
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Centrale alarmowe / PERFECTA / P yty g ówne

PERFECTA 32
CENTRALA ALARMOWA
Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone s
do zabezpieczania ma ych i rednich obiektów, jak mieszkania,
domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, ma e firmy
itp. Zapewniaj  ochron  zgodn  z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

System bazuj cy na centrali PERFECTA 32 charakteryzuje
si  szybkim monta em, prost  konfiguracj  oraz atw  i intuicyjn
obs ug . Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod
sterowania systemem oferuje równie  te bardziej nowoczesne, jak
mi dzy innymi funkcjonaln  i intuicyjn  aplikacj  na urz dzenia
mobilne PERFECTA CONTROL.

Wbudowany modu  GSM/GPRS daje szerokie mo liwo ci:
umo liwia wspó prac  z aplikacj  mobiln , z obs ug  wiadomo ci
PUSH, zdaln  konfiguracj  z u yciem programu PERFECTA Soft,
monitoring zdarze  (np. do stacji monitoruj cej agencji ochrony),
powiadamianie g osowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikacj
audio (nas uch d wi ków z chronionego obiektu). Obs ugiwane s
dwie karty nano SIM, co zapewnia ci g o  komunikacji: przy wyst pieniu problemów z zasi giem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest
druga karta.

P yta elektroniki centrali wyposa ona jest w 8 wej  i 4 wyj cia przewodowe. Ich liczb  mo na zwi kszy  przez pod czenie modu ów rozszerze : ekspanderów
wej  INT E i wyj  INT O albo INT ORS. Pozwala to rozbudowywa  system, do czaj c wi cej czujek, sygnalizatorów, a nawet urz dze  wykonawczych
(do sterowania bram  gara ow , roletami, zraszaczami ogrodowymi).

Centrala umo liwia podzia  obiektu na dwie strefy, z wyborem trzech trybów czuwania (dzienny, nocny, pe ny). Ka de wej cie mo e by  przypisane do jednego
lub obu dozorowanych obszarów.

Konfiguracja systemu mo e odbywa  si  w dwojaki sposób: z u yciem intuicyjnego programu PERFECTA Soft (z pod czonego kablem RS 232 (TTL)
komputera lub zdalnie) oraz z poziomu manipulatora, przy wykorzystaniu krótkich sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.

zgodno  z EN 50131 Grade 2
od 8 do 32 wej  programowalnych przewodowych:

wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
mo liwo  obs ugi czujek roletowych i wibracyjnych

od 4 do 12 wyj  programowalnych przewodowych
2 wyj cia zasilaj ce na p ycie g ównej
wbudowane modu y:

GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
g osowy (odtwarzanie komunikatów g osowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
akustycznej weryfikacji alarmu (nas uchiwanie d wi ków)

podzia  systemu na 2 strefy:
3 tryby dozoru w ka dej strefie
mo liwo  przypisania wej cia do dwóch stref
sterowanie przez u ytkownika lub za pomoc  timerów

magistrala komunikacyjna do pod czania manipulatorów (PRF LCD) i modu ów rozszerze  (INT E, INT O, INT ORS)
sterowanie systemem za pomoc :

manipulatorów PRF LCD (do 4)
aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL

mo liwo  aktualizacji oprogramowania (firmware)
has a:

15 hase  u ytkowników
1 has o serwisowe

edycja nazw (u ytkowników, stref, wej , wyj  i modu ów) u atwiaj ca sterowanie systemem i jego nadzór
timery:

 

Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/product/868/PRF–LCD/
http://www.satel.pl/pl/product/689/INT–E/
http://www.satel.pl/pl/product/685/INT–O/
http://www.satel.pl/pl/product/114/INT–ORS/
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8 timerów z mo liwo ci  ustawienia wyj tków
pami  3584 zdarze
automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
wbudowany zasilacz impulsowy:

zabezpieczenie przeciwprzeci eniowe
zabezpieczenie przez ca kowitym roz adowaniem akumulatora
regulacja pr du adowania akumulatora

programowanie ustawie  centrali:
lokalnie  manipulator, komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, pod czony do portu RS 232 (TTL) centrali
zdalnie  komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, cz cy si  z central  przez GPRS

DANE TECHNICZNE
Komunikaty g osowe 16
Pami  zdarze 3584
Strefy 2
Timery 8
Wymiary p ytki elektroniki 160 x 68 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Napi cie zasilania (±15%) 18 V AC, 50-60 Hz
Pobór pr du w stanie gotowo ci 150 mA
Maksymalny pobór pr du 180 mA
Masa 105 g
Maksymalna wilgotno 93±3%
Pobór pr du z akumulatora  w stanie gotowo ci 100 mA
Napi cie zg oszenia awarii akumulatora (±10%) 11 V
Napi cie odci cia akumulatora (±10%) 10,5 V
Klasa rodowiskowa wg EN50130-5 II
Maksymalny pobór pr du z akumulatora 160 mA
Wej cia przewodowe programowalne 8
Maksymalna liczba wej  programowalnych 32
Wyj cia przewodowe programowalne 4
Maksymalna liczba wyj  programowalnych 12
Wyj cia zasilaj ce 2
Magistrale komunikacyjne 1
Manipulatory do 4
Stopie  zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2
Obci alno  wyj cia AUX 500 mA / 12 V DC
Zalecany transformator 40 VA
U ytkownicy 15
Obci alno  wyj cia KPD 500 mA / 12 V DC
Zakres napi  wyj ciowych 10,5 V 14 V DC
Pr d adowania akumulatora 500 mA
Napi cie wyj ciowe zasilacza 12 V DC ±15%
Numery telefonów do powiadamiania 8
Pr d wyj ciowy zasilacza 2 A
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