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u

Aktivering av larmsystem med en enda
knapptryckning

u

Brand-, nöd- och paniklarm

u

Sabotagekontakt

u

Elegant och modern design

u

Lättanvänt

Manöverpanelen AMAX 3000 L8 är en
lysdiodsmanöverpanel med 8 sektioner som är
kompatibel med alla AMAX-centralapparater.
Systemförhållanden visas med ikoner som är enkla att
känna igen och i ett överskådligt format.
Sektionsstatus visas numeriskt längs med den övre
delen av skärmen.
Manöverpanelen meddelar dig när en sektion är
öppen, när ett larm har utlösts och i vilken sektion
som det har inträffat.

Brand-, nöd- och paniklarm
Du kan programmera apparaten så att en larmrapport
skickas till larmcentralen om användaren trycker på
knapparna längst ut på raderna på en knappsats
samtidigt. Tryck på [4] och [6] samtidigt för ett
brandlarm; tryck på [7] och [9] samtidigt för ett
nödlarm, och tryck på [1] och [3] eller [*] och [#]
samtidigt för ett paniklarm.

Funktioner

Region

Certifiering

Aktiveringsmetoder
Du kan aktivera systemet genom att ange din kod och
trycka på knappen [# / *], eller snabbaktivera systemet
genom att trycka ner knappen [# / *] i 2 sekunder.
Det finns två alternativ när du aktiverar systemet:

Europa

CE

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

EN

50131-3 nivå 2, miljöklass II

VdS

A

• Tryck [*] om du vill aktivera systemet och stanna kvar.
• Tryck [#] om du vill aktivera systemet och sedan
lämna huset.

Manöverpanelsområden
Du kan koppla upp till 16 AMAX-manöverpaneler till en
AMAX-centralapparat.
Lysdiodsmanöverpanelerna kan tilldelas områden.

Certifikat och godkännanden

Tyskland

Tekniska specifikationer
Kapsling
Mått:

• 138 x 115 x 24 mm
(L x B x H)
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Vikt:

• 254 g

Färg:

• Vit

Miljöaspekter
Drifttemperatur

• -10 °C till +55 °C

Relativ luftfuktighet

• 10 % till 95 %

Strömspecifikationer
Inspänningsintervall:

• 10,8–13,8 V likspänning

Strömförbrukning:

• viloläge 31mA , max. 60
mA

Kabelkrav:

• fyrtrådig, AWG18 eller
AWG22
• maximal längd 200 m
(från panelen till sista
manöverpanelen)
• maximal BUSS 1-längd
700 m (högst 14 enheter,
högst 8 manöverpaneler)
• maximal BUSS 2-längd
700 m (högst 14 enheter,
högst 8 manöverpaneler)

EN-typ:

• B

Beställningsinformation
Manöverpanel AMAX 3000 L8

Manöverpanelen AMAX 2000 L8 är en
lysdiodsmanöverpanel med 8 sektioner
Godkännande: EN 50131-3 nivå 2
Ordernummer IUI-AMAX3-LED8
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