
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Centrale alarmowe / VERSA / Obs uga i nadzór systemu

VERSA-LED-BL
MANIPULATOR LED DO CENTRAL Z SERII VERSA
Manipulator VERSA LED BL s u y do codziennej obs ugi systemów
bazuj cych na centralach z serii VERSA. Jest to urz dzenie,
w którym stan systemu alarmowego jest okre lany poprzez
wskazania diod LED, co daje u ytkownikowi jednoznaczn
informacj  o wykonanej czynno ci. Diody podzielone s  na dwie
sekcje. Pierwsza (6 diod LED: dwie zielone, dwie czerwone, ó ta
i niebieska) s u y do prezentacji stanu systemu i jego stref. Druga
sk ada si  z 30 ponumerowanych diod koloru czerwonego, które
wskazuj  stan wej  oraz ilustruj  up yw czasu pozosta ego
do zako czenia odliczania czasu na wej cie lub wyj cie w danej
strefie. Wyst pienie wybranych zdarze  mo e by  tak e
sygnalizowane akustycznie.

Na klawiaturze manipulatora znajduj  si  odpowiednio oznaczone
przyciski funkcyjne. Umo liwiaj  one bezpo rednie wywo anie
alarmów (NAPAD, PO AR i POMOC) oraz szybkie uruchomienie
wybranego trybu czuwania. Pod wietlenie przycisków zapewnia
wygodne u ytkowanie nawet w miejscach o s abym o wietleniu.

Manipulator dost pny jest w dwóch wersjach kolorystycznych
pod wietlenia: VERSA LED BL (kolor niebieski)
i VERSA LED GR (kolor zielony).

diody LED informuj ce o stanie wej , stref i systemu
szybkie w czanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
alarmy NAPAD, PO AR, POMOC wywo ywane z klawiatury
pod wietlenie klawiszy
sygnalizacja d wi kowa wybranych zdarze  w systemie
sygnalizacja utraty czno ci z central

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Wymiary obudowy 114,5 x 95 x 22,5 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Znamionowe napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Pobór pr du w stanie gotowo ci 40 mA
Maksymalny pobór pr du 120 mA
Masa 97 g
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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
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