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u Inschakelen van het alarmsysteem met één knop

u Brand-, medische en paniekalarmen

u Sabotageschakelaar

u Stijlvol en modern ontwerp

u Verlichte knoppen voor bediening dag en nacht

De IUI-AMAX-LCD8 is een LCD-bedieningspaneel met
acht zones en is compatibel met alle AMAX-centrales.
Met gemakkelijk herkenbare pictogrammen wordt de
status van het systeem in een overzichtelijk formaat
weergegeven. De zonestatus wordt bovenaan het
scherm in cijfers aangegeven.
De bedieneenheid waarschuwt u wanneer een zone
geopend is, wanneer er een alarm is geactiveerd, en in
welke zone het alarm is opgetreden.
Er is bovendien een dekselsabotagecontact
opgenomen.

Functies

Inschakelmethoden
U kunt het systeem inschakelen door uw code in te
voeren en op de toets [#AFWEZIG] te drukken, of u
kunt het systeem snel inschakelen door de toets
[#AFWEZIG] 2 seconden lang ingedrukt te houden.

Brand-, medische en paniekalarmen
Als dit zo geprogrammeerd is, wordt door het
gelijktijdig indrukken van de buitenste knoppen van
een rij knoppen op een bedieneenheid een akoestiek
alarm geactiveerd en wordt er een alarmrapport naar

de inbraakcentrale gezonden. Druk [4] en [6]
tegelijkertijd in voor een brandalarm; druk [7] en [9]
tegelijkertijd in voor een medisch alarm; en druk [1] en
[3] of [*AANWEZIG] en [#AFWEZIG] tegelijkertijd in
voor een paniekalarm.

Certificaten en normen

Regio Naleving van wet- en regelgeving/
kwaliteitsaanduidingen

Duitsland VdS H 112001 AMAX panel 2000

Europa CE [IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Meegeleverde onderdelen

Aanta
l

Component

1 LCD-bedieningspaneel



Technische specificaties

Elektrische specificaties

Minimale bedrijfsspanning in VDC 10.8

Maximale bedrijfsspanning in
VDC

14.1

Minimaal stroomverbruik in mA 18

Standaard stroomverbruik in mA 75

Maximaal stroomverbruik in mA 100

Mechanische specificaties

Afmetingen in cm (H x B x D) 7,5 x 13,2 x 2,6

Afmetingen in inch (H x B x D) 3,0 x 5,2 x 1,0

Gewicht in gram 138

Kleur Wit

Kabeltype vierdraads, niet-afgeschermd en
afgeschermd 0,6-0,8 mm

Maximale kabellengte in m 150

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in
°C

-10

Maximale bedrijfstemperatuur in
°C

55

Minimale relatieve vochtigheid in
%

10

Maximale relatieve vochtigheid in
%

95

Milieuklasse II

Bestelinformatie

IUI-AMAX-LCD8 LCD-bedieningspaneel, 8 zones
AMAX bedieningspaneel 2000 D8, LCD ICON-
bedieningspaneel met 8 zones weergave
Bestelnummer IUI-AMAX-LCD8
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