Solution F1
Centrale Sygnalizacji Pożaru o jeden krok dalej

■

■

Centrala Sygnalizacji Pożaru Solution F1

Opis Ogólny

Seria central sygnalizacji pożaru
Solution F1 to nowa generacja,
modułowych i innowacyjnych
central przeciwpożarowych.
Spełniają one międzynarodowe
standardy i normy. Centrale te
zawierają wiele nowych funkcji,
niektóre rzadko spotykane
w branży zabezpieczeń, i między innymi dzięki takiemu
wyposażeniu zdobywają coraz
większą rzeszę klientów. Wiele

opcjonalnych (za dodatkową
opłatą) funkcji w innych centralach, znajduje się w standardowej
konfiguracji centrali Solution F1.
Centrala została zaprojektowana jako uniwersalny i elastyczny
produkt zarówno pod względem możliwości jej konfiguracji,
jak i konstrukcji płyty przedniej.
Między innymi dzięki tej modułowości spełnia potrzeby

i oczekiwania rożnych grup
użytkowników.
Elastyczność - szczególnie
jeżeli chodzi o możliwości
podłączania różnych czujników
- była jednym z najważniej
szych celów podczas prac nad
centralą Solution F1. Dzięki
temu centrala Solution F1 jest
kompatybilna z najnowszymi
adresowalnymi analogowymi

czujnikami Hochiki i Apollo dwóch największych i najbardziej znanych producentów na
rynku detektorów pożarowych
na całym świecie. Oprócz tego
centrala obsługuje niemal
wszystkie rodzaje czujników
konwencjonalnych dostępnych
na rynku.

■
■

Modułowa, inteligentna, hybrydowa centrala
sygnalizacji pożaru

■

Obsługuje czujniki Hochiki ESP i Apollo XP95/
Discovery

■

od 2 do 18 pętli w jednej standardowej obudowie

■

Całkowicie nowy dotykowy panel kontrolny

■

Wyświetlacz graficzny LCD 240 x 64 w standardzie

■

Zintegrowany zasilacz 24 Vdc o maksymalnie 6,7 A
lub 4.2 A w standardzie

■

32-bitowy procesor o wysokiej wydajności

■

Pamięć flash do 8 MB i pamięć RAM do 8 MB

■

Zawiera wiele zaawansowanych funkcji

■

Oprogramowanie konfiguracyjne obsługiwane przez
modem lub interfejs USB

■

Pełna redundancja płyty głównej oraz kart pętli
(opcje)

Niezawodność

W systemie Solution F1 zarówno
jednostka centrala CPU jak
i karty pętlowe odpowiadające
za komunikację z czujnikami
mogą być w pełni redundantne.
Dzięki temu system spełnia najwyższe standardy niezawodności EN54 jak i VdS.
Panel kontrolny centrali Solution
F1 nie posiada żadnych elementów mechanicznych, co jest
cech unikatową tego typu urządzeń, a jednocześnie zaletą

zarówno dla instalatora jak
i użytkownika końcowego.
Panel kontrolny pokryty jest
wrażliwym na nacisk lakierem
piezoelektrycznym, który nie
wymaga żadnych regulacji.
Wykonany jest z materiału
odpornego na czyszczenie
(ścieranie) i nie traci swoich
właściwości wizualnych i użytkowych przez lata. Ponadto jest
bardzo odporny na zakłócenia
EMC.

■

Solution F1: wiele możliwości rozbudowy

Solution F1-18
w obudowie B2

■

Solution F1-6
w obudowie A1

Gama produktów

Centrala Solution F1-6 posiada
w standardzie zasilacz 24 Vdc /
4,2 A. Do centrali można podłączyć do 6 pętli - każda z 254
urządzeniami (127 czujek + 127
sygnalizatorów w podstawach
czujników na pętli). System
pozwala na zdefiniowanie 512
stref. Dostępne są cztery standardowe obudowy, które należy
wybrać w zależności od koniecznych do zastosowania
akumulatorów.
Większy model Solution F1-18
posiada zasilacz 24Vdc / 6,7 A
w standardzie. Centrala może
kontrolować do maksymalnie
18 pętli. Dostępne są również
cztery standardowe obudowy,
których dobór uzależniony jest
od wielkości akumulatorów
oraz liczby kart pętlowych koniecznych do zainstalowania.

Centrala Solution F1-18 ma kilka
dodatkowych, standardowych
funkcji w porównaniu do mniejszej centrali Solution F1-6: 1024
programowalne strefy, host
USB, metalowy wspornik do
montażu na 2 poziomie, interfejs do opcjonalnego wyświetlacza TFT, gniazdo na kartę pamięci SD, interfejs dla modułu
kodeka audio. Oba modele
mogą być dostarczane w wersji
do montażu w szafie 19” zamiast w standardowej obudowie. Nie są wymagane w tej
sytuacji adaptery lub ramki, ponieważ Solution F1 jest kompatybilna z obudowami rack 19”.
Dzięki zdejmowanym zaciskom
przewodów instalacja przebiegnie bardzo szybko i skutecznie.

W celu konfiguracji systemu lub
analizy danych poprzez linię
telefoniczną instalator może
podłączyć centrale za pośrednictwem modemu (analogowego lub ISDN) do swojego komputera. W tym celu na płycie
głównej umieszczono gniazdo,
które obsługuje zarówno transmisję danych jaki i zasilanie
modemu.
Alternatywnie centrale Solution F1
mogą być wyposażone
w webserwer.

■

Standardowa konfiguracja

Centrala Solution F1, co wyróżnia ją na rynku, już w standardowej konfiguracji jest bardzo bogato wyposażona
m.in. w poniższe funkcje:

Solution F1-18
w obudowie C1

■

Wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości 240 x 64
punktów

■

Zintegrowany zasilacz o wydajności 4,2 A lub alternatywnie
6,7 A

■

Stalowa obudowa z nowym dotykowym panelem sterowania

■

Interfejs dla panelu sterowania dla straży pożarnej
(wersja niemiecka)

■

3 oddzielne wyjścia zasilania dla urządzenia transmisji
alarmów i sygnalizatorów

■

Interfejs USB do połączenia z komputerem PC

■

8 programowalnych przycisków funkcyjnych

■

Redundantny interfejs RS-485

■

3 x interfejs RS-232

■

2 monitorowane linie konwencjonalne

■

16 programowalnych wyjść cyfrowych

■

8 monitorowanych (monitorowanie rozwarcia)
wejść cyfrowych

■

4 programowalne wyjścia przekaźnikowe

■

Wykrywanie błędów uziemienia

■

Pamięć zdarzeń ostatnich 10 000 komunikatów

■

Dostępne są karty pętlowe obsługujące różne protokoły, co
umożliwia wykorzystanie różnych analogowych, adresowalnych
czujników w systemie. Karty pętlowe mają możliwość kontrolowania zwarć i rozwarć obwodów a także detekcji błędu
uziemienia na ekranie.

■

Gwarancja 100% kompatybilności z protokołem Hochiki ESP
jak również z Apollo XP95/Discovery

■

Sieciowanie przez ARCNET. Ten system sieci wyróżnia się zdolnością obsługi wielu jednostek master, dzięki czemu sieć może
pracować nadal nawet jeżeli niektóre jednostki master nie
działają.

■

8 programowalnych przycisków funkcyjnych pozwala na przyjazną dla użytkownika obsługę zdefiniowanych przez niego
operacji. Użytkownik może zapisać kilka operacji w pamięci,
a następnie może je zaprogramować na jednym z przycisków
od S1 do S8.

■

Auto dynamiczny tryb pracy wyświetlacza graficznego
z przypisanymi przyciskami funkcyjnymi.

■

Wymienialne teksty na frontowym panelu (np. na inną wersję
językową).

Najważniejsze funkcje:

■

Od 2 do 18 pętli w standardowej obudowie do montażu naściennego. Analogowe czujniki adresowalne i czujki konwencjonalne
mogą być stosowane jednocześnie w tej samej centrali.

■

Obudowy przyjazne w montażu dzięki zawiasom, które umożliwiają instalatorowi łatwy dostęp do zacisków okablowania.

■

■

32-bitowy zaawansowany CPU - dostarczany jako możliwy do
zaktualizowania modułu PCB. Daje to możliwość zastosowania
inteligentnych rozwiązań w zakresie oprogramowania i możliwość bardzo łatwej zmiany mikroprocesora na nowy - wyższej
wersji - w przyszłości. W takim przypadku płyta główna PCB
w centrali Solution F1 nie musi być wymieniana lub
aktualizowana.

■

Obszerna pamięć z 8 MB-Flash i 8 MB-RAM umożliwia wygodne
programowanie systemu w tym tekstów dla nazw czujników,
stref, itp.

■

Centrala posiada liczne tryby pracy i programowalne algorytmy
detekcji i alarmowania. W połączeniu z adresowalnymi, analogowymi czujkami, system można łatwo dostosować do
zróżnicowanych potrzeb klienta.

■

Główne elementy F1

Karta pętli dla Solution F1 z 2 pętlami / 4 linie otwarte
■

2 pętle - każda maksymalnie do 254 czujek / modułów / sygnalizatorów
w podstawach (Apollo: 2 x 126) -lub alternatywnie 4 linie otwarte

■

Długość kabla maksymalnie 3500 m (2 x 2 x 0,8)

■

8 programowalnych wyjść typu otwarty kolektor

■

Maksymalnie 127 sygnalizatorów pętlowych, aktywowanych
w tym samym czasie na jednej pętli

■

Ekran kabla monitorowany pod kątem zwarcia i przerwy

■

Detekcja błędu uziemienia

Redundantna karta pętli dla centrali Solution F1
z 2 pętlami / 8 liniami otwartymi
■

Karta pętli dla centrali Solution F1 z 2 pętlami / 8 liniami, dodatkowo ze
100% redundancją. Oznacza to, że mikroprocesor, pamięć RAM i pamięć
operacyjna systemu są podwojone na tej karcie. Dlatego w przypadku
wystąpienia błędu mikroprocesora karta będzie pracować dalej
normalnie.

Karta dla czujników konwencjonalnych, 8 linii otwartych
■

Kompatybilna z większością czujek konwencjonalnych dostępnych
na rynku

■

32 czujniki na linii zgodnie ze standardami EN54

■

8 programowalnych wyjść alarmowych typu otwarty kolektor

■

Wykrywanie błędu uziemienia

■

Tryb uszkodzenia w przypadku błędu mikroprocesora

Karta dla czujników konwencjonalnych ze 100% redundancją,
dla 8 linii otwartych
■

Właściwości takie jak dla karty czujników konwencjonalnych powyżej,
ale posiada 100% redundancję. Oznacza to że mikroprocesor, pamięć
RAM i pamięć operacyjna są podwojone na tej karcie. Dlatego
w przypadku wystąpienia błędu mikroprocesora karta działa dalej
normalnie.

Karta 8 przekaźników
■

Kompatybilna z systemem wykrywania pożaru Solution F1
oraz Solution F2

■

8 programowalnych przekaźników, każdy 250 Vac / 5A

Modem analogowy lub ISDN do obsługi
oprogramowania konfiguracyjnego za
pośrednictwem linii telefonicznej

■

Moduły mogą być podłączone do gniazda centrali pożarowej
Solution F1. Szybkość transmisji danych do 64 000 bps, w przypadku
awarii zasilania 230V modem używa zasilania akumulatorowego
zapasowej centrali pożarowej.

W pełni redundantny Moduł CPU

■ Oprogramowanie

Oprogramowanie konfiguracyjne
dla central Solution F1 i F2
■

Widok podobny do Eksploratora Windows,
bardzo proste i szybkie w obsłudze

■

Technologia Windows.NET

■

Przeznaczone do konfiguracji czujników, stref,
wejść, wyjść, pętli i linii otwartych

■

Umożliwia analizę wartości analogowych / rezystancji
okablowania / statystyk / pamięci zdarzeń

■

Posiada funkcję "przeciągnij i upuść"

■

Można zastosować również z modemem
analogowym lub ISDN

■

Dodatkowy moduł plug in pozwalający na uzyskanie pełnej redundancji
płyty głównej

■

Moduł jest wymagany zgodne z normą EN54 w przypadku podłączenia
do centrali więcej niż 512 czujników

■

Certyfikat VdS G 205 024

■

Technologia sieciowa
Karta interfejsu ARCNET

Moduł Webserwera NSC

■

Podłączenie do gniazda na płycie głównej centrali

■

■

Łączność sieciowa w trybie multi-master
z maksymalnie 128 centralami

Umożliwia dostęp do centrali NSC przez
Internet bez dodatkowego oprogramowania

■

■

Może być podłączona do centrali dwukrotnie,
aby uzyskać pełną redundancję sieci

Wykorzystuje przeglądarki sieciowe
np.: Internet Explorer, Firefox, Safari i inne

■

Obsługuje do 30 użytkowników

■

Wymaga logowania nazwą
użytkownika i hasłem

■

Posiada 9 różnych poziomów dostępu

■

Wyświetla wszystkie komunikaty /
status central

Pobór prądu: 30 mA

■

Wyświetla pełny dziennik zdarzeń

Interfejs ARCNET: do 128 węzłów

■

Pozwala na obserwację statusu w trybie online

■

Bardzo wysoka niezawodność

Dane techniczne:
Napięcie robocze: 24 Vdc

Długość kabla: maksymalnie 1200 m
Wymiary: 80 x 48 x 20 mm
Waga: 0,1 kg

Dane techniczne:
Prąd spoczynkowy: 38 mA (24 Vdc)
Linux O/S jądro 2.6.24
Interfejs LAN 10/100 Mb/s
Procesor ARM9 192 MHz
32 MB SDRAM
32 MB Flash NOR
3,3 V / 300 mA
Wymiary: 56 x 56 x 20 mm

■

Zintegrowany system zarządzania budynkiem
WINGUARD dla Windows/serwerów
Oprogramowanie do zarządzania zdarzeniami oraz do kontroli obiektów za
pośrednictwem Windows® PC/Serwer.
Otwarta struktura systemu zapewnia
elastyczną konfigurację użytkowników,
zdarzeń i akcji kontrolnych za pomocą
tylko jednego systemu. System
WINGUARD umożliwia odbieranie
komunikatów z kilku systemów z różnych
bram w czasie rzeczywistym. Wszystkie
komunikaty / zdarzenia są zapisywane
w dzienniku zdarzeń i można je w każdej
chwili przejrzeć.

W pełni funkcjonalny zdalny panel kontroli dla systemu Solution F1

■

Zdalny panel sterowania wykorzystujący komunikację
ARCNET

■

3 oddzielne i monitorowane wyjścia, każde 24 V / 500 mA
(zabezpieczone)

■

Pełna obsługa kontroli, zdarzeń wszystkich central
Solution F1 w sieci

■

3 x interfejs RS-232 / RS-485

■

16 programowalnych wejść i wyjść

■

8 programowalnych przycisków funkcyjnych

■

Obudowa natynkowa

■

Interfejs dla opcjonalnego modemu zdalnego sterowania
(I-Module); transfer danych przez modem analogowy,
modem ISDN lub webserwer

■

Podłączenie do systemu komunikacji Multi-Master
o maksymalnej liczbie 128 węzłów

■

Technologia dotykowa i wyświetlacz graficzny LCD

■

Zawiera kartę sieciową ARCNET

■

Pamięć zdarzeń 10 000 wpisów

■

Kody dostępu do obsługi panela zgodnie z EN54, część 2

Dane techniczne:
Napięcie robocze: 24 Vdc
Pobór prądu: 80 mA
Interfejs ARCNET: do 128
urządzeń w jednej sieci
Długość kabla: maksymalnie 1200 m
Waga: 4,9 kg
Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 495 x 176 x 75 mm

Panel zdalnego sterowania
B01500-00

■

Systemy autonomiczne lub sieciowe (klient / serwer)

■

Predefiniowani użytkownicy

■

Możliwość aktualizacji i zainstalowania nowszej wersji

■

■

Punkty danych w zależności od projektu (możliwość rozbudowy
co 100 lub 1000 punktów danych)

Zintegrowany edytor graficzny do importu plików wmf, bmp i jpg
(Import plików CAD jako opcja)

■

Oddzielny plik logowania dla każdego interfejsu

■

Ponad 200 różnych interfejsów (optymalny dla centrali NSC)

■

Obsługa zdarzeń

■

Łatwy i niezawodny import danych z narzędzia NSC FCP

■

Aplikacja mobilna

■

Działanie na dwóch monitorach podwójnego ekranu (opcja)

■

Alarmy optyczne i akustyczne

■

Widoki dostosowane do projektu

■

Możliwości redundancji

■ Kompatybilne
■

analogowe czujniki adresowalne

Gama detektorów Hochiki ESP

Optyczny czujnik dymu ALN-EN
z technologią Flat Response
■

Fotoelektryczny czujnik dymu w pełni kompatybilny protokołem Hochiki ESP

■

Protokół ESP jest odporny na zakłócenia oraz inne problemy
z komunikacją, takie jak przesłuch pętli i uszkodzenie danych

■

■

■

Wykorzystuje unikalną technologię Hochiki Flat Response,
która eliminuje konieczność stosowania czujek jonizacyjnych
w większość aplikacji, pozwala również na zwiększenie progu
czułości, poprawiając jednocześnie współczynnik sygnał/
szum i zmniejszenie podatności na fałszywe alarmy
Możliwość kontrolowania do 254 czujek / modułów w pętli,
dodatkowo każdy adres może obsługiwać do 16 sub-adresów

■

Wybór czułości za pomocą oprogramowania centrali pożarowej
Solution F1

■

Tryb niskiego poboru mocy w przypadku awarii sieci 230Vac

■

Adres czujnika jest przechowywany w nieulotnej pamięci detektora

■

Dwie diody LED informujące o alarmie zapewniają widoczność 360°

■

Test czujnika za pomocą oprogramowania Solution F1

■

Certyfikaty VdS G 21 30 82 / 0832-CPD-2163

Automatyczna kompensacja dryfu

Czujnik multisensorowy ACC-EN z technologią Dual Channel
oraz Flat Response
■

Czujnik multisensorowy w pełni kompatybilny z protokołem
Hochiki ESP

■

Protokół ESP jest odporny na zakłócenia oraz inne problemy
z komunikacją, takie jak przesłuch pętli i uszkodzenie danych

■

Kilka trybów detekcji / algorytmów programowalnych za pomocą
centrali pożarowej Solution F1 (optyczny czujnik dymu, czujnik
temperatury, czujnik multisensorowy), które można łączyć z harmonogramami czasowymi oraz zależnościami przyczyna/skutek

■

Wykorzystuje unikalną technologię Hochiki Flat Response, która
eliminuje konieczność stosowania czujników jonizacyjnych
w większość aplikacji, pozwala również na zwiększenie progu czułości, poprawiając jednocześnie współczynnik sygnał/szum
i zmniejszenie podatności na fałszywe alarmy

■

Wyposażony w wysokiej klasy sensor optyczny oraz dwa rodzaje
czujników ciepła (regulowany czujnik wzrostu temperatury
i regulowany czujnik temperatury stałej)

■

Inne funkcje, takie jak w przypadku optycznego czujnika dymu

■

Certyfikaty VdS G 21 30 80 / 0832-CPD-2161

Analogowy adresowalny czujnik temperatury ATJ-EN
■

Czujnik jest w pełni kompatybilny z protokołem Hochiki ESP

■

Protokół ESP jest odporny na zakłócenia oraz inne problemy
z komunikacją, takie jak przesłuch pętli i uszkodzenie danych

■

Stały czujnik temperatury i czujnik szybkości wzrostu temperatury
zgodne z EN-54, część 5, z dokładnym pomiarem temperatury

■

Wybór czułości za pomocą oprogramowania centrali Solution F1

■

Inne funkcje, takie jak w przypadku optycznego czujnika dymu

■

Certyfikaty VdS G 21 30 81/0832-CPD-2162

■

Gama czujników
Apollo XP95/Discovery

Analogowy adresowalny czujnik optyczny
dymu XP95 / Discovery
■

Centrala sygnalizacji pożaru Solution F1 obsługuje
w 100% protokoły Apollo XP95 i Discovery

■

Automatyczna kompensacja dryfu

■

Wybór czułości za pomocą oprogramowania centrali
pożarowej Solution F1

■

Centrala może kontrolować 126 czujników / modułów
na pętli

■

Adresowanie unikalnymi kartami XPERT

■

Wszystkie czujniki zatwierdzone przez VdS i CPD

Analogowy adresowalny czujnik
multisensorowy XP95 / Discovery
■

Czujnik multisensorowy wyposażony jest w optyczny
czujnik dymu i termistor (czujnik temperatury), których
pomiary składają się na finalną, analogową wartość

■

Pozostałe funkcje podobnie jak w przypadku optycznego czujnika dymu

Analogowy adresowalny czujnik
temperatury XP95 / Discovery
■

Czujnik temperatury wyposażony jest w termistor, który
zapewnia dokładny pomiar temperatury powietrza

■

Obudowa odporna na słabe przepływy powietrza

■

Pozostałe funkcje podobnie jak w przypadku optycznego czujnika dymu

Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe
■

Obudowa ABS z wbudowaną diodą alarmową

■

Tryb przerwania dla szybkiego reagowania na
alarm

■

Adres ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest
przechowywany w nieulotnej pamięci

■

Wbudowany podwójny izolator zwarć

Przykładowa konfiguracja pętli

■

Wszystkie urządzenia adresowalne zasilane z pętli

Sonda kanałowa SDP-2
SDP-1

Czujnik multisensorowy
ACC-EN

Czujnik temperatury
ATJ-EN

Adresowalny wskaźnik
zadziałania CHQ-ARI

ROP
HCP-E(SCI)

Czujnik dymu
ALN-EN

Moduły wejść/wyjść
na szynę DIN

Moduły wejść/wyjść
montaż natynkowy IP54

Programowalny wskaźnik
zadziałania, B04106-00

Bariera I.S.

Czujnik temperatury I.S.
DCD-1E-IS

Czujnik dymu I.S.
SLR-E-IS

System zasysający
Analogowy moduł
wyjścia 2-32mA

Centrala Pożarowa
Solution F1

24 V DC

Adresowalny
czujnik liniowy
FB-1

■

Pętlowy sygnalizator
optyczny
CHQ-AB

Sygnalizator optyczno/
akustyczny w podstawie
Beacon, YBO-BSB2

Sygnalizator naścienny
CHQ-WSB2

Dane techniczne

■

Sygnalizator w podstawie
YBO-BS

Zasilacz adresowalny
B01622-01

Informacje dot. zamówienie

Napięcie zasilania:

230 Vac +10 / -15 %, 50 / 60 Hz

Opis:

Nr ref.

Napięcie wyjściowe:

24 Vdc

Centrala sygnalizacji pożaru Solution F1-6 dla 2 do 6 pętli

B01050-00

Zasilacz:

4,2 A ("F1-6") / 6,7 A ("F1-18")

B01060-00

Pobór prądu w spoczynku:

101 mA (24 Vdc)

Centrala pożarowa Solution F1-6 dla 2 do 18 pętli
Płyta czołowa 4U z diodami LED dla sygnalizacji stanu stref PCB

Temperatura pracy:

-5 °C ~ +40 °C

PCB z 32 diodami LED stref

B01220-00

Ładowanie akumulatora:

10Ah - 65Ah (24 V)

Drukarka do zabudowy

B01230-00

Wilgotność:

maksymalnie 95%

Karta 2 pętli obsługująca protokół Hochiki ESP

B01262-00

Pętle:

2-18

Karta 2 pętli obsługująca protokół Apollo

B01267-00

Prąd pętli:

maksymalnie 450 mA na pętlę

Redundantna karta 2 pętli obsługująca protokół Hochiki ESP

B01272-00

Przewód pętli:

JY- (ST) Y 2 x 2 x 0,8 / maks 3,500 m

Redundantna karta 2 pętli obsługująca protokoły Apollo

B01277-00

Protokoły:

Hochiki ESP / Apollo XP95, Discovery

Karta czujników konwencjonalnych z 8 liniami otwartymi

B01300-00

Czujki / moduły w pętli:

127+127 Hochiki / 126 Apollo

Redundantna karta czujników konwencjonalnych z 8 liniami otwartymi B01310-00

Wyświetlacz graficzny LCD:

240 x 64 punkty

Karta 8 przekaźników

B01330-00

Pamięć zdarzeń:

10 000 komunikatów

Karta interfejsu ARCnet

B01350-00

Wyjścia przekaźnikowe:

maksymalnie 30 Vdc / 1 A

Wyjścia OC:

maksymalnie 30 Vdc / 60 mA

B01370-00

Wyjścia z otwartym kolektorem:

2 x 24 Vdc / maks 500 mA

Moduł analogowego modemu telefonicznego do oprogramowania
konfiguracyjnego
Moduł modemu telefonicznego ISDN do oprogramowania
konfiguracyjnego

Monitorowane wyjścia zasilania:

3 x 24 Vdc / 500 mA

B01200-00

B01373-00

Moduł webserwera

B01380-00

Wymiary obudowy A (szer. x wys. x gł.): 540 x 490 x 158 mm

Oprogramowanie konfiguracyjne

B01395-00

Wymiary obudowy B (szer. x wys. x gł.): 540 x 540 x 243 mm

Obudowa A1, 490 x 540 x 158 mm (wys. x szer. x gł.)

B01400-00

Wymiary obudowy C (szer. x wys. x gł.): 760 x 540 x 265 mm

Obudowa A2, 490 x 540 x 158 mm (wys. x szer. x gł.)

B01405-00

Certyfikaty:

Obudowa B1, 540 x 540 x 243 mm (wys. x szer. x gł.)

B01410-00

Obudowa B2, 540 x 540 x 243 mm (wys. x szer. x gł.)

B01415-00

Obudowa C1, 760 x 540 x 265 mm (wys. x szer. x gł.)

B01420-00

Obudowa C2, 760 x 540 x 265 mm (wys. x szer. x gł.)

B01425-00

Panel zdalnej obsługi ARCnet

B01500-00

VdS G 205 024
0786-CPD-20907
EN54-13
VdS S 205 024
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