
SYSTEM SYGNALIZACJI PO AROWEJ
Centrale

CSP-104
CENTRALA SYGNALIZACJI PO AROWEJ
CSP serii 100 to konwencjonalne centrale sygnalizacji po arowej
w pe ni zgodne z wymaganiami EN54. Przeznaczone s  do realizacji
prostych systemów w ma ych i redniej wielko ci obiektach. Du ym
atutem central SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygl d
oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12V
w roli pomocniczego ród a zasilania.

4 linie dozorowe,
obs uga panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego
(za pomoc  interfejsu CSP ETH)
4 wej cia steruj ce o funkcjonalno ci programowanej
przez instalatora
4 wyj cia programowane przez instalatora, umo liwiaj ce
interakcj  z innymi systemami
obs uga urz dze  transmisji po aru i uszkodzenia
wbudowany zasilacz buforowy wspó pracuj cy
z pojedynczym akumulatorem 12 V, oraz wyj ciami zasilania
AUX 24V i 18

 

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/625/CSP–ETH/


SYSTEM SYGNALIZACJI PO AROWEJ
Centrale

DANE TECHNICZNE
Zakres temperatur pracy -5 +40 °C
Maksymalna wilgotno 93±3%
Wymiary 324 x 382 x 108 mm
Zakres temperatur transportu -25 .+55 °C
Zasilanie podstawowe z sieci o napi ciu 230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Maksymalny pobór pr du z sieci 500 mA
Czas pracy zasilania rezerwowego 72 h
Pr d adowania akumulatora maks. 1,4 A
Maks. rezystancja wewn trzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie) 1 
Pobór pr du z akumulatora w stanie dozorowania 100 mA
Pobór pr du z akumulatora w stanie alarmu 170 mA
Pobór pr du ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania 75 mA
Pobór pr du ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu 130 mA
Szczelno  obudowy IP30
Masa bez akumulatora < 3 kg
Pojemno  pami ci zdarze 8999
Pojemno  licznika alarmowania 9999
Bateria zegara 3 V (CR2032)
Wyj cie komunikacji z komputerem PC (serwisowe) Tak
Rezystor ko cowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym 100 
Wyj cie komunikacji z panelem wyniesionym oraz modu em CSP-ETH Tak
Wyj cie zasilaj ce+24V 24 V DC +/-15% / 200 mA maks.
Wyj cie zasilaj ce AUX (tylko do pod czenia modu u CSP-ETH): w stanie normalnym 18 V DC +5%, -15%
Rezystor alarmowy w linii wej cia kontrolnego 1 k  +/- 5%
Rezystor ko cowy w linii wej cia kontrolnego 10 k  +/- 5%
Liczba programowanych wej  kontrolnych 4
Parametry elektryczne wyj  przeka nikowych 1A / 30 V DC (NO lub NC)
Liczba linii dozorowych 4
Rezystancja linii dozorowej maks. 100  (2 x 50 )
Liczba czujek w linii dozorowej maks. 32
Liczba r cznych ostrzegaczy (ROP) w linii maks. 10
Rezystor ko cowy w linii dozorowej 5,6 k  +/- 5%
Dopuszczalny pr d dozorowania w linii dozorowej 10 mA
Maksymalny pr d w linii w trakcie alarmu 40 mA
Poziom ograniczenia pr du w linii dozorowej 54 mA
Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia maks. 75  (2 x 37,5 )
Liczba linii zewn trznych sygnalizatorów 2
Napi cie robocze linii sygnalizatorów 24 V DC +/-15%
Dopuszczalny pr d linii sygnalizatorów 180 mA
Rezystor ko cowy w linii sygnalizatorów 10 k  +/-5%
Liczba linii transmisji alarmu 1
Napi cie robocze linii transmisji alarmu 24 V DC +/-15%
Dopuszczalny pr d linii transmisji alarmu 180 mA
Rezystor ko cowy w linii transmisji alarmu 10 k  +/-5%
Liczba linii transmisji uszkodzenia 1
Napi cie robocze linii transmisji uszkodzenia 24 V DC +/-15%
Dopuszczalny pr d linii transmisji uszkodzenia 180 mA
Rezystor ko cowy w linii transmisji uszkodzenia 10 k  +/-5%
Liczba programowanych wyj  przeka nikowych 4
Zasilanie rezerwowe: wewn trzny akumulator kwasowy 12 V / 17 Ah
Zasilanie rezerwowe: zewn trzny akumulator kwasowy 12 V / 24 Ah
Wyj cie zasilaj ce AUX (tylko do pod czenia modu u CSP-ETH): przy awarii zasilania AC 12 V DC +15%, -20%
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