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u Maximaal 2 meertalige bedieneenheden met
touchscreen

u Ondersteunt één LSN improved-module met
maximaal 127 apparaten

u Ondersteunt extra stroomvoorziening

u Ondersteunt maximaal 500 partities, 1500 adressen
en 996 gebruikers

u Communicatie met de meldkamer via een
geïntegreerde IP-communicatiemodule of via GSM

De kit MAP 5000/COM - klein met IP-
communicatiemodule is een MAP 5000-systeem dat
vooral geschikt is voor kleine tot middelgrote
toepassingen. Het systeem maakt gebruik van twee
Bosch-databusapparaten (BDB's) gebaseerd op CAN-
technologie (Controller Area Network), voor maximale
beveiliging en flexibiliteit.
Het systeem kan worden In- en Uitgeschakeld met
SmartKey-systemen van Bosch. Maximaal twee
meertalige bedieneenheden met touchscreen en
intuïtieve gebruikersinterface kunnen worden
aangesloten.
Eén LSN improved-module met maximaal 127
apparaten wordt ondersteund.
Voor de alarmtransmissie wordt de geïntegreerde
communicatiemodule of het mobiele netwerk (GSM)
gebruikt. Het systeem kan volledig worden
geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem zoals het
Building Integration System (BIS) van Bosch via het
internetprotocol (IP).
De architectuur kan eenvoudig worden uitgebreid
wanneer er nieuwe inbraaktoetsen of toetsen voor
noodoproepen vereist zijn.

Functies

Klein MAP-hoofdpaneel met IP-
communicatiemodule
Als centrale besturings- en displayeenheid ondersteunt
het kleine MAP-hoofdpaneel met IP-
communicatiemodule één LSN-gateway en maximaal
twee bedieneenheden en beschikt het tevens over een
geïntegreerde IP-communicatiemodule.

MAP LSN improved-module
Een LSN-ring of twee LSN-aftaklijnen met een
maximale uitgangsstroom van 300 mA kan/kunnen
worden aangesloten op de MAP LSN improved-
module. Maximaal 127 LSN-elementen worden
ondersteund.

MAP-interfacemodule DE
De MAP-interfacemodule DE is de primaire
communicatie-interface tussen het hoofdpaneel en de
communicatiemodule.



MAP-stroomvoorziening 150 W
De MAP-stroomvoorziening en acculader converteert
240 V AC-ingangsspanning naar 24 en 28 V DC
uitgangsspanning. Twee 24 V DC-accusets met vier
12 V-accu's worden opgeladen en gecontroleerd door
het apparaat, waarbij elk paar in serie is aangesloten.

MAP-montagekit voor behuizing van
inbraakcentrale
De MAP-paneelbehuizingskit bevat een scharnierende
montageplaat waarop de modules, een
sabotageschakelaar, een vergrendelingsset voor de
behuizing en een 230 V-klemmenblok worden
bevestigd.

MAP-bedieneenheid
De bedieneenheid heeft een LCD-kleurendisplay van
14 cm met touchscreen-functie. Het touchscreen biedt
toegang tot systeemfuncties via een intuïtieve
gebruikersinterface. De gebruiker raakt direct op het
touchscreen de afbeeldingen aan om het systeem In of
Uit te schakelen, of om andere menuopties te
selecteren. De weergavetaal is gebruikersafhankelijk.

Communicatie met Bosch-softwarepakketten
Het MAP-systeem biedt mogelijkheden voor
afzonderlijke communicatie met BIS- en RPS-
softwarepakketten van Bosch.

• Bosch-programmeersoftware (RPS) 
Programmerings- en diagnosesoftware voor
inbraakcentrales die opties voor het opslaan van
configuraties, programmeren op afstand,
afstandsbediening en probleemoplossing biedt.

• Bosch Building Integration System (BIS) 
Het MAP-systeem kan alarm- en
probleemgebeurtenissen rapporteren. Met de MAP-
gebruikersdatabase van het Bosch Building
Integration System (BIS) kan het beveiligingssysteem
volledig worden geïntegreerd in de BIS-toepassing.1

1 In het geval van VdS-systemen is alleen een
feedbackvrije verbinding als informatiesysteem via een
exclusief transmissiepad mogelijk

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 MAP-hoofdpaneel - klein met geïntegreerde IP-
communicatiemodule

1 MAP LSN improved-module

1 MAP-interfacemodule DE

1 MAP-stroomvoorziening 150 W

1 MAP-montagekit voor behuizing van inbraakcentrale

1 MAP-bedieneenheid

1 Seriële MAP-kabel

1 GSM-/GPRS-module

1 Documentatie, Installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Primaire netvoedingsingang in V
AC

100 – 230 (-10% – +10%)

Lijnfrequentie in Hz 47 – 63

Energieverbruik per
voedingseenheid in W
(maximaal 32
voedingseenheden)

150

Bedrijfsspanning in V DC 9 – 30

Nominale spanning in V DC 28

Accucapaciteit per
voedingseenheid in Ah
(maximaal 32
voedingseenheden)

80

Accuvoeding in V DC 28

Back-up-tijd Wordt bepaald door de
accucapaciteit en de
systeembelasting

Mechanisch

Afmetingen

Behuizing inbraakcentrale in cm
(H x B x D)

65,8 x 44,3 x 19,35

Voedingsbehuizing in cm (H x B
x D)

65,8 x 44,3 x 19,35

Uitbreidingsbehuizing in cm
(HxBxD)

43,6 x 44,3 x 11,2

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur in ºC -10 – 55

Opslagtemperatuur in ºC -20 – 60

Vochtigheid tijdens bedrijf en
opslag in %

5 – 95 (niet-condenserend)

IP-waarde IP 30, IK04

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

Gebruik Binnenshuis

Specifieke systeemparameters

Maximaal aantal adressen 1500

Maximaal aantal partities 5002

Maximaal aantal LSN improved-
modules

1

Maximaal aantal MAP-
bedieneenheden

2
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Maximaal aantal MAP-
stroomvoorzieningen 150 W

32

Maximaal aantal DR2020-
printers

1

Maximaal aantal ingangen 8 (plus 1 ingang voor
sabotageschakelaar)

Maximaal aantal gebruikers 996

Maximaal aantal
programmeerbare locatie-
uitgangen op de LSN-bus

1500

Aantal uitgangen op het MAP-
hoofdpaneel

2 voedingsuitgangen
2 geïsoleerde contacten

1 voeding voor randapparatuur

Aantal uitgangen op de MAP-
interfacemodule DE

3 bewaakte uitgangen
2 open-collectoruitgangen

2 Voor VdS-systemen is het aantal beperkt tot twee
partities als de MAP-bedieneenheden zijn verbonden
via de interne/externe databus (BDB). Extra partities
zijn mogelijk door voor elke partitie via de LSN-bus een
extra besturings- en displayeenheid aan te sluiten.

Bestelinformatie

ICP-MAP5000-SCK Paneelkit met IP-communicator,
klein
Een MAP 5000-systeem met één LSN improved-module
dat kan worden aangesloten op tot 127 apparaten en
twee bedieneenheden. Een IP-communicatiemodule is
geïntegreerd in het systeem.
Bestelnummer ICP-MAP5000-SCK
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