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u Maksymalnie 32 klawiatury wielojęzyczne z ekranem
dotykowym

u Obsługuje maksymalnie 8 ulepszonych modułów
LSN, każda połączona z maksymalnie 127
urządzeniami

u Obsługuje dodatkowy zasilacz

u Obsługuje maksymalnie 500 stref, 1500 adresów i
996 użytkowników

u Komunikacja ze stacją monitorowania alarmów przez
komunikator zewnętrzny

Zestaw MAP 5000 Kit jest skalowalnym systemem MAP
5000 do zastosowań w średnich i dużych
konfiguracjach. System wykorzystuje dwie izolowane
magistrale danych firmy Bosch (BDB) oparte na
technologii Controller Area Network (CAN), co
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i
uniwersalność.
Do uzbrajania i rozbrajania systemu można używać
systemów SmartKey firmy Bosch. Można podłączyć
maksymalnie 32 klawiatury z ekranem dotykowym i
intuicyjnym interfejsem użytkownika.
Obsługiwanych jest osiem ulepszonych modułów LSN
z maksymalnie 127 urządzeniami w każdym.
System można całkowicie zintegrować z systemem
automatyki budynkowej, na przykład z systemem
Building Integration System (BIS) firmy Bosch,
wykorzystując protokół internetowy (IP).
Architektura umożliwia łatwą rozbudowę o nowe,
wymagane urządzenia antywłamaniowe lub przyciski
napadowe

Funkcje

Panel główny systemu MAP
Jako klawiatura z wyświetlaczem panel główny
systemu MAP obsługuje do ośmiu bram LSN i
maksymalnie 32 klawiatury.

Ulepszony moduł LSN systemu MAP
Sygnał LSN lub 2 odgałęzienia LSN z maksymalnym
prądem wyjściowym 300 mA można połączyć z
ulepszonym modułem LSN systemu MAP.
Obsługiwanych jest maksymalnie 127 elementów LSN

Moduł interfejsu systemu MAP DE
Moduł interfejsu systemu MAP DE jest podstawowym
interfejsem komunikacji między panelem głównym a
komunikatorem.

Zasilacz systemu MAP 150 W
Zasilacz systemu i ładowarka akumulatorów systemu
MAP zapewniają 240 V AC mocy wyjściowej i 28 V DC
mocy wyjściowej. Urządzenie ładuje i monitoruje dwa
zestawy akumulatorów 24 V DC z czterema
akumulatorami 12 V; każda para jest podłączona w
układzie szeregowym.

Zestaw montażowy obudowy systemu MAP
Zestaw obudowy panelu systemu MAP zawiera jedną
płytę mocującą na zawiasach do instalacji modułów,
jeden włącznik zabezpieczający, zestaw zamka
obudowy oraz jeden blok zacisków 230 V.



Klawiatura systemu MAP
Klawiatura posiada kolorowy wyświetlacz dotykowy
LCD (14 cm). Ekran dotykowy zapewnia dostęp do
funkcji systemu za pośrednictwem intuicyjnego
interfejsu użytkownika. W celu uzbrojenia, rozbrojenia
lub wybrania innych opcji menu użytkownik dotyka
ikon bezpośrednio na ekranie. Wyświetlany język jest
zależny od użytkownika.

Komunikacja z pakietami oprogramowania Bosch
System MAP umożliwia osobną komunikację z
pakietami oprogramowania Bosch BIS i RPS.

• Oprogramowanie do zdalnego programowania (RPS)
firmy Bosch 
Oprogramowanie diagnostyczne i przeznaczone do
programowania dla paneli sterowania umożliwia
przechowywanie konfiguracji, zdalne programowanie,
gromadzenie danych, zdalne sterowanie i
rozwiązywanie problemów.

• Building Integration System (BIS) firmy Bosch 
System MAP może raportować alarmy i problemy.
Baza danych użytkowników MAP Building Integration
System (BIS) firmy Bosch może zostać użyta do
pełnej integracji systemu zabezpieczeń w aplikacji
BIS.1

1 W przypadku systemów VdS możliwe jest jedynie
połączenie bez przesyłania stanu jako system
informacyjny za pośrednictwem dostępnej na
wyłączność ścieżki przesyłania danych

Zawartość zestawu

Liczba Komponent

1 Panel główny systemu MAP

1 Ulepszony moduł LSN systemu MAP

1 Moduł interfejsu systemu MAP DE

1 Zasilacz systemu MAP 150 W

1 Zestaw montażowy obudowy systemu MAP

1 Klawiatura systemu MAP

1 Dokumentacja, instrukcja instalacji

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie zasilacza głównego (V
AC)

100 – 230 (-10% – +10%)

Częstotliwość linii (Hz) 47 – 63

Pobór mocy na zasilacz (W)
(maks. 32 zasilacze)

150

Napięcie robocze (V DC) 9 – 30

Napięcie znamionowe (V DC) 28

Pojemność akumulatora za
jeden moduł zasilacza (Ah) (do
32 zasilaczy)

80

Zasilanie z akumulatorów (V DC) 28

Czas pracy przy zasilaniu z
akumulatora

Zależy od pojemności akumulatora
i obciążenia systemu

Parametry mechaniczne

Wymiary

Obudowa panelu sterowania
(cm) (wys. x szer. x gł.)

65,8 x 44,3 x 19,35

Obudowa zasilacza (cm) (wys. x
szer. x gł.)

65,8 x 44,3 x 19,35

Obudowa rozszerzająca (cm)
(wys. x szer. x gł.)

43,6 x 44,3 x 11,2

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy (ºC) -10 – 55

Temperatura przechowywania
(ºC)

-20 – 60

Wilgotność robocza i
magazynowa (%)

5–95 (bez kondensacji)

Klasa ochrony: IP 30, IK04

Klasa środowiskowa II: EN 60950‑1; EN 50130‑4;
EN 50131‑1; VdS 2110

Zastosowanie Wewnątrz

Szczególne parametry systemu

Maks. liczba adresów 1500

Maks. liczba obszarów 5002

Maks. liczba ulepszonych
modułów LSN

8

Maks. liczba klawiatur MAP 32

Maks. liczba zasilaczy MAP (150
W)

32

Maks. liczba drukarek DR2020 1

Maks. liczba wejść 8 (plus 1 wejście włącznika
zabezpieczającego)

Maks. liczba użytkowników 996

Maks. liczba programowalnych
wyjść lokalizacji na magistrali
LSN

1500
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Liczba wyjść na panelu głównym
MAP

2 wyjścia zasilania outputs
2 styki izolowane
1 zasilanie pomocnicze

Liczba wyjść na module
interfejsu MAP DE

3 wyjścia nadzorowane
2 wyjścia typu „otwarty kolektor”

2 W systemach VdS liczba obszarów jest ograniczona
do dwóch, jeśli klawiatury MAP są połączone przez
wewnętrzne/zewnętrzne magistrale danych (BDB).
Dodatkowe obszary można obsługiwać, podłączając
kolejne klawiatury z wyświetlaczem w poszczególnych
obszarach za pośrednictwem magistrali LSN.

Informacje do zamówień

ICP-MAP5000-K Zestaw panel.
System MAP 5000 zawierający osiem ulepszonych
modułów LSN z możliwością podłączenia do 127
urządzeń i 32 klawiatur.
Numer zamówienia ICP-MAP5000-K
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