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VERSA 10
CENTRALA ALARMOWA
Centrale alarmowe przeznaczone do ochrony ma ych i redniej
wielko ci obiektów, oferuj ce wszechstronn  funkcjonalno
w dziedzinie zabezpiecze . Wyró niaj  si  one spo ród konkurencji
mo liwo ciami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej oraz
zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dost pnymi dzi ki
dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.

zgodno  z EN50131 Grade 2
10 wej  z mo liwo ci  rozbudowy do 30:

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

dodatkowe wej cie sabota owe
od 4 do 12 programowalnych wyj
3 wyj cia zasilaj ce
podzia  systemu na 2 strefy:

3 tryby dozoru w ka dej strefie
sterowanie przez u ytkownika
lub za pomoc  timerów

magistrala komunikacyjna do pod czania manipulatorów, czytników i modu ów rozszerze
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:

monitoringu (SIA, ContactID, inne)
powiadamiania g osowego (8 numerów, 16 komunikatów)
zdalnego programowania (modem 300 bps)

wspó praca z modu ami GSM/GPRS:
powiadamianie g osowe/SMS
monitoring SMS/GPRS

sterowanie systemem za pomoc :
manipulatorów LCD lub LED (do 6)
manipulatorów bezprzewodowych VERSA LCDM WRL (VERSA 10 Firmware v1.04 lub nowszy)
manipulatorów z ekranem dotykowym INT TSG (INT TSG Firmware v1.03 lub nowszy, VERSA 10 Firmware v1.04 lub nowszy)
pilotów zdalnego sterowania

port RS 232  gniazdo RJ
mo liwo  prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) u atwiaj ca korzystanie z przysz ych urz dze
obs uga do 31 hase :

30 zwyk ych u ytkowników
1 instalator

edycja nazw u atwiaj ca obs ug  i zarz dzanie systemem
timery:

4 timery z obs ug  wyj tków
pami  2047 zdarze
automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajno ci 2A:

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

opcja niezg aszania do centrali alarmowej awarii serwera SATEL (VERSA Firmware 1.08 lub nowszy)

 

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/719/VERSA–LCDM–WRL/
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DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Klasa zabezpieczenia Grade 2
Napi cie zasilacza centrali (±10%) 12 V DC
Obci alno  wyj  programowalnych niskopr dowych 50 mA
Obci alno  wyj  programowalnych wysokopr dowych (±10%) 1100 mA
Wydajno  pr dowa zasilacza 2 A
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Znamionowe napi cie zasilania (±10%) 18 V AC
Pobór pr du w stanie gotowo ci 100 mA
Maksymalny pobór pr du 125 mA
Masa 114 g
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