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u Uzbrajanie centrali alarmowej jednym przyciskiem

u Alarm pożarowy, medyczny i napadowy

u Włącznik zabezpieczający

u Nowoczesne wzornictwo

u Podświetlone przyciski zapewniają komfortową
obsługę w dzień i w nocy

IUI-AMAX-LCD8 jest 8-strefową klawiaturą z
wyświetlaczem LCD zgodną z wszystkimi centralami
AMAX. Sugestywne ikony w prosty sposób informują o
stanie systemu. Stan strefy jest wskazywany przez
liczby znajdujące się w górnej części ekranu.
Klawiatura kodowa informuje, kiedy strefa jest
otwarta, kiedy został wyzwolony alarm, a także w
której strefie alarm wystąpił.
Zestaw zawiera także styk zabezpieczenia
antysabotażowego.

Funkcje

Metody uzbrajania
System można uzbroić, wprowadzając kod i naciskając
przycisk [#AWAY]. Dostępna jest także funkcja
szybkiego uzbrajania — wystarczy nacisnąć i
przytrzymać przez 2 s przycisk [#AWAY].

Alarm pożarowy, medyczny i napadowy
Jeśli zaprogramowano taką opcję, jednoczesne
naciśnięcie zewnętrznych przycisków znajdujących się
w jednym rzędzie na dowolnej klawiaturze kodowej
spowoduje wyzwolenie alarmu dźwiękowego. Ponadto
do centrali zostanie wysłany raport alarmowy. Należy
nacisnąć jednocześnie klawisze [4] i [6], aby

uruchomić alarm pożarowy; klawisze [7] i [9], aby
uruchomić alarm medyczny; oraz klawisze [1] i [3] lub
[*STAY] i [#AWAY], aby uruchomić alarm napadowy.

Certyfikaty i homologacje

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Niemcy VdS H 112001 AMAX panel 2000

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

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Zawartość zestawu

Liczb
a

Komponent

1 Klawiatura LCD



Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Minimalne napięcie robocze
(V DC)

10.8

Maksymalne napięcie robocze
(V DC)

14.1

Minimalny pobór prądu (mA) 18

Standardowy pobór prądu (mA) 75

Maksymalny pobór prądu (mA) 100

Parametry mechaniczne

Wymiary (cm) (wys. x szer. x
głęb.)

7,5 x 13,2 x 2,6

Wymiary (cale) (wys. x szer. x
głęb.)

3,0 x 5,2 x 1,0

Masa (g) 138

Kolor Biały

Typ kabla Czterożyłowe, ekranowane i
nieekranowane, 0,6–0,8 mm

Maks. długość kabla (m) 150

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza
(°C)

-10

Maksymalna temperatura robocza
(°C)

55

Minimalna wilgotność względna
(%)

10

Maksymalna wilgotność względna
(%)

95

Klasa środowiskowa II

Informacje do zamówień

IUI-AMAX-LCD8 Klawiatura LCD, 8 stref
AMAX keypad 2000 D8, klawiatura z wyświetlaczem
ikonowym LCD umożliwiająca obsługę 8 stref
Numer zamówienia IUI-AMAX-LCD8
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