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MAP 5000 Kit, orta ve büyük uygulamalar için
ölçeklenebilir bir çözüm olan bir MAP 5000 sistemidir.
Sistem, maksimum güvenlik ve esneklik için Kontrol
Cihazı Alan Ağı (CAN) teknolojisine dayanan iki izole
Bosch Veri Yolunu (BDB'ler) kullanır.
Sistem Bosch SmartKey sistemleri kullanılarak
kurulabilir ve devre dışı bırakılabilir. Dokunmatik
ekrana ve sezgisel kullanıcı arabirimine sahip 32'ye
kadar çok dilli kontrol merkezi bağlanabilir.
Her biri 127 cihaza kadar sekiz LSN improved modül
desteklenir.
Sistem, Bosch Building Integration System (BIS) gibi
bir bina yönetim sistemine internet protokolü (IP)
aracılığıyla tamamen entegre edilebilir.
Mimari kolayca genişletilerek gerekli yeni hırsız alarmı
veya acil çağrı tuşu eklenebilir.
İşlevler
MAP Ana Paneli
Merkezi bir kontrol ve görüntüleme birimi olan MAP
ana paneli sekiz LSN ağ geçidini ve 32 adede kadar
kontrol merkezini destekler.

u

32 adede kadar dokunmatik ekranlı çok dilli kontrol
merkezi

u

Her birinde en fazla 127 cihaz bulunan 8 adede
kadar LSN improved modülü destekler

u

Ek güç kaynağını destekler

u

En fazla 500 alan, 1500 adres ve 996 kullanıcıyı
destekler

u

Harici bir iletişim cihazı aracılığıyla izleme merkezi
ile iletişim

MAP LSN improved modülü
Maksimum 300 mA çıkış akımına sahip bir LSN halkası
veya iki LSN stub, MAP LSN improved modülüne
bağlanabilir. En fazla 127 LSN elemanı desteklenir.
MAP arayüz modülü DE
MAP arayüz modülü DE, ana panel ve iletişim cihazı
arasındaki birincil iletişim arayüzüdür.
MAP güç kaynağı 150 W
MAP güç kaynağı ve akü şarj cihazı 240 V AC girişi, 24
ve 28 V DC çıkışa dönüştürür. Cihaz, her biri seri olarak
bağlanmış dört adet 12 V akü içeren iki adet 24 V DC
aküyü şarj eder ve izler.
MAP kontrol paneli muhafazası montaj seti
MAP panel muhafaza seti, modülleri tutmak için bir
menteşeli montaj plakası, bir dış müdahale koruma
anahtarı, bir muhafaza kilidi seti ve bir adet 230 V
terminal bloğu içerir.
MAP kontrol merkezi
Kontrol merkezi dokunmatik ekran işlevine sahip 14 cm
LCD renkli ekrana sahiptir. Dokunmatik ekran, sezgisel
bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla sistem işlevlerine
erişim sağlar. Kullanıcılar dokunmatik ekrandaki
görüntülere doğrudan dokunarak kurma, devre dışı

2 | ICP-MAP5000-K Panel seti

bırakma işlemi yapabilir ya da başka menü
seçeneklerini seçebilir. Görüntülenen dil kullanıcıya
bağlıdır.
Bosch Yazılım Paketleriyle İletişim
MAP sistemi, Bosch BIS ve RPS yazılım paketleriyle
ayrı iletişime olanak tanır.
• Yapılandırmaları, uzaktan programlamayı,
uzaktan kontrolü ve sorun giderme seçeneklerini
depolamak için kullanılabilecek kontrol panelleri için
Bosch Parametrier-Software (RPS) Programlama ve
tanılama yazılımı.
• Bosch Building Integration System (BIS)
MAP sistemi alarm ve hata olaylarını bildirebilir.
Bosch Building Integration System'ın (BIS) MAP
kullanıcı veritabanı güvenlik sistemini tamamen BIS
uygulamasına entegre etmek için kullanılabilir.1
1
VdS sistemlerinde, özel bir aktarım yolu kullanan bir
bilgi sistemi olarak yalnızca geri bildirimsiz bağlantı
mümkündür

Birlikte verilen parçalar

Mekanik Özellikler
Boyutlar
cm olarak kontrol paneli
muhafazası (Y x G x D)

65,8 x 44,3 x 19,35

cm olarak güç muhafazası (Y x G
x D)

65,8 x 44,3 x 19,35

cm olarak genleşme muhafazası
(YxGxD)

43,6 x 44,3 x 11,2

Çevresel Koşullar
°C olarak çalışma sıcaklığı

-10 – 55

ºC olarak depolama sıcaklığı

-20 – 60

% olarak çalışma ve depolama
nemi

5-95 (yoğuşmasız)

IP sınıfı

IP 30, IK04

Çevre Sınıfı II:

EN 60950‑1; EN 50130‑4;
EN 50131‑1; VdS 2110
İç mekan

Adet

Bileşen

1

MAP Ana Paneli

Kullanım

1

MAP LSN improved modülü

Özel sistem parametreleri

1

MAP arayüz modülü DE

Maksimum adres sayısı

1500

1

MAP güç kaynağı 150 W

Maksimum alan sayısı

5002

1

MAP kontrol paneli muhafazası montaj seti

8

1

MAP kontrol merkezi

Maksimum LSN improved modül
sayısı

1

Belgeler, Kurulum Kılavuzu

Maksimum MAP kontrol merkezi
sayısı

32

Maksimum 150 W MAP güç
kaynağı sayısı

32

Maksimum DR2020 yazıcı sayısı

1

Maksimum giriş sayısı

8 (ve 1 dış müdahale koruma
anahtarı girişi)

Maksimum kullanıcı sayısı

996

LSN veri yolundaki maksimum
programlanabilir konum çıkışı
sayısı

1500

MAP ana panelindeki çıkış sayısı

2 güç çıkışı
2 izole kontak
1 yedek güç

MAP arayüz modülü DE'deki
çıkış sayısı

3 denetimli çıkış
2 Açık kollektör çıkışı

Teknik özellikler
Elektrik
V AC olarak birincil besleme
gerilimi

100 – 230 (-10% – +10%)

Hz cinsinden hat frekansı

47 – 63

W olarak güç kaynağı birimi
başına güç tüketimi (32 güç
kaynağı birimine kadar)

150

V DC olarak çalışma gerilimi

9 – 30

V DC olarak nominal gerilim

28

Ah olarak güç kaynağı ünitesi
başına akü kapasitesi (32 güç
kaynağı birimine kadar)

80

V DC olarak akü gücü

28

Yedekleme süresi

Akü kapasitesi ve sistem yükü ile
belirlenir

VdS sistemleri için MAP kontrol merkezleri iç/dış veri
yolu (BDB) aracılığıyla bağlanırsa sayı iki alanla
sınırlıdır. Ek alanlar, LSN veri yolu aracılığıyla her alan
için ek bir kontrol ve ekran merkezi bağlanarak
gerçekleştirilebilir.
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127 cihaza ve 32 kontrol merkezine bağlanan sekiz LSN
improved modül içeren bir MAP 5000 sistemi.
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