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u Alarm sisteminin tek tuşla kurulması

u Yangın alarmları, tıbbi alarmlar ve panik alarmları

u Dış müdahale koruma anahtarı

u Şık ve modern tasarım

u Gündüz veya gece boyunca aydınlık çalışma için arka
ışıklı tuşlar

IUI-AMAX-LCD8 tüm AMAX kontrol panelleri ile uyumlu,
sekiz zonlu bir LCD tuş takımıdır. Kolay tanınan
simgeler sistem koşullarını basit bir biçimde gösterir.
Bölge durumu ekranın üst kısmında sayısal olarak
belirtilir.
Kod takımı sizi bir bölgenin ne zaman açık olduğu, ne
zaman alarm olduğu ve alarmın hangi bölgede meydana
geldiği konusunda bilgilendirir.
Dış müdahale kontağı da mevcuttur.

İşlevler

Devreye alma yöntemleri
Kodunuzu girip [#AWAY] tuşuna basarak sistemi
devreye alabilirsiniz; [#AWAY] tuşunu 2 saniye boyunca
basılı tutarak da sistemi devreye hızlı alabilirsiniz.

Yangın, Tıbbi ve Panik alarmları
Böyle programlanmışsa, kod takımı üzerinde bir
sıradaki dış tuşlara aynı anda basmak sesli bir alarmı
tetikler ve kontrol paneline bir alarm raporu gönderilir.
Yangın alarmı için [4] ve [6] tuşlarına aynı anda basın;
tıbbi alarm için [7] ve [9] tuşlarına aynı anda basın; bir
panik alarmı için [1] ve [3] veya [*STAY] ve [#AWAY]
tuşlarına aynı anda basın.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Almanya VdS H 112001 AMAX panel 2000

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

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Birlikte verilen parçalar

Adet Bileşen

1 LCD tuş takımı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

VDC'de minimum çalışma gerilimi 10.8

VDC'de maksimum çalışma
gerilimi

14.1

mA'da minimum akım tüketimi 18



mA olarak standart akım tüketimi 75

mA'da maksimum akım tüketimi 100

Mekanik

Santimetere olarak boyutlar (Y x
G x D)

7,5 x 13,2 x 2,6

İnç olarak boyutlar (Y x G x D) 3,0 x 5,2 x 1,0

gr olarak ağırlık 138

Renk Beyaz

Kablo tipi dört telli, blendajsız ve blendajlı
0,6-0,8 mm

Maksimum kablo uzunluğu (m) 150

Çevresel Özellikler

°C'da minimum çalışma sıcaklığı -10

°C'da maksimum çalışma sıcaklığı 55

%'de maksimum bağıl nem 10

%'de maksimum bağıl nem 95

Çevre sınıfı II

Sipariş bilgileri

IUI-AMAX-LCD8 LCD tuş takımı, 8 bölgeli
AMAX keypad 2000 D8, 8 zonlu LCD simge tuş takımı
Sipariş numarası IUI-AMAX-LCD8
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