Novi član serije NewPower
centrala PC-1404
Prednosti nove centrale PC-1404:

Naslednik PC-585

? 1 particija

Nova centrala dopolnjuje NewPower serijo central
PC-1616/1832/1864. Majhna kapaciteta centrale, z
vsemi naprednimi funkcijami, omogoča cenovno
ugodno rešitev in je primerna za manjše objekte,
kjer ostale centrale serije NewPower ne pridejo v
upoštev.

? 2 PGM izhoda (50mA in 300mA)

Vsestranska optimizirana rešitev

? Možnost širitve do skupno 12 PGM izhodov

? Stalni nadzor nad pravilnostjo delovanja

Nova centrala vsebuje vse napredne funkcije
NewPower serije:
? 4 digitalni vhodi, kamor se lahko priklučijo
senzorji. Vezava senzorjev je poljubna: NC,
SEOL, DEOL; vendar zaradi večjega nadzora
priporočamo vezavo z 2 uporoma DEOL.

? Pametno in preverjeno zaznavanje alarmov

? Možnost širitve preko tipkovnic do 8 digitalnih

? 4 področja
? Možnost širitve do skupno 8 področij

(8 x 50mA PC 5208, 4 x 500mA PC 5204)
? 39 uporabniških gesel + 1 glavno geslo

? Možnost priklopa do 8 tipkovnic

(nova RKZ, PK55XX v1.2+)
? Možnost priklopa požarnih senzorjev
? 31 različnih tipov področij
? Možnost klica na 4 tel. št.
? Priložena nova tipkovnica PC-1404RKZ

vhodov. Vsaka tipkovnica omogoča priklop enega
dodatnega senzorja.
? 2 programabilna PGM izhoda: PGM1: 50mA in

PGM2: 300mA, kjer je PGM2 namenjen priklopu
požarnih senzorjev.
? 24 različnih programskih tipov PGM izhodov za

aktiviranje sirene, odpiranje vrat, reset požarnih
senzorjev...
? 31 različnih programskih tipov področij

omogočajo vgradnjo najrazličnejših senzorjev v
alarmni sistem
? 39 + 1 geslo od katerih lahko vsakemu geslu

določite poljubne atribute (enkratna uporaba,
omejitev pravic,...)
? 4 telefonske številke omogočajo brezhoben

prenos alarmnega signala

Borovec 23, IOC Trzin 1236
tel.: 01/561-01-50, fax.: 01/561-01-60, e-mail: info@mobicom.si

Vključene vse aktualne uporabniške funkcije

Specifikacije

Centrala PC-1404 ima implementirane vse aktualne
uporabniške funkcije serije NewPower. Tako je
zagotovljena enostavna in pregledna uporaba in
izredna zanesljivost delovanja.

Napajanje
Tokovna poraba
AUX izhod
Izhod sirene
Temparatura delovanja

16VAC/45VA
85mA
12VDC/550mA
12VDC/700mA
14° do 131°

Tako kot programsko je tudi fizično zelo podobna
centralam PC-1616 / PC-1832 / PC-1864. Pri sami
zasnovi, proizvajalec protivlomne opreme DSC, ni
želel odstopiti od prvotnega koncepta zasnove
central serije NewPower. Pravzaprav so pri razvoju
vključili tudi določene dodatne programske funkcije,
ki omogočajo zanesljivejše delovanje. Primer so 4
telefonske številke, kar omogoča brezhibno
obveščanje o alarmu.
Vključene so tudi funkcije, ki preprečujejo oz.
zmanjšujejo možnost neželenih lažnih alarmov:
? Slišna izhodna zakasnitev
? Opozorilo na napako pri izhodu
? Zakasnitev komunikacije
? Slišna vhodna zakasnitev
? Funkcija Hitri izhod
? Funkcija Cross Zone
? Samodejni vklop / izklop
? Samodejna nastavitev ure
? Spomin za 128 zadnjih dogodkov

Vključeni vsi načini povezave
? PC-Link

+

? PSTN
? IP&GPRS
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Nova tipkovnica PC-1404RKZ
v kompletu s centralo PC-1404

Prednosti nove tipkovnice:
? Velike tipke
? Urgentne že vgrajene
? 4 funkcijske tipke
? Vgrajen svetlobni senzor
? Indikacijske LED diode
? Vgrajen dodatni vhod za dodatno področje
? Vsaka tipkovnica poveča kapaciteto

sistema
? Kompaktno ohišje modernega dizajna
? Predhodno pripravljen uvod za inštalacijo
? Možnost celotnega programiranja sistema

Nova tipkovnica PC 1404RKZ
Nova tipkovnica PC-1404RKZ je naslednik dobro
poznane tipkovnice PC-1555RKZ, ki je v programu
DSC prisotna že od samega začetka. Nov dizajn,
enak koncept uporabe in izjemna preglednost nad
stanjem alarmnega sistema, omogoča zelo
enostavno uporabo alarmnega sistema. Tudi sama
tipkovnica se zaradi modernega dizajna praktično
zlije z okoljem kjer je vgrajena.
Predhodno so v tipkovnici poleg standardnih tipk
vgrajene tudi funkcijske tipke in dvojne urgentne
tipke za aktivacijo požarnega alarma, alarma panike
in alarma nujnosti. Velike tipke preprečujejo možnost
lažnega alarma in napak pri vnosu gesla.
Za boljši nadzor nad sistemom, ima tipkovnica
vgrajenih 16 indikacijskih LED diod, ki podajajo
informacijo o stanju sistema v vsakem trenutku.
Izjemno varčna tipkovnica ima vgrajen senzor jakosti
svetlobe, ki omogoča prilagajanje osvetlitve
tipkovnice.
V primerjavi s predhodnikom, torej nova tipkovnica
PC-1404RKZ, poleg modernega dizajna, omogoča
enostavno krmiljenje alarmnega sistema s samo 12
različnimi tipkami, izredno varčnost s prilagajanjem
osvetlitve tipkovnice ter ob velikih tipkah zmanjšano
možnost lažnih alarmov.
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Specifikacije
Dimenzije
Napajanje
Tokovna poraba
Temparatura delovanja
Relativna vlažnost

127mm x 77mm x 18mm
12VDC
125mA
0°do 49°
5 do 93%

Podatki o sistemu
Sistem pripravljen
na vklop

Sistem vklopljen

PC 1404RKZ

Indikacijske
LED diode,
ki ponazarjajo
stanje senzorjev

Prisotnost napake
v sistemu

Prisotna omrežna
napetost
230VAC

Požarni alarm

Indikacijske
LED diode,
ki ponazarjajo
stanje sistema

Alarm v spominu

Izklop senzorjev

Velike dvojne urgentne tipke
Programiranje
sistema
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