
 
 
 

 
  
 

Alkalmazási területek:  Ipari objektumok, üzletek, raktárak, mezőgazdasági
irodaházak, iskolák, múzeumok, bankok, bevásárlóközpontok, üzemek, gyár

Analóg tűzjelző központok
A Fire Class 100 kis tűzjelző rendszerekhez, a Fire Class 200 köze-
pes és nagy tűzjelző rendszerekhez alkalmazható. A tűzjelző
eszközök (érzékelők, kézi jelzésadók, szirénák stb.) analóg,
valamint hagyományos hurokra csatlakoztathatók.
A központ rendelkezik a címzett analóg központok minden elő-
nyös tulajdonságával: automatikus drift kompenzáció, moduláris,
központonként 16 szoftverzónába szervezett hurok. Az FC100
egy, az FC 200 négy vezérelhető és némítható relés riasztás
kimenettel rendelkezik (bővíthető). Minden zóna rendelkezik
ismétlő kimenettel (nyitott kollektoros), amely riasztástól függő
beavatkozást eredményezhet (elhelyezkedés jelzés, tűzgátló
ajtózárás stb.). A kezelést és a programozást az alfanumerikus
billentyűzet és a háttérvilágításos LCD teszi egyszerűvé.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Fire Class 100 jellemzők

– Egy analóg hurok, melyre 99 analóg érzékelő és 99 modul csatlakoztatható
– Egy hagyományos hurok, melyre 30 detektor és kézi jelzésadó csatlakoztatható
─ 16 riasztás ismétlő kimenet: zónánként 1
─ Egy vezérelhető és némítható riasztás kimenet (relés), 13-ra bővíthető 2 db FC200/6OUT

kiegészítő modullal
─ Egy hibajel kimenet (relés), nem vezérelt és nem némítható
─ RS485 interface kapcsolat 8 külső kezelőegységhez
─ Rendszer teszt
─ Az utolsó 200 esemény naplózása
─ Esemény vezérelt felépítés
─ RS232 interfész kapcsolat a soros nyomtatóhoz, valamint a központ és a PC közötti

program le- és feltöltéséhez

Fire Class 200 jellemzők

– Két analóg hurok, melyekre hurkonként 99 analóg érzékelő és 99 modul csatlakoztatható
– Egy hagyományos hurok, melyre 30 detektor és számtalan kézi jelzésadó csatlakoztatható
─ 16 riasztás ismétlő kimenet: zónánként 1
─ Négy vezérelhető és némítható riasztás kimenet (relés), 16-ra bővíthető 2 db FC200/6OUT

kiegészítő modullal
─ Egy hibajel kimenet (relés), nem vezérelt és nem némítható
─ RS485 interface kapcsolat 7 slave központhoz és 8 külső kezelőegységhez
─ Rendszer teszt
─ Az utolsó 200 esemény naplózása
─ Esemény vezérelt felépítés
─ RS232 interfész kapcsolat a soros nyomtatóhoz, valamint a központ és a PC közötti

program le- és feltöltéséhez


