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O AMAX keypad 3000 L8 é um teclado LED de 8 zonas
compatível com todos os painéis de controlo AMAX.
Os ícones auto-explicativos apresentam as condições
do sistema num formato de visualização simples. O
estado da zona é indicado numericamente na parte
superior do ecrã.
O teclado avisa-o quando uma zona estiver aberta,
quando tiver ocorrido um alarme e em que zona o
alarme ocorreu.
Funções
Métodos de arme
Pode armar o sistema introduzindo o seu código e
premindo a tecla [#/*] ou mantendo a tecla [#/*]
premida durante 2 segundos (arme rápido).
São duas as opções para armar o sistema:
• Para armar o sistema e permanecer no local, prima
[*].
• Para armar o sistema e sair de casa, prima [#].

Áreas do teclado
É possível ligar um máximo de 16 teclados AMAX a um
painel de controlo AMAX.
Os teclados LED podem ser atribuídos a uma área.

u

Arme do sistema de alarme com um só botão

u

Alarmes médicos, de incêndio e de pânico

u

Interruptor contra sabotagem

u

Design elegante e moderno

u

Fácil de usar

Alarmes médicos, de incêndio e de pânico
Se programado para tal, ao premir simultaneamente
os botões exteriores de uma fila em qualquer teclado,
é enviado um relatório de alarme para a central
receptora de alarme. Prima [4] e [6] em simultâneo
para um alarme de incêndio; prima [7] e [9] em
simultâneo para um alarme médico e prima [1] e [3]
ou [*] e [#] em simultâneo para um alarme de pânico.
Certificados e Aprovações
Região

Certificação

Europa

CE

DIN EN 50130-4 (6/2011)
DIN EN 55022 (5/2008)
EN 60950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010

EN

50131-3 Grau 2, Classe ambiental
II

VdS

A

Alemanha

Especificações Técnicas
Modelo de caixa
Dimensões:

• 138 x 115 x 24 mm
(CxLxA)
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Peso:

• 254 g

Cor:

• Branco

Aspectos ambientais
Temperatura de funcionamento

• -10 °C a +55 °C

Humidade relativa

• 10% a 95%

Requisitos de alimentação
Gama de tensão de entrada:

• 10,8 Vdc a 13,8 Vdc

Consumo de corrente:

• standby 31 mA, máx.
60 mA

Requisitos de cabos:

• quatro fios, AWG18 ou
AWG22
• comprimento máximo de
200 m (painel de controlo
ao último teclado)
• comprimento máximo do
BUS 1 = 700 m (máximo
de 14 dispositivos,
máximo de 8 teclados)
• comprimento máximo do
BUS 2 = 700 m (máximo
de 14 dispositivos,
máximo de 8 teclados)

Tipo EN:

• B

Como encomendar
AMAX keypad 3000 L8

O AMAX keypad 3000 L8 é um teclado LED de 8 zonas
Homologação: EN 50131-3 Grau 2
N.º de encomenda IUI-AMAX3-LED8
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