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O MAP 5000 Kit é um sistema MAP 5000, uma solução
expansível para aplicações médias a grandes. O
sistema usa dois Bosch Data Buses (BDBs) isolados
com base na tecnologia Controller Area Network
(CAN) para obter segurança e flexibilidade máximas.
O sistema pode ser armado e desarmado por meio dos
sistemas Bosch SmartKey. É possível conectar até 32
painéis de controle multilíngues com touchscreen e
interface do usuário intuitiva.
Compatibilidade com 8 módulos LSN aprimorados,
com até 127 dispositivos cada.
O sistema pode ser totalmente integrado a um sistema
de gerenciamento de edifícios, como o Bosch Building
Integration System (BIS), por meio de protocolo de
internet (IP).
A arquitetura se expande facilmente para incluir os
novos botões necessários de intrusão ou contenção.
Funções
Painel principal MAP
Como uma unidade com painel de controle e visor, o
painel principal MAP é compatível com até 8 gateways
LSN e 32 painéis de controle.

u

Até 32 painéis de controle multilíngues com
touchscreen

u

Compatível com até 8 módulos LSN aprimorados,
com até 127 dispositivos cada

u

Compatível com fonte de alimentação adicional

u

Compatível com até 500 áreas, 1500 endereços e
996 usuários

u

Comunicação com a estação de monitoramento por
meio de um comunicador externo

Módulo LSN MAP aprimorado
Um anel LSN ou dois stubs LSN com corrente de saída
máxima de 300 mA podem ser conectados ao módulo
LSN MAP aprimorado. Até 127 elementos LSN são
compatíveis.
Módulo de interface MAP DE
O módulo de interface MAP DE é a interface principal
de comunicação entre o painel principal e o
comunicador.
Fonte de alimentação MAP de 150 W
A fonte de alimentação MAP e o carregador de bateria
convertem a entrada de CA de 240 V em saída de CC
de 24 e 28 V. O dispositivo carrega e monitora dois
conjuntos de bateria de CC de 24 V com quatro
baterias de 12 V, com cada par conectado em série.
Kit de montagem do gabinete do painel de
controle MAP
O kit de gabinete do painel MAP contém uma placa de
montagem com dobradiças para conter os módulos,
uma chave tamper (antiviolação), um conjunto de
trava do gabinete e um bloco de terminais de 230 V.
Painel de controle MAP
O painel de controle tem um visor LCD colorido de 14
cm com função touchscreen. A tela com touchscreen
permite acesso às funções do sistema por meio de
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uma interface de usuário intuitiva. Os usuários tocam
diretamente as imagens na tela para armar, desarmar
ou selecionar outras opções do menu. O idioma
exibido é específico do usuário.
Comunicação com pacotes de software da Bosch
Com o sistema MAP, é possível ter comunicação
separada com os pacotes de software Bosch BIS e
RPS.
• Bosch Parametrier-Software (RPS)
Software de programação e diagnóstico para painéis
de controle que pode ser usado para armazenar
configurações, programação remota, controle remoto
e opções de soluções de problemas.
• Bosch Building Integration System (BIS)
O sistema MAP pode informar eventos de falhas e
alarmes. A base de dados do usuário MAP do Bosch
Building Integration System (BIS) pode ser usada
para integrar totalmente o sistema de segurança na
aplicação BIS.1
1
No caso dos sistemas VdS, somente é possível ter
conexão sem retorno, pois é um sistema de
informações que utiliza um caminho de transmissão
exclusivo.

Peças incluídas

Alimentação da bateria em V
(CC)

28

Tempo de reserva

Determinado pela capacidade da
bateria e carga do sistema

Mecânica
Dimensões
Gabinete do painel de controle
em cm (A x L x P)

65,8 x 44,3 x 19,35

Gabinete de alimentação em cm
(A x L x P)

65,8 x 44,3 x 19,35

Gabinete de expansão em cm (A
x L x P)

43,6 x 44,3 x 11,2

Considerações ambientais
Temperatura de operação em °C

-10 – 55

Temperatura de armazenamento
em °C

-20 – 60

Umidade operacional e de
armazenamento em %

5 – 95 (sem condensação)

Classificação IP

IP 30, IK04

Classe Ambiental II:

EN 60950‑1; EN 50130‑4;
EN 50131‑1; VdS 2110
Ambientes internos

Quantida
de

Componente

1

Painel principal MAP

1

Módulo LSN MAP aprimorado

Uso

1

Módulo de interface MAP DE

Parâmetros específicos do sistema

1

Fonte de alimentação MAP de 150 W

1

Kit de montagem do gabinete do painel de controle MAP

1

Painel de controle MAP

1

Literatura, Manual de instalação

Especificações técnicas
Elétrica
Tensão de alimentação primária
em V (CA)

100 – 230 (-10% – +10%)

Frequência de linha em Hz

47 – 63

Consumo de energia por
unidade de fonte de alimentação
em W (até 32 unidades de fonte
de alimentação)

150

Tensão operacional em V (CC)

9 – 30

Tensão nominal em V (CC)

28

Capacidade da bateria por
unidade de fonte de alimentação
em Ah (até 32 unidades de fonte
de alimentação)

80

Número máximo de endereços

1500

Número máximo de áreas

5002

Número máximo de módulos
LSN aprimorados

8

Número máximo de painéis de
controle MAP

32

Número máximo de fontes de
alimentação MAP de 150 W

32

Número máximo de impressoras
DR2020

1

Número máximo de entradas

8, mais 1 entrada de chave tamper
(antiviolação)

Número máximo de usuários

996

Número máximo de saídas de
locais programáveis no
barramento LSN

1500
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Número de saídas no painel
principal MAP

2 saídas de alimentação
2 contatos isolados
1 alimentação auxiliar

Número de saídas no módulo de
interface MAP DE

3 saídas supervisionadas
2 saídas de coletor aberto

Para sistemas VdS, o número será limitado a duas
áreas, se os painéis de controle MAP estiverem
conectados por meio do databus interno/externo
(BDB). Áreas adicionais podem ser incorporadas ao
conectar um painel de controle e visor adicional para
cada área, por meio do barramento LSN.
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Informações sobre pedidos
ICP-MAP5000-K Kit painel

Um sistema MAP 5000 que inclui 8 módulos LSN
aprimorados que podem ser conectados a até 127
dispositivos e 32 painéis de controle.

Número do pedido ICP-MAP5000-K

