, за да създаде
споделена функционалност. Например, след като системата е дезактивирана
при влизане, PC4401 може да изпрати команда на домашната система да включи
осветлението.

Характеристики на продукта
• Двупосочен RS-232 интерфейс
• Предаване на състоянието на зони в реално време
• Напълно програмируем
• PC4401 може да работи като двупосочен RS-232 интерфейс,
РС-Link изолатор, или като модул за принтер
• Съвместим с MAXSYS контролни панели
• 4- проводно свързване с KEYBUS
• PC4401 е изброен в FCC и IC

16-256 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
PC6010
• Захранване 2.2 А
• 32 истински разпределения; отделни, или споделени с
други разпределения
• Достъп на потребител от всяка клавиатура, в
зависимост от назначението на разпределението
• 16 главни вградени на платката зони, разширяеми до
256
• Типовете зони включват:

- стандартно закъснение
- закъснение за принуди
телно активиране

- активиране с постоянен
контакт
- 24 ч. охранителна

- допълнително закъснение

- допълнителна

- моментална

- 24 ч. допълнителна

- вътрешна

- 24 ч. медицинска

- 24-ч. сирена

- сеизмична

- 24-ч. сирена/зумер

- LINKS наблюдение

- 24-ч. зумер

- LINKS отговор

- стандартна пожарна
- автоматична проверка
- моментно активиране

• 2 програмируеми изхода; всеки може да бъде програмиран за
една от 56 програмируеми опции
• 1 наблюдаван програмируем изход за сирена
• 1 импулсно програмируемо допълнително захранване
• Силен и слаб ток на зареждане на батерията
• 4-проводно свързване към Ebus (комуникационна шина)
•
- за лесно свързване на модули
• 3-проводно свързване към комуникационна шина Backbone
•
- за добавяне на модули РС64ХХ
• Буфер за 3000 събития; 2500 събития могат да бъдат
прегледани от клавиатурата, включително дата и час
• 4 типа потребители: Базов, разширен, супервайзор и
мастер
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА MAXSYS
РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА
8-256 ЗОНОВ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
РС6108А
• 8-зонов разширителен модул
• Добавяне на до 30 модула за общо
256 зони в системата
• Поддържа DEOL вериги на зони

• Номинална токова консумация 30 mA
• AUX изход: 12 V=, 250 mA максимум.
• Наблюдение за тампер
• Наблюдение за ниско напрежение на
шината Ebus

СИЛНОТОКОВ ИЗХОДЕН МОДУЛ
РС6204
• Захранване 2.2 А
• Вграден Ebus повторител за
удължаване на свързването
• Поддържа силен и слаб ток на
зареждане на акумулатор

• До 16 модула в една система
(до 64 силнотокови изхода)
• Изходен ток: 1 А, 12 V=
• 4 програмируеми релейни контакта

СЛАБОТОКОВ ИЗХОДЕН МОДУЛ
РС6216
• 16 изхода на един модул 9 модула за система
• Всички 16 изхода могат да бъдат
програмирани с 1 от 56 опции
поотделно
• Номинална токова консумация 15 mA
плюс консумацията от изходите

• Изходен ток: 50 mА, 12 V=
• Изходен ток: 1 А, 12 V=
• Наблюдение за ниско напрежение на
шината Ebus
• Опция за запомнящ изход

ДИСТАНЦИОННА LCD КЛАВИАТУРА
LCD6501Т
• Буквено-цифрен LCD дисплей
• С нов E-Z потребителска помощ,
улеснява потребителя с лесни
въпроси
• Вграден пиезоелектричен източник
на звук
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• Пълно обявяване на състоянието на
зоните и системата
• До 16 клавиатури в една система
• Макс. токова консумация 55 mA (от
Ebus), 90 mA с усилено осветление
• Размери 150 х 114 х 25 милиметра

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ НА MAXSYS
РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА
МОДУЛ СЕРИЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ПРИНТЕР
РС6400
• Отпечатва събитията в реално време
• Скорост на предаване на данни - 4800
• Протокол RS-232
• Свързва се към панел чрез 4-проводен Ebus
• Наблюдаван за тампер и изключен принтер

МОДУЛ ЗА ДВА ЧЕТЕЦА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
РС6820
• Свързване на до 16 модула
• Технология на много четци
• 2 наблюдавани изхода за заключване:
- 250 mA на изход
• 64 потребителски нива на достъп
• 99 графика по дати
• 4 групи празници
• Активиране/дезактивиране на разпределенията чрез контрол за
достъп

ИНТЕРФЕЙСНИ МОДУЛИ
РС6442
РС6443
• Модул с порт за високоскоростни двупосочни комуникации
за специални приложения
• 115.5 К скорост на предаване на данни за достъп
• Захранване 1.5 А с акумулаторно резервиране
• 720 mA ток на зареждане на акумулатора
- 1 един от всеки модул за система
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РАЗШИРЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
Наблюдението и ограничаването на отделни влизания на десетки, или даже на хиляди хора в някоя сграда не е лесно.
За да я защити от кражба, или повреда, MAXSYS позволява проста интеграция за контрол на достъп към
своите алармени системи.

МОДУЛ ЗА ДВА ЧЕТЕЦА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП
РС4820
РС6820
• Свързване на до 16 модула
• Поддържа технология на много четци
• 2 наблюдавани изхода за заключване: 250 mA на изход
• 64 потребителски нива на достъп
• 99 графика по дати
• 4 групи празници
• Активиране/дезактивиране на разпределенията чрез контрол за
достъп
• Приложена е бежова кутия РС4053

ЧЕТЦИ
MAXSYS поддържа широк обхват от 26-битови четци на
а Weigand:
logies.
Polaris™, ioProx™, Shadowprox™, HID и Kantech XSF Technologies.
За да научите повече, посетете www.kantech.com

ЧЕТЦИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
io PROX
• До 300 метра неекраниран кабел
• Разстояние на четене до 20.5 сантиметра
• Клемна кутия с бързо свързване за икономия
на време и пари
езопасност
• Цифрова обработка на сигналите за подобрена безопасност
• Вътрешен/Външен монтаж
• Интегрирани пиезо излъчвател и двуцветен светодиод
• Опционален тампер ключ
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АДРЕСИРУЕМИ ДАТЧИЦИ
АДРЕСИРУЕМИ ДАТЧИЦИ
Адресируемата мултиплексирана верига (AML) осигурява максимално
прости, гъвкави и приемливи разширения на зоните. Спестете
време и пари чрез свързване на адресируем датчик на всяко място
по двупроводната AML верига, за да създадете до 128 адресируеми
зони.

АДРЕСИРУЕМ ПАСИВЕН
ИНФРАЧЕРВЕН ДАТЧИК
АМВ-300
• Базиран на жичен датчик на движение Bravo®3
• Патентована MLSP (Обработка на сигнала на много нива)
• Сменяеми лещи: леща стена до стена (стандартна), леща
завеса, нечувствителни към домашни животни лещи и леща
коридор
• Вграден тампер ключ

АДРЕСИРУЕМ ПАСИВЕН
ИНФРАЧЕРВЕН ДАТЧИК
АМВ-600
• Базиран на жичен датчик на движение Bravo®6
• Патентована MLSP (Обработка на сигнала на много нива)
• Нечувствителност към домашни животни до 38 кг.
• Вграден тампер ключ

АДРЕСИРУЕМ ПАСИВЕН ИНФРАЧЕРВЕН ДАТЧИК
ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН
АМВ-500
• Базиран на жичен датчик на движение Bravo®5
• Патентована MLSP (Обработка на сигнала на много нива)
• Диаметърът на покритие е базиран на височината на монтажа
• Вграден тампер ключ

АДРЕСИРУЕМ ДАТЧИК ЗА ЧУПЕНЕ НА СТЪКЛО
АМА-100
• Базиран на жичен датчик за чупене на стъкло Acuity™
• Детектира чупенето на всички видове стъкла: плоско,
ламинирано, безопасно и темперирано
• Може да бъде тестван с използването на симулатор на чупене
на стъкло (AFT-100)
• Вграден тампер ключ
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АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ
ПРЕДИМСТВА
АДРЕСИРУЕМА СЪВМЕСТИМОСТ

АДРЕСИРУЕМ КОНТАКТНИ МОДУЛИ
АМР-700
• Контакт за врата/прозорец с вграден
рид контакт

АМР-701
• Контакт за врата/прозорец с нормално
затворен вход

АМР-701NP
• Универсална адресируема точка

АМР-704
• Контакт за врата/прозорец с нормално
затворени входове с единични, или двойни крайни
резистори

Технологията на адресируемите мултиплексни
линии (AML) може да бъде ключът за разширяване на
вашия бизнес. В големи комерсиални, или жилищни
приложения с многобройни точки на защита, тя
може значително да намали вашето време за
инсталиране, спестявайки вашите пари. Например,
за да свържете контакти за врата/прозорец,
датчици на чупене на стъкло, или датчици на
движение където са необходими, всичко, което
трябва да направите е да прокарате един
двупроводен кабел по периметъра на инсталацията.
Няма вече дълги жични линии обратно до главния
контролен панел, или до разширителния модул за
всяка зона. Също така, всеки датчик има назначен
номер на специфична зона за идентификация на
отделната точка, правейки услугата лесна. Ако се
изисква бъдещо разширяване, то е толкова лесно,
колкото да разклоните съществуващата AML линия.
AML използва прост двупроводен кабел и за
захранване, и за данни, а всеки адресируем датчик
може да бъде свързан навсякъде. Охранителните и
пожарни датчици могат да бъдат комбинирани на
един и същ кабел с използването на изолаторния
модул AML-770.

ПОВТОРИТЕЛ/ИЗОЛАТОР НА ЛИНИЯ
АМХ-400
• Може да бъде използван да повтаря и да
дозахранва AML линия, за да позволи по-дълги линии: изисква
захранващ източник 12 V=
• Ще изолира линията в случай на проблем
• Добавя допълнителни 170 mA

ИЗОЛАТОР НА ЛИНИЯ
АМL-770
• Може да бъде използван да изолира охранителни датчици
от пожарни датчици на една и съща линия

Всички датчици са проектирани да изискват
екстремално малък ток (около 0.8 mA всеки). В
случай на екстремално дълги кабелни линии, или
ако се изисква голям брой датчици, повтарящият/
изолиращ/захранващ модул AMX-400/AMX-400PS
е перфектен за разширяване на системата до
какъвто размер е необходим.

MAXSYS®
Адресируема съвместимост
Контролният панел на MAXSYS има пълна поддръжка
на AML, вградена в контролния панел и всичките
128 зони могат да бъдат програмирани като
адресируеми. Двата програмируеми изхода са
проектирани да поддържат AML датчици, като
всеки от тях осигурява до 170 mA ток.

POWERSERIES™
Адресируема съвместимост
Към контролните панели от серията PowerSeries
може да бъде добавена поддръжка на адресируеми
зони с добавянето на модул РС5100. Модулът се
свързва към линията KEYBUS на панела. Той поддържа
до 32 адресируеми зони и осигурява до 170 mA ток за
адресируемите датчици.
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LC СЕРИЯ ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
Независимо дали става дума за жилищна, или комерсиална инсталация, серията LC на детектиращи
устройства подготвя една охранителна система за неочакваното, като осигурява защита на всяка
стая, ъгъл и коридор.

Надеждна защита
Разширената, базирана на ASIC обработка обезпечава добро детектиране и отрязване на фалшивите
аларми, за да запази в безопасност хората и имуществото. Четворната линейна технология на
формиране на изображенията (Quad Linear Imaging Technology ) осигурява ясен анализ на размерите на
тялото и различаване от фона и домашните животни.

Цифрова обработка на сигнала
Ефективната детекция на движение зависи от способността на сензорите да идентифицират
взломаджиите и да осигуряват истинска устойчивост срещу фалшиви аларми. Датчиците на DSC
определят точно взломаджиите чрез цифрова обработка на сигнала. Цифровата информация се
анализира по-прецизно с помощта на софтуер и не е подложена на влошаването на сигналите, причинено
от усилване, шум, или ограничение на сигнала.

Плоско, привлекателно оформление
Плоският профил и привлекателното оформление на датчиците се съчетава добре с всеки декор. За
да се осигури продължителна употреба, в датчиците се използва АВС пластмаса за противоударна
защита.

Нечувствителност към домашни животни
Високо акуратните датчици могат да осигурят качествено детектиране, като в същото време
игнорират домашните животни с тегло до 25 килограма.

Бързо и лесно инсталиране
След като датчиците са инсталирани на препоръчваната височина, инсталаторите просто
провеждат кратък тест с ходене, като направят необходимите регулировки и устройството е готово
за работа. Ясно различимите светодиоди могат да бъдат видени с един бърз поглед и помагат на
инсталатора да идентифицира обхвата на детектиране от всяко разстояние, или ъгъл в границите на
диаграмата на покритие.
Гъвкави опции за монтаж
Датчиците предлагат максималното в лекотата на инсталиране, тъй като те могат да бъдат
монтирани на стени, тавани, или ъгли, за да засекат взломаджиите.

Изключителна нечувствителност към бяла светлина
Нечувствителността към бяла светлина помага да се намалят фалшивите аларми, причинени от
светкавици, фенерчета, или отразяващи обекти.

Ефективни в екстремни окръжаващи среди
Вградената температурна компенсация регулира обработката, за да гарантира, че датчиците могат
да функционират в сурови обкръжения без да предизвикват фалшиви аларми.
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LC СЕРИЯ ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR ДАТЧИК С НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
LC-100-PI
LC-100-PI ефективно обединява добрата работа с конкурентни
цени. Идеален за жилищни приложения, датчикът се
характеризира с интелигентен анализ на сигнала за надеждно
детектиране, нечувствителност към домашни животни до 25
кг. и плоска изработка, която допълва всеки декор.

• Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ
• Цифров анализ на сигнала
• Нечувствителност към домашни животни до 25 кг.
• Четворна линейна технология на формиране на
изображенията (Quad Linear Imaging Technology ) за ясен
анализ на размерите на тялото и различаване от фона и
домашните животни.
• Разширена, базирана на ASIC електроника
• Компактни размери за жилищни приложения
• Регулируемо променливо броене на импулси
• Регулиране на чувствителността на PIR елемента
• Инсталиране на височина без калибровка
• Достъпен в опаковки по 6 бр.

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ

Технически характеристики
Размери

92 мм. x 62.5 мм. x 40 мм.

Тегло

58 гр.

Метод на детектиране

Четворен (4 елемента) PIR

Захранване

8.2 до 16 V=

Токова консумация (Готовност)

8 mA (± 5%)

Токова консумация (Активен)

10 mA (± 5%)

Тампер ключ:
Номинални стойности на контакта 1 А при 28 V=
Защита от радиосмущения

50 V/m 10-1000 MHz

Защита от електромагнитни смущения

50000V
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LC СЕРИЯ ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR И ДАТЧИК ЗА ЧУПЕНЕ НА СТЪКЛО С НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ
КЪМ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
LC-102-PIGBSS
Подходящ за жилищни и малки комерсиални приложения, LC-102-PIGBSS
комбинира доказана PIR технология и технология за детектиране на чупене
на стъкло с интелигентен ASIC анализ на сигналите.

• Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ
• Цифров анализ на сигнала
• Нечувствителност към домашни животни до 25 кг.
• Четворна линейна технология на формиране на изображенията (Quad
Linear Imaging Technology ) за ясен анализ на размерите на тялото и
различаване от фона и домашните животни.
• Отделно регулиране на чувствителността на PIR елемента и на датчика
за чупене на стъкло
• Два независими релейни изхода за алармени сигнали от PIR датчика и от
този за чупене на стъкло
• Разширена, базирана на ASIC електроника

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ

Технически характеристики
Размери

118 мм. x 62.5 мм. x 41 мм.

Тегло

97 гр.

Метод на детектиране

Четворен (4 елемента) PIR

Захранване

8.2 до 16 V=

Токова консумация (Готовност)

18 mA

Токова консумация (Активен)

25.5 mA

Тампер ключ:
Номинални стойности на контакта 1 А при 28 V=
Защита от радиосмущения

30 V/m 10-1000 MHz

Защита от електромагнитни смущения

50000V
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LC СЕРИЯ ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR ДАТЧИК С КАМЕРА (Ч/Б И ЦВЕТНА) С НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
LC-101
LC-101 използва камера, за да осигури надеждно детектиране и защитеност
от фалшиви аларми. Датчикът на движение се характеризира с безпроблемно
инсталиране и е идеален за тези, които търсят усложнено жилищно решение, или
за комерсиални приложения.

• Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ
• Цифров анализ на сигнала
• Нечувствителност към домашни животни до 25 кг.
• Четворна линейна технология на формиране на изображенията (Quad Linear
Imaging Technology ) за ясен анализ на размерите на тялото и различаване от
фона и домашните животни.
• Разширена, базирана на ASIC електроника
• Широк диапазон на захранващото напрежение
• Висока надеждност, безпроблемна работа
• Лесна инсталация с, или без монтаж на въртяща се скоба.

Модели:
LC-101-CAM Цветна PAL
LC-101-CAM Цветна NTSC
LC-101-CAM Ч/Б CCIR
LC-101-CAM Ч/Б EIA

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ

Технически характеристики
Размери

116 мм. x 62.5 мм. x 40 мм.

Тегло

110 гр.

Метод на детектиране

Четворен (4 елемента) PIR

Захранване

8.2 до 16 V=

Токова консумация (Ч/Б)

115 mA

Токова консумация (Цветна)

150 mA

Тампер ключ:
Номинални стойности на
контакта

1 А при 28 V=

Защита от радиосмущения

30 V/m 10-1000 MHz

Защита от електромагнитни смущения

50000V
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LC СЕРИЯ ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR И МИКРОВЪЛНОВИ ДАТЧИЦИ С НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ
ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
LC-103-PIMSK/ LC-104-PIMW
Тези датчици на движение с използване на двойна технология комбинират
пасивен инфрачервен (PIR) и микровълнов датчици.

• Антимаскиране (LC-103-PIMSK)
• Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ
• Цифров анализ на сигнала
• Нечувствителност към домашни животни до 25 кг.
• Четворна линейна технология на формиране на изображенията (Quad
Linear Imaging Technology ) за ясен анализ на размерите на тялото и
различаване от фона и домашните животни.
• Микровълново детектиране, базирано на Доплеров ефект
• Уникален микровълнов датчик на движение с микро-ивичеста
комутационна антена
• Разширена, базирана на ASIC електроника
• Инсталиране на височина без калибровка
• Двойна регулировка на чувствителността на PIR/микровълнов датчик
• Лесна инсталация с, или без монтаж на въртяща се скоба (скобата се
продава отделно)

МОДЕЛИ:
LC-103-PIMSK 10.525 MHz

LC-104-PIMW 10.525 MHz

LC-103-PIMSK 9.9 MHz

LC-104-PIMW 9.9 MHz

LC-103-PIMSK 10.687 MHz

LC-104-PIMW 10.687 MHz

Технически характеристики
Размери

118 мм. x 62.5 мм. x 41 мм.

Тегло

97 гр.

Метод на детектиране

Четворен (4 елемента)

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ

PIR и микровълнов импулсен
Доплеров
Захранване

8.2 до 16 V=

Токова консумация (Ч/Б)

18 mA

Токова консумация (Цветна)

25.5 mA

Тампер ключ:
Номинални стойности на контакта 1 А при 28 V=
Защита от радиосмущения

30 V/m 10-1000 MHz

Защита от електромагнитни смущения

50000V
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LC СЕРИЯ ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
ДАТЧИК ЗА ЧУПЕНЕ НА СТЪКЛО
LC-105-DGB
Чупенето на прозорец е един от най-лесните и най-общи начини
един взломаджия да влезе в дома, или офиса. За да се помогне срещу
този тип взлом, е необходим датчик на чупене на стъкло LC-105-DGB.
Датчикът е достатъчно “умен”, за да различи звука на чупещо се
стъкло от другите общи звуци в дома, или офиса.

• Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ
• Цифров анализ на сигнала
• Детектира звука на всички чупещи се типове стъкла
• Датчик на фазирана честота
• Може да се регулират поотделно датчиците на звук
• Инсталация на таван, или на стена

Технически характеристики
Размери

79 мм. x 48 мм. x 21 мм.

Тегло

40 гр.

Разстояние на детектиране

10 метра максимум

Захранване

9 до 16 V=

Токова консумация (Готовност)

15 mA при 12 V=

Токова консумация (Активен)

40 mA при 12 V=

Тампер ключ:
Номинални стойности на контакта 50 mА при 24 V=
Защита от радиосмущения

30 V/m 10-1000 MHz

Защита от електромагнитни смущения

50000V
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ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ И ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРИЯ BRAVO®
200/300
Серията Bravo 200/300 на PIR датчици на движение
издига на ново ниво на надеждността възможностите
за детектиране и предпазване от фалшиви аларми
с използването на най-напредничавата достъпна
днес технология за детектиране на движение.
Цифровата обработка осигурява превъзходен анализ на
детектираните сигнали, тъй като цифровата информация
може да бъде по-точно анализирана с помощта на софтуер
и не е подложена на влошаване на сигналите, предизвикано
от усилване, шум, изкривяване и ограничаване на сигнала.

Характеристики на продукта
• Цифров анализ на сигнала за вярно детектиране
през диаграмата на покритие
• Цифрова температурна компенсация за
подобрено прихващане при критични
температури
• Патентована обработка на сигнала на много
нива (MLSP) за акуратно детектиране на
инфрачервеното излъчване на човек в широк
диапазон от температури
• Вертикалното формиране на лъча (VBS) осигурява
нечувствителност към домашни животни
с тегло до 27 килограма, достъпно е в
серията BV-300DP
• Регулиране на чувствителността за
конфигуриране на датчика за нормална, или
неблагоприятна околна среда
• Високо ниво на защита от статично
електричество и преходни процеси
• Изключителна нечувствителност към бяла светлина
• Превъзходна нечувствителност към радиочестотни
смущения
• Достъпни са опционални монтажни скоби:

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ
Леща Стена-стена и алея
Поглед отгоре

Леща Стена-стена
Поглед отстрани

4.6 м

1.5 м
Леща Завеса
Поглед отгоре
0м

Поглед отстрани
1.5 м

4.6 м
Леща Коридор
Поглед отстрани

- DM-W (скоба за монтаж на стена)
- DM-C (скоба за монтаж на таван)

1) Леща Стена-стена и Алея за животни
BV-L1

PIR леща Стена-стена (широк ъгъл)

Модели:

BV-L1-UV

PIR леща Стена-стена (широк ъгъл)
със защита от ултравиолетова светлина

BV-200

Алармен контакт с форма ‘A’

2) Леща Коридор

BV-201

Алармен контакт с форма ‘A’ и тампер ключ

BV-L2

PIR леща Коридор (голямо разстояние)

BV-202

Алармен контакт с форма ‘С’ и тампер ключ

BV-L2-UV

PIR леща Коридор (голямо разстояние)
със защита от ултравиолетова светлина

BV-301

Алармен контакт с форма ‘A’

BV-301D Алармен контакт с форма ‘A’ и тампер ключ

3) Леща Завеса

BV-300DP Алармен контакт с форма ‘A’

BV-L3

PIR леща Завеса (близко разстояние)

BV-L3-UV

PIR леща Завеса (близко разстояние)
със защита от ултравиолетова светлина
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ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ И ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR ДАТЧИЦИ ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН BRAVO®5 360°
Датчиците на движение с монтаж на таван Bravo5 са перфектни за тези
приложения, където разпределението на офиса, или мебелите,
ограничават полезрението. От своята удобна точка те виждат това,
което другите датчици, монтирани на стена, или ъгъл, не могат да видят.
В допълнение към характеристиките на PIR датчиците от серията Bravo,
датчикът Bravo5 използва разширен 4-елементен PIR, за да осигури
състоятелна детекция, независимо от посоката на движение.
Bravo5GB предлага още повече безопасност с интегрирания си датчик
за чупене на стъкло, предлагащ всички характеристики на Acuity™.

Характеристики на продуктите
BV-501
• Цифров анализ на сигнала за състоятелно детектиране
в диаграмата на покритие
• Температурна компенсация за подобрено прихващане при
критични температури
• Патентована обработка на сигнала на много
нива (MLSP) за акуратно детектиране на
инфрачервеното излъчване на човек в широк диапазон
от температури
• Регулиране на чувствителността за
конфигуриране на датчика за нормална, или
неблагоприятна околна среда
• Високо ниво на защита от статично
електричество и преходни процеси
• Изключителна нечувствителност към бяла
светлина
• Превъзходна нечувствителност към
радиочестотни смущения

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ
360° Четворен елемент PIR ... на височина 2.4 м
Поглед отгоре

BV-501GB
• Комбинация от PIR и датчик за чупене на стъкло

Горна леща

• Включва всички характеристики на PIR датчика
Bravo5 и датчика за чупене на стъкло Acuity

Поглед отстрани

Средна леща

Долна леща

Модели:
Само PIR:
BV-501

Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ

BV-502

Алармен контакт с форма “С” и тампер ключ

PIR и датчик за чупене на стъкло:

Алармен контакт с форма “А” (движение)
Алармен контакт с форма “С” (чупене на стъкло)
и тампер ключ

BV-502GB

Алармен контакт с форма “С” (движение)
Алармен контакт с форма “С” (чупене на стъкло)
и тампер ключ

34

Прозорец

Алармен контакт с форма “С” (чупене на стъкло)
BV-501GB

360° датчик за чупене на стъкло

Алармен контакт с форма “А” (движение)
Прозорец

BV-500GB

Под

ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ И ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
ДВОЙНИ PIR , ДВУЕЛЕМЕНТНИ ДАТЧИЦИ BRAVO®6,
НЕЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
Bravo6 е не само изключително нечувствителен към домашни животни датчик,
той осигурява също така отлична устойчивост към фалшиви аларми в
най-неблагоприятна околна среда. Със своите двойни, двуелементни
PIR детектори, уникалната си леща и разширения цифров анализ на сигналите,
той осигурява акуратно детектиране, като в същото време игнорира общите
ситуации за фалшиви аларми, включително домашните животни. Bravo6 ще надмине
вашите очаквания за стабилност и добра работа.

Характеристики на продуктите
• Цифров анализ на сигнала за състоятелно детектиране в диаграмата
на покритие
• Цифрова температурна компенсация за подобрено прихващане при критични температури
• Патентована обработка на сигнала на много нива (MLSP) за акуратно детектиране на инфрачервеното излъчване на човек
в широк диапазон от температури
• Регулиране на чувствителността за конфигуриране на датчика за нормална, или неблагоприятна околна среда
• Високо ниво на защита от статично електричество и преходни процеси
• Изключителна нечувствителност към бяла светлина
• Превъзходна нечувствителност към радиочестотни смущения
• Достъпни са опционални монтажни скоби:
- DM-W (скоба за монтаж на стена)
- DM-С (скоба за монтаж на таван)

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ

Двойна PIR леща с много нива
Поглед отгоре

Модели:
BV-600

Алармен контакт с форма “А”

BV-601

Алармен контакт с форма “А” и тампер ключ

BV-602

Алармен контакт с форма “С” и тампер ключ

Bravo6 използва двойни, двуелементни инфрачервени сензори и се
характеризира с цифров анализ на сигнала и обработка на
сигнала на много нива (MLSP). Вертикално редуваната диаграма
на лъчите осигурява отлично детектиране на човек и
нечувствителност към домашни животни до 35 килограма.

(За яснота припокриващите се лъчи не са показани)
Поглед отстрани
PIR 1 - Горна леща
PIR 2 - Долна леща
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ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ И ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR ДАТЧИЦИ С ШАРНИРЕН МОНТАЖ ENCORE™
PIR датчиците на движение с шарнирен монтаж Encore използват
цифрова, микропроцесорно управлявана френелова леща, за да
осигурят стабилно и акуратно детектиране без да жертват
производителността. Скобата за шарнирен монтаж, приложена
към Encore, беше проектирана да улесни инсталирането и да
снабди алармените инсталатори с увеличени възможности при
решението за мястото на датчика. Вертикалното формиране
на лъча осигурява нечувствителност към домашни животни
до 27 килограма. За да се максимизира прихващането на хора
и устойчивостта срещу фалшиви аларми, Encore използва
патентованата обработка на сигнала на много нива (MLSP), за да
осигури по-акуратно детектиране на инфрачервената енергия на
хора в широк диапазон от температури. Една уникална панта на
капака позволява датчика да бъде монтиран на таван.

Характеристики на продукта

• Технология с френелова леща
• Цифров анализ на сигнала
• Цифрова температурна компенсация
• Патентована обработка на сигнала на много нива (MLSP)
• Вертикалното формиране на лъча осигурява
нечувствителност към домашни животни до 27 кг.,
достъпно със серия EC-300DP
• Скоба за шарнирен монтаж за лесно разполагане на
датчика и гъвкавост на инсталирането
• Скрит канал за проводниците
• Бързо изваждане на печатната платка
• Сменяеми лещи
• Атрактивен, модерен външен вид

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ
Леща Стена-стена и алея
Поглед отгоре

Леща Стена-стена
Поглед отстрани

4.6 м

1.5 м
Леща Завеса
Поглед отгоре

0м

Поглед отстрани
1.5 м

4.6 м
Леща Коридор
Поглед отстрани

Акуратно детектиране
Патентована обработка на сигнала на много нива (MLSP), за
осигуряване на по-акуратно детектиране на инфрачервената
енергия на хора в широк диапазон от температури. Датчикът има
възможността да максимизира детектирането на хора, като в
същото време има защита срещу източници на фалшиви аларми
като радио смущения, въздушни течения и насекоми.

Нечувствителност към домашни
животни
Където се изисква нечувствителност към домашни животни,
е достъпен Encore с вертикалното формиране на лъча за
нечувствителност към едно, или повече домашни животни до 27
килограма.

Разстояния на покритие
Лещите стена-стена и алея за животни осигуряват покритие
15.2 х 18.2 метра, лещата завеса детектира на разстояния до
15.2 метра. Достъпна е и леща коридор за покриване на по-големи
разстояния, до 24.4 метра.

Модели:
EC-300D

Алармен контакт с форма “А”

EC-300D

Алармен контакт с форма “А” и
тампер ключ

EC-302D

Алармен контакт с форма “С” и
тампер ключ

EC-300DР

Алармен контакт с форма “А”

EC-301DР

Алармен контакт с форма “А” и
тампер ключ

EC-302DР

Алармен контакт с форма “С” и
тампер ключ

BV-L1

Леща стена-стена
(опаковки по 10 бр.)

BV-L2

Леща коридор (опаковки по 10 бр.)

BV-L3

Леща завеса (опаковки по 10 бр.)

BV-L4

Леща алея за домашни животни
(опаковки по 10 бр.)

Легенда:
“D” = Цифров , “Р” = Нечувствителност към животни
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ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ И ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
PIR ДАТЧИЦИ STRATA™ С ОГЛЕДАЛНА ОПТИКА
PIR датчиците на движение на Strata добавят огледално-оптична
технология към вече разширената линия от датчици на проникване.
Проектирана за приложения, където няма място за компромиси,
Strata използва прецизно изработена огледална оптика с разширено
микропроцесорно управление, за да предостави върха на
възможностите на инфрачервеното детектиране на движение,
като в същото време поддържа истинска невъзприемчивост към
фалшиви аларми. Чрез използването на огледало с висока отразяваща
способност вместо леща, Strata позволява да бъдат събирани и
фокусирани по-големи количества инфрачервена енергия директно
към нейния детектиращ компонент за превъзходно детектиране на
движение.

Характеристики на продукта
• Прецизна огледална оптика с голяма отражателна способност
• Цифров анализ на сигнала за състоятелно детектиране в
диаграмата на покритие
• Цифрова температурна компенсация
• Патентована обработка на сигнала на много нива (MLSP)
• Регулиране на чувствителността
• Скоба за шарнирен монтаж за лесно разполагане на датчика и
гъвкавост на инсталирането
• Скрит канал за проводниците
• Една уникална панта на капака позволява датчика да бъде
монтиран на таван.
• Лесно достъпни винтови клеми
• Сменяеми огледала
• Атрактивен, модерен външен вид

ДИАГРАМА НА ПОКРИТИЕ
Поглед отгоре

Поглед отстрани

Огледало Завеса (ST-M3)
(Опция)
Поглед отгоре

Акуратно детектиране
Патентована обработка на сигнала на много нива (MLSP), за
осигуряване на по-акуратно детектиране на инфрачервената
енергия на хора в широк диапазон от температури. Датчикът има
възможността да максимизира детектирането на хора, като в
същото време има защита срещу източници на фалшиви аларми
като радио смущения, въздушни течения и насекоми.

Поглед отстрани

Регулиране на чувствителността
Strata може да работи в “нормален” (висока чувствителност), или
“неблагоприятен” (ниска чувствителност) режими с минимална
редукция на диаграмата на защитеност.

Добавена стойност
Широкоъгълното огледало, осигуряващо покритие 12 х 15 метра е
стандартно; достъпно е опционално огледало “завеса” (ST-M3) за
покритие на разстояния до 24 метра.

Модели:
ST-300D

Алармен контакт с форма “А”

ST-301D

Алармен контакт с форма “А” и
тампер ключ

ST-302D

Алармен контакт с форма “С” и
тампер ключ

ST-М3

Опционално огледало “завеса”
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ДАТЧИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ И ДЕТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
ДАТЧИЦИ НА ЧУПЕНЕ НА СТЪКЛО НА ACUITYТМ
Чупенето на прозорец е един от най-лесните и най-общи начини един
взломаджия да влезе в дома, или офиса. За да се помогне срещу този
тип взлом, е необходим датчик на чупене на стъкло на Acuity. Датчикът
е достатъчно “умен”, за да различи звука на чупещо се стъкло от
другите общи звуци в дома, или офиса. Датчиците се характеризират с
високочувствителни микрофони и разширен, микропроцесорно базиран
цифров анализ на звука (DSA), който може да различи всички типове на
чупещо се стъкло (плоско, многослойно, закалено, армирано и ламинирано) на
разстояние до 7.6 метра. Датчиците на чупене на стъкло на Acuity могат да
бъдат монтирани на стена, или на таван.

Характеристики на продукта
• Ненасочен микрофон
• Микропроцесорно базиран детектор на чупене на стъкло
• Високо ниво на защита от статично електричество и
преходни процеси
• Висока защитеност от радиосмущения чрез конструкция с
повърхностен монтаж
• Механизъм за отрязване на белия шум
• Режим на тест на датчика от инсталатора
• Памет за аларми (запомнящ светодиод) на датчика
• Защита от MOV преходни процеси и статично
електричество
• Избираем с джъмпер обхват на чувствителността

Разполагане на датчика
За оптимална защита, датчиците за чупене на стъкло на
Acuity трябва да бъдат разполагани на директна видимост
към предназначената за защита област. Завеси, щори и
други прозоречни покрития ще погълнат звуковата енергия
от чупещото се стъкло. Ако това е потенциален проблем,
монтирайте датчика колкото може по-близо да защитаваното
стъкло.
Бележка: Не монтирайте датчика на същата стена, на която е защитаваното стъкло, или до близки обекти като тонколони, които може да произвеждат продължителни
звуци.

МЯСТО НА МОНТИРАНЕ

Монтаж на отсрещна
стена

Монтаж на съседна
стена

Прозорци

Монтаж на таван

Прозорци

Прозорци

Обхват на детектиране
Размери на типовете
стъкло
Ниво 1*
Плоско/закалено
3-6 мм. дебелина

Обхват на
детектиране
Ниво 2*

46 х 46 см.

7.6 м.

4.6 м.

30 х 30 до 46 х 46 см.

4.6 м.

3 м.

Армирано/Ламинирано
6 мм. дебелина

46 х 46 см.

6 м.

30 х 30 до 46 х 46 см.

3 м.

* Избира се с джъмпер

DG-50
Датчик на чупене на стъкло
• Оптимална защита
• Снабден с дискриминаторна схема
на много нива, за да се максимизира
реакцията му към чупещо се стъкло
• Устойчив на сеизмичен удар и няма да алармира
в отговор на блъскаща се врата,
или даже на удар по корпуса

Модели:
Монтаж на стена
АС-100

Алармен контакт с форма “А”

АС-101

Алармен контакт с форма “А” и
тампер ключ

АС-102

Алармен контакт с форма “С” и
тампер ключ

Симулатор на чупене на стъкло AFT-100
Симулаторът на чупене на стъкло AFT-100 осигурява
най- надеждната и акуратна индикация на правилното
местоположение на датчика. Не инсталирайте датчика
извън максималния препоръчван обхват, дори и ако симулаторът
покаже допълнително разстояние. Бъдещи промени в
акустиката на стаята могат да намалят допълнителното
разстояние. Тествайте за защитеност от фалшиви аларми
чрез създаването на звуци в стаята, които може да се появят,
когато датчикът е активиран.
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Монтаж на таван
АС-500

Алармен контакт с форма “А”

АС-501

Алармен контакт с форма “А” и
тампер ключ

АС-502

Алармен контакт с форма “С” и
тампер ключ

ДАТЧИЦИ НА ДИМ
ЖИЧНИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ДАТЧИЦИ НА ДИМ
FSA-210/410
• Автоматична компенсация на дрейфа
• Вграден двоен сензор, датчик на топлина (опция)
• Вградена 85 dB сирена (опция)
• Лесна за поддръжка подвижна димова камера
• Могат да се свързват помежду си с използване на модули
PRM-2W/4W с обратна полярност

• Безконтактно отчитане на
чувствителността с ръчен тестов измерител (FSD-100)
• Малка височина на корпуса
• Бутон за локален тест
• UL/ULC/CSFM/MEA/EN изброен за комерсиални и домашни
приложения

МОДЕЛИ FSA-210*
FSA-210(х)
• Двупроводен фотоелектричен датчик на дим

FSA-210(Х)Т
• Двупроводен фотоелектричен датчик на дим с датчик на
топлина

FSA-210(х)ST
• Двупроводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален
източник на звук и датчик на топлина

FSA-210(Х)RT
• Двупроводен фотоелектричен датчик на дим с
допълнително реле и датчик на топлина

МОДЕЛИ FSA-410*
FSA-410(Х)
• 4-проводен фотоелектричен датчик на дим

FSA-410(Х)Т
• 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с датчик на
топлина

FSA-410(Х)RT
• 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с
допълнително реле и датчик на топлина

FSA-410(Х)S
• 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален
източник на звук и датчик на топлина

FSA-410(Х)ST
• 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален
източник на звук и датчик на топлина

FSA-410(Х)RST
• 4-проводен фотоелектричен датчик на дим с интегрален
източник на звук, допълнително реле и датчик на топлина

АКСЕСОАРИ
FSD-100
• Ръчен тестов измерител

FSD-101
• Адаптер за поддръжка на FSD-100

PRM-2W
• Модул за реверсиране на полярността, печатна платка
за монтаж в панел (междинно свързване към 2-проводен
датчик)

PRM-2WС
• Модул за реверсиране на полярността в пластмасов
корпус (междинно свързване към 2-проводен датчик)

PRM-4W
• Модул за реверсиране на полярността, печатна платка
за монтаж в панел (междинно свързване към 4-проводен
датчик)

PRM-4WС
• Модул за реверсиране на полярността в пластмасов
корпус (междинно свързване към 4-проводен датчик)

RM-2
• Реле в края на линията за наблюдение на захранването
(само за 4-проводни датчици)

* Легенда
(х) = “А” номер на
канадски модел
(х) = “В” номер на САЩ
модел
(х) = “С” номер на CE/
EN 54 изброен модел

РЪЧЕН ТЕСТОВ ИЗМЕРИТЕЛ
FSD-110
Прецизното и бързо тестване на чувствителността се
изпълнява лесно с безконтактния ръчен тестов измерител
FSD-100. Захранван от стандартна 9 V алкална батерия
и достатъчно малък, за да се събере в джоба на ризата,
FSD-100 запомня 500 отчитания, които могат да бъдат
прехвърлени на всеки компютър. За да инициира отчитане,
техникът просто държи FSD-100 близо до датчика на дим на
DSC и активира тестовия бутон на датчика.
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DLS2002 СОФТУЕР ЗА ВРЪЗКА С КОМПЮТЪР
Софтуерът на DSC за връзка с компютър DLS2002 е много повече от обикновен
софтуерен пакет за дистанционно програмиране на контролни панели. Той е също
така голям диагностичен инструмент и включва характеристики като автоматично
детектиране на типа и версията на панела, съветник за надграждане и проверка за
грешки. DLS2002 ще помогне за опростяване на инсталациите, ще намали времето
за програмиране и ще намали сервизните повиквания. Той ви дава възможността
да правите дистанционно промени в системата за минути, без да се налага да
посещавате обекта. DLS2002 ще издигне вашата инсталация и сервизни възможности
на следващото ниво.

Характеристики
• Интуитивен потребителски интерфейс
• Автоматично детектиране на версията
на панела и модулите
• Автоматична корекция на версията на панела
• Съветник за надграждане
• Проверка за грешки
• Пакетно програмиране
• Графика на системната инсталация

Достъпни аксесоари

PC-LINK
• Директно свързване на кабел
със сериен DB-25 съединител

PC-LINK-9
• Директно свързване на кабел
със сериен DB-9 съединител

MD-12
• Сериен модел за дистанционни
комуникации с панела

СОФТУЕР DLS2002SA SYSTEM ADMINISTRATOR™
Софтуерът DLS2002SA System Administrator е перфектно решение за големи,
или разпръснати на много места бизнес приложения, използващи контролен
панел MAXSYS®. Софтуерът е лесен за употреба и дава на потребителите
възможността да преглеждат и променят кодове, карти за достъп и графици,
както и да преглеждат състоянието на системата, да активират/дезактивират
разпределения и да преглеждат, сортират и да отпечатват буфера за събития.
Софтуерът може да бъде намерен в областта Products на сайта на DSC, в
секцията за защитен с парола софтуер.
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ПРИЕМНИЦИ ЗА ЦЕНТРАЛНА СТАНЦИЯ НА SUR-GARD™
Наблюдаващите станции по света са направили Sur-Gard марката на избора си за апаратура за приемане на аларми. Това
признание идва от десетилетия опит в проектирането, производството и сервизната поддръжка на приемници за централни
станции и софтуер. DSC поддържа клиентите на нашите наблюдаващи станции, тъй като тази фирма увеличава своя бизнес,
като им помага да разберат и да внедрят новата технология.

Виртуален приемник Sur-Gard System III
Sur-Gard System III е здрав, 24-линиен виртуален приемник*, който може да бъде разширен да приеме
24 линийни платки за смесване и съгласуване (SG-DRL3 или SG-DRL3-IP). Той се помещава в 19-инчови
клетки, пригодени за монтаж в шкаф и е конфигуриран за автоматично превключвано резервиране.
За да помогне в идентификацията на приеманите повиквания, се използва патентованото ANI
и DNIS приемане. Приемането ANI позволява на System III да идентифицира повикващия контролен
панел; приемането DNIS използва цифров идентификатор, програмиран в линийните платки
на System III, за да идентифицира и да запомни профила (типа на приемника) на приеманите
повиквания. След като тази информация е известна, патентованата технология Automatic
Handshake Selection (AHS) моментално запомня изисквания handshake на приемания контролен панел,
като елиминира необходимостта да бъде изпълнявано превъртане на сигналите за handshake.
Това значително намалява онлайн времето на централните наблюдаващи станции, което помага
да се пестят пари от телефонни сметки и гарантира, че линийните платки имат възможност
да приемат входните повиквания. И тъй като са достъпни повече линийни платки, то не са
необходими толкова за управление на заявките за повикване.
* System III не е само виртуален приемник; той може да бъде използван с PSTN телефонни линии.

Характеристики на продукта
• Най.бързото време за реакция в индустрията с
патентованите Automatic Handshake Selection™ (AHS) и
Caller ID
• Патентовано ANI и DNIS приемане
• Спестява разходи за телефонна линия и оптимизира
достъпността на платките
• Две 19-инчови клетки за монтаж в шкаф са конфигурирани
за автоматично резервиране и осигуряват двойно
безопасно резервиране, нулево време на престой и UL/ULC
одобрение
• Сигурно, наблюдавано интернет/мрежово наблюдение
със същия приемник
• 24 линийни SG-DRL3 и SG-DRL3-IP платки за смесване
и съгласуване**
• Всяка линийна платка SG-DRL3-IP поддържа до 512
наблюдавани и общо до 1024 T-Link TL250 обекта
• Изход за автоматика през TCP/IP, или RS-232
• UL AA High-Line Security, ULC Level 3/4/5 изброен, FM, CE,

AUSTEL, CNC 55-3511
• Енергонезависима памет RAM във всяка линийна платка SGDRL3 за програмиране и буфер за събития
• Бързи надграждания на софтуера за линийни платки
SG-DRL3 и СРМ3
• До 64 различни профила, използвани от всяка линийна
платка
• Лесен за отчитане, управляван от меню 1/4 VGA дисплей
• Горещо превключваеми и заменяеми компоненти за
резервираност и сертификация на централната станция
• Буфер на паметта за 256 събития на всяка отделна
платка
• Един паралелен принтерски порт, два серийни RS-232
порта и изход за автоматика 10/100BaseT
**Линийните платки SG-DRL3-IP осигуряват 128-битово AES криптиране, анти-хакер,
съвместимост с алармените интернет комуникатори T-Link на DSC и са UL AA HighLine Security и ULC Level 3/4/5 изброени и FIPS/NIST изброени

Проектирани за лесно и икономично разширение
24-линийният виртуален приемник System III е разделен в две 19-инчови клетки за монтаж в шкаф. Това осигурява автоматично
превключвана разервация на всички компоненти в случай на повреда - ако първичният СРМ спре да работи, вторичният
блок моментално ще поеме всички задължения до решаването на проблема. Ползите от системната интеграция включват
увеличен обем на обектите и възможностите за обработване на сигналите.
System III може да бъде конфигуриран да управлява една, или максимум 24 линийни платки. Може да бъде използвана комбинация
от платки за телефонна линия и платки за мрежа, за да се създаде едно интегрирано решение за наблюдение. Една уникална
за System III характеристика е изход за автоматика през TCP/IP с използването на сериен изход RS-232 като резерва.

Автоматична диагностика детектира мигновено проблеми в автоматиката и компонентите
Централният обработващ модул (СРМ3) на System III осигурява непрекъснато наблюдение на софтуера на автоматиката, за
да гарантира автоматично резервиране на допълнителен порт. Например, ако системата за автоматика се изключи от
линията, СРМ3 превключва от първичния етернет порт на вторичния, или към един от двата серийни порта, преди да влезе в
ръчен режим на работа. Допълнително СРМ3 запитва всяка линийна карта, за да получи вярна, обновена информация.
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Интегрирано тестване на линията
System III предлага интегрирано тестване от край до край на до 1024 телефонни номера. Тестовете на линиите могат да
бъдат инициирани по заявка, или автоматично с използването на дневни, или седмични графици. Един уникален тестов сигнал,
използващ форматите SIA, или Contact ID, е програмиран за всеки телефонен номер и резултатите се записват автоматично
през софтуера на конзолата Sur-Gard. System III може да изпраща тестови сигнали към други съвместими приемници в
централната наблюдаваща станция.

Лесно програмиране: бързи и лесни надграждания
System III може да бъде програмиран локално чрез подновяване на неговия управляван от меню VGA дисплей, или дистанционно
през мрежова етернет връзка с използването на софтуера на конзолата Sur-Gard. Софтуерът може да бъде използван също за
програмиране на флаш паметта на устройството с нов операционен софтуер, без да се нарушава активността на други
компоненти, да се пипа хардуера, или да се издърпват чипове.

Софтуер Sur-Gard Console
Софтуерът Sur-Gard Console е лесно средство за използване на базирани на Windows™ устройства за конфигуриране
на виртуален приемник System III. Софтуерът се свързва чрез етернет порта от всеки мрежов компютър и осигурява
много диагностични инструменти като диагностика на връзката и предаване в реално време на състоянието на всички
субсистеми. Останалите характеристики включват “флаш” обновяване на паметта, синхронизиране на датата и часа,
редактиране и архивиране на конфигурационните опции, както и запис на виртуалните събития.

Модели:
SG-SIIIBASE

(Изисква платки SG-DRL3) Базов комплект на System III

SG-SIIIEXP
SG-SIIIREDUN

Разширителен комплект на System III
(Изисква SYSTIIIEXP)

Резервиращ комплект на System III

SG-DRL3

Платка за виртуална линия

SG-DRL3-IP

Мрежова линийна платка

SG-BP3X

Centronics към RJ11 EXP

SG-BP3X-IP

Прекъсване на изолацията на RJ45

Мрежова линийна
платка

SG-DRL3-IP
• Мрежова линийна платка за
приемници System III
• Всяка платка поддържа до 512
наблюдавани и до общо 1024 T-Link
TL250/TL300/TL150 обекта
• До 24 линийни платки за един
приемник System III
• Моментална, винаги включена IP
комуникация
• Работи през локална LAN/WAN мрежа,
както и през интернет
• 128-битово AES криптиране
• Защита от запитване и хардуерна
замяна
• Съвместимост с 10/100BaseT мрежи
• Разширяема флаш памет
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SG-MLR2E
Разширяем цифров
приемник за 2 линии

SG-MLR2-GB
Разширяем цифров
приемник за 2 линии

• Поддържа до 15 линийни платки
• Буфер за 256 събития на линия
• Монтаж в 19 инчов шкаф
• Включва:

• Поддържа до 7 линийни платки
• Буфер за 256 събития на линия
• Монтаж в 19 инчов шкаф
• Включва:

- Централен обработващ модул SG-CPM2

- Централен обработващ модул SG-CPMZ

- Цифрова линийна платка SG-DRL2E

- Цифрова линийна платка SG-DRL2А

- Клетка за приемник SG-MLRFE
• Поддържа:
- Цифрова линийна платка SG-DRL2А

- Клетка за приемник
SG-MLRFE
• Поддържа:

- Мрежова линийна платка SG-DRL-IP

- Мрежова линийна платка SG-DRL-IP

ПРИЕМНИЦИ ЗА ЦЕНТРАЛНА СТАНЦИЯ НА SUR-GARD™
IP приемник за единична линия Sur-Gard System II
Изграден на поколението на нашите приемници за централна станция Sur-Gard, IP приемникът за единична линия System II
е проектиран за частни приложения като колежи/университетски градчета, съвместни владения, частна корпоративна
охрана и правителствени сгради.
Календарът на приемника отпечатва всички алармени данни, които приеме, преди да ги предаде на автоматиката (чрез
TCP/IP, USB, или серийни изходи). Алармените данни могат също така да бъдат изпратени директно на принтер, използващ
паралелен порт и да бъдат прегледани на LCD дисплея в предната част на приемника.
Програмируем чрез компютърно базиран софтуер System II Console, или ръчно с използването на бутоните и дисплея,
приемникът може да бъде конфигуриран за самостаятелна работа (вертикално натрупване на до 4 системи), или за
монтирана в 19-инчов шкаф инсталация (комплектът шкаф за монтиране се продава отделно).

Характеристики на продукта
• Ценно решение за дистанционно наблюдение, идеално за
частни приложения
• System II поддържа до 1024T-Link обекта (TL300/ TL250/TL150),
от които 512 могат да бъдат наблюдавани
• Може да се монтира на маса, или в шкаф
• TCP/IP, USB, или серийни портове към софтуера на
автоматиката
• Управляваният чрез меню LCD дисплей с 40 знака и два
реда, със синьо задно осветление осигурява инструкции,

когато сте в ръчен режим
• 4 бутона за ръчно програмиране и потвърждение на
алармени сигнали, когато се работи в ръчен режим
• Универсално захранване, съвместимо с 110/220V 50 Hz/60 Hz
• Вградена флаш памет и DSP за бъдещи софтуерни
надграждания и подобрения
• СЕ изброен

Лесно програмиране: бързи и лесни надграждания
System II може да бъде програмиран локално чрез подновяване на неговия управляван от меню дисплей с 40 знака на два реда, или
дистанционно през мрежова етернет връзка с използването на софтуера на конзолата Sur-Gard System II Console. Софтуерът
може да бъде използван също за програмиране на флаш паметта на устройството с нов операционен софтуер, без да се
нарушава активността на други компоненти, да се пипа хардуера, или да се издърпват чипове.

Софтуер Sur-Gard SG-System II Console
Софтуерът Sur-Gard System II Console е лесно средство за използване на базирани на Windows™ устройства за контролиране
на до четири системи System II. Софтуерът се свързва чрез етернет порта от всеки мрежов компютър и осигурява
много диагностични инструменти като диагностика на връзката и предаване в реално време на състоянието на всички
субсистеми. Останалите характеристики включват синхронизиране на датата и часа, редактиране и архивиране на
конфигурационните опции, както и запис на виртуалните събития.
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Алармено наблюдение на охранителни мрежи
System II се характеризира с водещи мерки по отношение на охраната като 128-битово AES криптиране и
антихакерско изпълнение, което изолира вътрешните комуникации от външните предавания на данни.

Автоматична диагностика детектира мигновено проблеми в автоматиката и компонентите
System II осигурява непрекъснато наблюдение на софтуера на автоматиката. Например, ако системата за
автоматика се изключи от линията, приемникът превключва от първичния етернет порт на USB порт и накрая към
сериен порт, преди да влезе в ръчен режим на работа.

Модели:

Характеристики
Размери ...........................................30.4 см. x 31 см. x 4.3 см.

SG-Systemll IP приемник System II за единична линия

Тегло .................................................3.8 кг.

SG-SIIRMK Монтажен комплект за 19 инчов шкаф

Входно напрежение ....................110-230 VAC, 50-60 Hz
Консумация ....................................25 W
Изходи..............................................24 V= (отворен колектор)
Резервиране на батерията.....Външен UPS (не е приложен)
Работна среда ............................0°С до 50°С
Отн. влажност.............................90%, без кондензат
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Печелещата награди фамилия T-Link от интернет и мрежови алармени комуникатори пести пари на клиентите чрез
използване на предимствата до създадат от тяхната съществуваща интернет връзка винаги включена IP алармена
комуникация между техния дом и наблюдаващата станция. Не трябва да бъдат създавани други комуникационни мрежи. А с
водещото в индустрията 128-битово AES криптиране, клиентите могат да бъдат сигурни, че имат най-сигурния достъпен
интернет алармен комуникатор.

• Водещо в индустрията решение за интернет/мрежова
комуникация
• Използва съществуващата широколентова интернет
връзка, за да спести разходи за телефонна линия и
да осигури наблюдавана връзка, която е по-бърза и понадеждна.
• Осигурява конкурентоспособност при продаване
на търговци на дребно, училища, държавни офиси и
институции, банки и други финансови и индустриални и
съвременни многофункционални жилищни комплекси.

• Осигурява лесна връзка с панела, програмиране
и управление; програмируем чрез бутоните на
клавиатурата, или софтуера T-Link Console.
• Администрирането на обектите може да бъде изпълнено
през интернет от всяка точка на света, с използването
на софтуера DLS2002.
• UL AA High-Line Security изброен за комерсиални,
охранителни и пожарни приложения.
• Превъзходно решение за възстановяване при злополука
(изпраща събитията на два IP адреса на приемника).

Универсален T-LINK алармен IP комуникатор

TL300
Универсалният IP алармен комуникатор T-Link (TL300) е ценна добавка към фамилията T-Link от интернет/мрежови алармени
комуникатори. С възможност да комуникира с всеки контролен панел (включително от други производители), който използва
формат Contact ID, лесен за инсталиране, TL300 спестява пари на потребителите чрез използване на предимството на
техните съществуващи IP мрежи и охранително оборудване, за да създаде напълно наблюдавани решения между защитения
дом и централната наблюдаваща станция. Този метод осигурява гъвкава и винаги включена двупосочно комуникация по
линията. Комуникационният поток на TL300 е малък и изисква само ограничена широчина на лентата на мрежата. Това
гарантира, че целостта на предаваните данни никога няма да бъде нарушена. За да се намалят рисковете в сигурността,
модулът използва водещото в индустрията 128-битово AES криптиране, защита от запитване и подмяна на хардуера.

Характеристики на продукта
• Съвместим с всеки контролен панел, който използва
формат Contact ID
• Двупосочна, винаги включена IP комуникация
• Работи през локални LAN/WAN мрежи, или интернет
• 128-битово AES криптиране (одобрено от NIST)
• Поддържа DHCP (динамичен IP адрес)
• Съобщава събитията на 2 различни IP адреса на
приемника
• Защита от запитване и подмяна на хардуера

• Ниски изисквания за широчината на лентата на мрежата
• Съвместим с 10/100BaseT мрежи
• 4 вградени програмируеми входа за зони (разширяеми до 12
с използването на зонов разширител РС5108
• 2 програмируеми напреженови изхода
• Програмируем от клавиатурата на панела, или чрез
софтуера T-Link Console
• ULAA High-Line Security и ULC Level 3/4/5 изброен
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Как работи той

Надеждно защитена комуникация

TL300 се свързва директно към телефонния изход на
контролния панел и симулира телефонна връзка, като
осигурява TCP/IP връзка, която изпраща предварително
дефинирани Contact ID кодове на наблюдаващата станция.

TL300 използва водещото в индустрията 128-битово AES
криптиране, защита от запитване и подмяна на хардуера
и специфичен за приложението хардуер, за да помогне да се
елиминират рисковете в сигурността.

Добавена стойност
За да се осигури надеждно и навременно известяване на
събитията, TL300 има възможност да изпраща съобщения до
два различни IP адреса на приемника - характеристика за
резервиране, която позволява комуникацията да продължи в
случай, че единият от IP адресите е недостъпен. Модулът
може също така да бъде програмиран да съобщава
събитията на два различни e-mail адреса. Тези e-mail адреси
могат да бъдат асоциирани с персонален компютър,
пейджър, разрешен мобилен телефон, или PDA.

Гъвкавост
Програмирането на TL300 може да бъде изпълнено локално
с използване на DSC клавиатури, или чрез софтуера T-Link
Console през IP мрежова връзка, направена директно към
етернет порта на комуникатора.
Чрез свързване към четирите програмируеми входа за зони
на модула, TL300 може да бъде конфигуриран да работи като
автономен комуникатор за свързване със съществуващо
оборудване от друг производител. Пълната двупосочна
комуникация с TL300 и IP линийната платка SG-DRL3-IP, на
приемник на Sur-Gard System III позволява съобщаване на
аларми, както и дистанционна диагностика.

Тъй като комуникационният поток на модула е минимален и
изисква само ограничена широчина на лентата на мрежата,
предаването на данни остава навременно и акуратно.

Съвместимост
TL300 е съвместим с всеки контролен панел чрез връзка към
изводите Ring и Tip, които използват формат Contact ID и
изпълняват спецификацията Contact ID за 40/60 милисекунди
време on/off.
Входовете на TL300 с директно активиране могат да бъдат
контролирани чрез изходите на всеки контролен панел.

IP приемник на централна станция:
Sur-Gard System III с линийна платка SG-DRL3-IP

Технически характеристики
Размери ...............................................83 мм. х 133 мм.
Тегло .....................................................3.8 кг.
Входно напрежение ........................12 V=
Консумация на ток ..........................250 mA
275 mA с PGM или PC5108)
Работна среда ................................0°С до 49°С
Отн. влажност.................................5 % до 93%
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T-LINK ИНТЕРНЕТ АЛАРМЕН КОМУНИКАТОР
TL250
Аларменият интернет комуникатор T-Link TL250 създава напълно
наблюдавани охранителни решения между защитавания дом и централната
наблюдаваща станция. Лесните за инсталиране модули спестяват
пари на потребителите чрез използване на предимството на техните
съществуващи мрежи, за да осигурят сигурни интернет комуникации през
частна мрежа (LAN/WAN), или през интернет между контролните панели и
приемника Sur-Gard™ System III на централната станция. Този метод осигурява гъвкава и винаги включена двупосочна линия на
комуникация. Комуникационният поток на TL250 е малък и изисква само ограничена широчина на лентата на мрежата. Това
гарантира, че целостта на предаваните данни никога няма да бъде нарушена. За да се намалят рисковете в сигурността,
модулът използва водещото в индустрията 128-битово AES криптиране, защита от запитване и подмяна на хардуера.

Характеристики на продукта
• Поддържа контролни панели PowerSeries™ и MAXSYS® чрез
вграден PC-Link, или автономен режим за всички други
контролни панели
• Двупосочна, винаги включена IP комуникация
• Работи през локални LAN/WAN мрежи, или интернет
• 128-битово AES криптиране (одобрено от NIST)
• Поддържа DHCP (динамични IP адреси)
• Съобщава събитията на 2 различни IP адреса на
приемника
• Защита от запитване и подмяна на хардуера
• Ниски изисквания за широчината на лентата на мрежата

• Съвместим с 10/100BaseT мрежи
• 4 вградени програмируеми входа за зони (разширяеми до 12
с използването на зонов разширител РС5108
• 2 програмируеми напреженови изхода
• Програмируем от клавиатурата на панела, или чрез
софтуера T-Link Console
• Софтуерни обновявания по мрежата
• Връзка с контролен панел през интернет чрез софтуера
DLS2002SA
• ULAA High-Line Security и ULC Level 3/4/5 изброен

Добавена стойност
За да се осигури надеждно и навременно известяване на събитията, TL250 има възможност да изпраща съобщения до два
различни IP адреса на приемника - характеристика за резервиране, която позволява комуникацията да продължи в случай, че
единият от IP адресите е недостъпен. TL250 може също така да бъде програмиран да съобщава събитията на два различни
e-mail адреса. Тези e-mail адреси могат да бъдат асоциирани с персонален компютър, пейджър, разрешен мобилен телефон,
или PDA.

Гъвкавост

Програмирането на TL250 може да бъде изпълнено локално с използване на клавиатурата на контролен панел, или
чрез софтуера T-Link Console през IP мрежова връзка, направена директно към етернет порта на TL250.
Чрез свързване към четирите програмируеми входа за зони на модула, TL250 може да бъде конфигуриран да работи
като автономен комуникатор за свързване със съществуващо оборудване от друг производител. Пълната двупосочна
комуникация с TL250 и IP линийната платка SG-DRL3-IP, на приемник на Sur-Gard System III позволява съобщаване
на аларми, както и дистанционна диагностика и системна администрация на събитията на панела, потребителски
кодове и възможности за управление.
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T-LINK™ ИНТЕРНЕТ И МРЕЖОВИ АЛАРМЕНИ КОМУНИКАТОРИ
Надеждно защитена комуникация
TL250 използва водещото в индустрията 128-битово AES криптиране, защита от запитване и подмяна на хардуера и
специфичен за приложението хардуер, за да помогне да се елиминират рисковете в сигурността.

Тъй като комуникационният поток на TL250 е минимален и изисква само ограничена широчина на лентата на мрежата,
предаването на данни остава навременно и акуратно

Софтуер на системния администратор
Лесна инсталация на TL250 се осигурява чрез използването на вградения софтуер PC-Link и T-Link Console. Администрирането
на обектите може да бъде изпълнено през интернет от всяко място в света с използването на софтуера DLS2002SA - не се
изисква друго софтуерно приложение.
Обновяванията на софтуера могат да бъдат изтеглени от всеки персонален компютър, тъй като хардуерната
платформа на TL250 се характеризира с обновяема флаш памет.

Съвместимост
TL250 е съвместим със следващите контролни
панели чрез вградения софтуер PC-Link:
РС1616

6-16 зони

РС1832

8-32 зони

РС1864

8-64 зони

Технически характеристики
Размери ...........................................83 мм. х 133 мм.

Входно напрежение ....................12 V=

Power864 РС5020 (версия 3.2, или по-висока)

Консумация на ток ......................250 mA
275 mA с PGM или PC5108)

MAXSYS PC4020 (версия 3.31, или по-висока)

Работна среда ............................0°С до 49°С

Входовете на TL300 с директно активиране могат
да бъдат контролирани чрез изходите на всеки
контролен панел.

Отн. влажност.............................5 % до 93%

IP приемник на централна станция:
Sur-Gard System III с линийна платка SG-DRL3-IP
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T-LINK™ ИНТЕРНЕТ И МРЕЖОВИ АЛАРМЕНИ КОМУНИКАТОРИ
Домашни IP алармени T-LINK™ комуникатори

TL150
Една ценна прибавка към печелещата награди фамилия
T-Link от интернет/мрежови алармени комуникатори,
икономичният домашен IP алармен комуникатор TL150,
създава напълно наблюдавани охранителни решения
между защитавания дом и централната наблюдаваща
станция. TL150 е ефективен при резервирането на
ролята на първичните алармени комуникатори и
осигурява собствениците на жилища с възможността
да активират/дезактивират своята охранителна
система и да прегледат състоянието на отделните
зони през уебстраницата на своя домашен компютър.

Характеристики на продукта
• Поддържа контролни панели PowerSeries™
• Компактна, лесна за инсталиране изработка
• Собствениците на жилища могат да активират/
дезактивират своята охранителна система и да
прегледат състоянието на отделните зони през
уебстраницата на своя домашен компютър.
• Моментална, винаги включена IP комуникация
• Работи през локални LAN/WAN мрежи, или интернет
• 128-битово AES криптиране
• Поддържа DHCP (динамични IP адреси)
• Ниски изисквания към широчината на лентата на
мрежата
• Съвместим с 10/100BaseT мрежи
• Наблюдаван като модул на KEYBUS (наблюдение на
връзките към KEYBUS и към мрежата)
• T-Link програмиране (IP адрес и номер на обекта) през
интерфейса на уеб браузър.

Собствениците на жилища могат да
управляват своята охранителна система
през персоналния си компютър
От своя домашен компютър собствениците на
жилища могат да активират/дезактивират своята
охранителна система и да прегледат състоянието на
отделните зони през решетката на състоянието на
зоните на уеб браузър.
Решетката дава допълнителна информация, която не
е достъпна от коя да е клавиатура на DSC. С един бърз
поглед собствениците могат да видят колко често е
била нарушавана някоя зона напоследък.

Спестява пари
Простотата на инсталационните работи на TL150 в
съществуващите домашни мрежи, за да се осигурят
надеждно защитени интернет комуникации, като с
това се елиминира необходимостта от резервиране
чрез отделна телефонна линия, или клетъчна връзка.
В допълнение, когато прекарвате алармените
комуникации през интернет, няма
такси за дълги разстояния, или такси.

Моментална, винаги включена IP комуникация
Впрягането на скоростта на интернет позволява
сигналите да бъдат изпращани почти незабавно, докато
комуникацията по телефонна линия може да отнеме 20-30
секунди. Освен това мрежовата комуникационна връзка
може да бъде наблюдавана за неизправност и от панела, и
от приемника на централната станция.

Надеждно защитена комуникация
TL150 използва водещото в индустрията 128-битово AES
криптиране, за да помогне да се елиминират рисковете в
сигурността.
Комуникационният поток на TL150 е минимален и изисква
само ограничена широчина на лентата на мрежата. Това
гарантира, че целостта на данните, които се предават,
никога няма да бъде нарушена.

Съвместимост
TL150 е съвместим със следващите PowerSeries контролни
панели:
РС1616

6-16 зони

РС1832

8-32 зони

РС1864

8-64 зони

Power432™ PC580/585
Power632™PC1555MX/1565
Power832®PC5010
Power864™ PC5020
Приемник на централна станция:
Sur-Gard System III с линийна платка SG-DRL3-IP

Технически характеристики
Размери ............................................. 107 мм. х 43 мм.
Входно напрежение ...................... 12 V= (от KEYBUS)
Консумация на ток ........................ 65 mA
Работна среда .............................. 0°С до 50°С
Отн. влажност............................... 5 % до 93%
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ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
FIRE CLASS 100 - Аналогов пожарен панел
• 1 аналогова верига.
• Автоматична компенсация на дрейфа.
• 1 конвенционална входна линия.
• 16 напълно програмируеми софтуерни зони.
• 16 повторителя на аларми (отворен
колектор): по един за всяка зона.
• 2 управляеми и прекъсваеми алармени
изхода (релета), напълно програмируеми
и разширяеми до 14 с помощта на
разширителите FC100/6OUT.

• Интерфейс RS485 за свързване на макс. 8
повторителя FC200/REP.
• Интерфейс RS232 за свързване на сериен
принтер, управляван от контролния панел,
или РС за предаване и приемане на данни.
• Telecom модул F100/COM за свързване към
телефонна линия.
• Отговаря на нормите EN54.

FIRE CLASS 200 - Аналогов пожарен панел
• Отговаря на нормите EN54.
• 2 аналогови вериги.
• Управление на модулни вериги.
• Автоматична компенсация на дрейфа.
• 1 конвенционална входна линия
• 16 напълно програмируеми софтуерни зони.
• 16 повторителя на аларми (отворен
колектор): по един за всяка зона.
• 4 управляеми и прекъсваеми алармени
изхода (релета), напълно програмируеми
и разширяеми до 16 с помощта на

разширителите FC200/6OUT.
• Интерфейс RS485 за свързване на макс. 8
• повторителя FC200/REP и 7 FIRE CLASS200
подчинени контролни панела.
• Интерфейсна връзка за свързване на сериен
принтер, управляван отконтролния панел,
или РС за предаване и приемане на данни.
• Telecom модул F100/COM за свързване към
телефонна линия.
FIRE CLASS200
Подчинен контролен панел
• До 7 на RS485

FC200/REP
Рипитър
• До 8 на RS485
• LCD дисплей на 4
реда х 20 колони
• Бързи бутони

FC200/6OUT

FC200/COM

Изходен разширител

Телеком модул

• До 2 разширителя
• 6 изхода

• Телефонен избирач
• Цифров комуникатор
• Телеуправление

2 аналогови
линии

Гласови съобщения
Сериен
принтер

FC200/SW
Управляващ софтуер
Паралелен
принтер
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Специфичен
модем

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
J408 / J424 - Общи характеристики:
• Удовлетворяват EN54
• До 21 устройства могат да бъдат свързани към
всяка зона: конвенционални пожарни датчици,
алармени бутони, газови датчици
• Един алармен повтарящ изход (отворен колектор)
за всяка входна зона
• Разпознаване на точка за ръчно повикване
• Сигнализация за липсващи датчици
• 2 контролирани 24 V алармени изхода за
активиране на пиезо-електрични сирени, пожарни
звънци и мигащи светлини

• Изход за активиране на сигнални и
допълнителни устройства
• Контролиран пожарен изход за активиране
на телефонен избирач
• Програмируем изход с отворен колектор
• Програмиране от компютър, или клавиатура
• Запис на 50 събития (могат да бъдат
прегледани на компютър)
• Команда за спиране на сирените
• Командна клавиатура, защитена от
ключ, или код

J408-8
• 8 контролирани, балансирани и прескачаеми
входни зони (J408-2 има 2 зони; J408-4 има 4 зони)
• Захранване: 230V~ +/- 10%
• 27.6 V= 1.5 A импулсно захранване / зарядно
устройство за акумулатор
• Отсек за два акумулатора 12 V 7 Ah
• Размери: (Ш х В х Д): 35 4 х 280 х 100 мм.
• Тегло (без акумулатори): макс. 4.5 кг.

J424
• 6 контролирани, балансирани и прескачаеми входни зони,
разширяеми до 24 чрез 2, или 8-зонови разширители
• Опционален задно осветен дисплей
• Захранване: 230V~ +/- 10%
• 27.6 V= 2.5 A импулсно захранване / зарядно устройство за акумулатор
• Отсек за два акумулатора 12 V 17 Ah
• Размери (Ш х В х Д): 502 х 422 х 116 мм.
• Тегло (без акумулатори): макс. 8.5 кг.

SERIE 600 - Пожарни датчици
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ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
HS900
HS900 е високоефективна сирена с мигаща светлина специално проектирана за звуково и визуално известяване в случай на
пожар, или евакуация. Мигащата светлина се излъчва от ксенонова лампа с висока интензивност и е видима от всички ъгли,
като така има максимално визуално покритие. Изящната, нископрофилна сирена HS900 се вписва във всяко обкръжение, което
я прави идеална за хотели, болници, кина, офиси и др.

Модели:
HS900/R24S
HS900/W24S
HS900/R24
HS900/W24
H900/R24S
H900/W24S
H900/R24
H900/W24

Сирена/светкавица, червена, синхронизирана
Сирена/светкавица, бяла, синхронизирана
Сирена/светкавица, червена, несинхронизирана
Сирена/светкавица, бяла, несинхронизирана
Сирена/светкавица, червена, синхронизирана
Сирена/светкавица, бяла, синхронизирана
Сирена/светкавица, червена, несинхронизирана
Сирена/светкавица, бяла, несинхронизирана

ECHO-R24 - Сирена със самостоятелно захранване
• Високоефективна сирена
• Излъчване на звук с модулирана честота
• Допълнителна вътрешна защита на метала: устойчив на
корозионни агенти
• Изключване на светлината при
слаб акумулатор
• Отделни регулатори за акустичното
и светлинно сигнализиране
• Управляващо напрежение: 27.6 V=
• Ниво на звука: 104 dBA(на 3 метра)
• Носеща честота: 1750 Hz
• Температурен обхват:
-25°С до +55°С -IP 34
• Размери: (Ш х В х Д): 180 х 270 х 90 мм.
• Тегло (без акумулатор): 2.8 кг.
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Общи характеристики
• Работно напрежение: 19 - 32 VDC
• Консумация на светкавицата (средно): 135 mA
• Консумация на сирената (средно): 90 mA
• Звуково налягане Ниско/Високо: 87+/-3 dB/ 100+/-3 dB на
3 метра
• Сила на светлината: 60 cd
• Размери: 126 х 132 х 53 мм (Ш х В х Д)
• Клас на защита: IP31
• Работна температура: 5 - 40°С

