
SYSTEM SYGNALIZACJI PO AROWEJ
Urz dzenia zdalnej obs ugi

PSP-204
URZ DZENIE ZDALNEJ OBS UGI I SYGNALIZACJI  PANEL WYNIESIONY
Panel wyniesiony dla central serii CSP 200 umo liwia obs ug
systemu sygnalizacji po aru z miejsca oddalonego od fizycznej
lokalizacji centrali, powielaj c jej interfejs u ytkownika. Dzi ki niemu,
centrala sygnalizacji po arowej mo e by  zainstalowana tam gdzie
jest to najbardziej dogodne z punktu widzenia topologii systemu,
podczas gdy panel umieszczony mo e zosta  w pobli u personelu
obs ugowego. Dzi ki identycznemu z central  interfejsowi
u ytkownika, obs uga systemu za pomoc  panelu jest dok adnie taka
jak w przypadku obs ugi lokalnej za pomoc  centrali.

wbudowany wy wietlacz LCD u atwiaj cy bie c  obs ug
i programowanie systemu,
wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem
12 V 17 Ah, oraz wyj ciami zasilania AUX 24V i 18V

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 A
Maks. rezystancja wewn trzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie) 1 
Pobór pr du z akumulatora w stanie dozorowania 60 mA
Pobór pr du z akumulatora w stanie alarmu 60 mA
Pobór pr du ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania 55 mA
Pobór pr du ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu 55 mA
Szczelno  obudowy IP30
Masa bez akumulatora < 3 kg
Zasilanie rezerwowe: wewn trzny akumulator kwasowy Tak
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