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Ústředna EZS rozšiřitelná až
na 30 zón :

i-on30EX
Novinka:
Schváleno dle nejnovějších EN norem
včetně nové EN50131-3:2009
Flexibilita
K dispozici verze s vestavěným digitálním komunikátorem, plně hybridní řešení
Výkonná sběrnice - až 10 jednotek: klávesnice, expandery nebo napájecí zdroje s expanderem

Snadná montáž
Semi-auto adresace -Předchází adresovacím chybám u sběrnicových jednotek, spoří
hodiny montážní práce a diagnostiky
Decimální rozšíření - expandery mají 10 zón navíc k 10ti zónám na desce ústředny.
Identifikace zón na expanderech je jednoduchá (expander 2 - zóny 20-29)

Jednoduchá údržba a servis
Zvukové dohledání sběrnicové jednotky - lokace je rychlá a snadná. Redukuje
čas nutný ke kompletaci a oživení
www.avalon.cz

Technická specifikace
Normy
Zóny
Sběrnicové jednotky
Čtečky karet
Podsystémy
Historie
Uživatelé
Vnitřní siréna

Výstupy

Vzdálená komunikace
Možnosti konfigurace
Napájecí zdroj
Baterie
Rozměry
Hmotnost
Teplotní rozsahy

PD6662:2010, EN50131-3:2009 and EN50131-6:2008 Grade 2 and environmental class 2
EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010
10 na desce, maximálně 30, všechny plně programovatelné
Maximálně 10 sběrnicových jednotek ( 1 musí být klávesnice)
Drátové a bezdrátové klávesnice obsahují čtečku
4 nezávislé podsystémy, nebo plné střežení a 3 částečné
350 událostí: 250 povinných a 100 nepovinných
Maximálně 50 uživatelů se 4 číselným kódem, každý uživatel může mít bezdrátovou klíčenku,
bezdrátový dálkový ovladač * a bezdrátové panikové tlačítko *
Ústředna: 16Ω reproduktor
Drátový expander: jeden nezávisle ovládaný 16Ω reproduktor
Bezdrátový expander: jeden nezávisle ovládaný 16Ω reproduktor
Ústředna: Siréna a strobo, jeden 500mA programovatelný výstup (OC), 12 komunikačních
nízkoproudových výstupů
Bezdrátový expander: 8 rádio výstupů
Drátový expander: 4 x 100mA, programovatelné výstupy otevřený kolektor
i-on rozhraní pro připojení komunikačních modulů, viz níže
i-on30EXDEUR obsahuje digitální komunikátor na desce
i-on Downloader přes USB nebo PLUG-IN modul, nebo vestavěný digi komunikátor
(pouze i-on30EXDEUR)
1.0A, v souladu s EN50131-6 Typ A, napěťový výstup 750mA při nabíjení
baterie 7Ah
Baterie 12V, maximálně 7Ah, olověný akumulátor gelového typu
Ústředna: 245 x 235 x 90 mm Klávesnice: 115 x 156 x 34mm Expander: 230 x 144 x 44mm
Ústředna: 2.8Kg Klávesnice: 0.26Kg Expander: 0.42Kg
Třída 2 -10°C až 55°C @ 0-93% RH

∗Vyžaduje bezdrátový expander EXP-R10

Produktové kódy
Model
i-ON30EX
i-ON30EXD
i-KP01
i-RK01
FOB-2W-4B
EXP-W10

Ústředna
Ústředna
Drátová klávesnice
Bezdrátová klávesnice
Dálkový ovladač
Drátový expander 10 zón

EXP-R10

Bezdrátový expander 10 zón

EXP-R30

Bezdrátový expander 10 zón

i-DIG02
i-SD02
ADSL01
i-GSM02
i-RC01
EXP-PSU

Digitální komunikátor
Hlasový komunikátor
ADSL ﬁltr
GSM komunikátor
4 reléová deska
Napájecí zdroj

Samostatná ústředna s možností plug-in modulu, vč. boxu a zdroje
Samostatná ústředna vč. digitálního komunkátoru s možností plug-in modulu, vč. boxu a zdroje
Elegantní klávesnice s velkým displejem a navigačním tlačítkem a integrovanou čtečkou
Bezdrátová klávesnice pro zastřežení / odstřežení s integrovanou čtečkou
Obousměrný dálkový ovladač, 4 tlačítka, 4 LED
Rozšíření systému o 10 drátových zón a až 4 drátových výstupů, používá sběrnici Scantronic
a zvukové vyhledávání jednotek
Rozšíření systému o 10 bez drátových zón a až 8 bezdrátových výstupů,
používá sběrnici Scantronic a zvukové vyhledávání jednotek. Lze použít pro dálkové ovladače.
Při připojení k i-on30 umožňuje připojit až 20 bezdrátových zón.
Lze využit pro dálkové ovladače.
Plug-in digitální komunikátor
Plug-in hlasový/digitální komunikátor, pevná linka
Zařazuje se u telefonní linky ADSL
GSM digitální komunikátor / hlasová komunikace
Konvertuje tranzistorové výstupy na relé
Sběrnicový 3A napájecí zdroj s expanderem 10 drátových zón a 20 výstupů.
Funkce zvukového trasování.
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For consumer literature or more information please contact
Touchpoint Member Services
telephone: +44 (0)1594 541 979
email: touchpoint@coopersecurity.co.uk
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