
Konvenční požární systémy

1X-F4-20Požární ústředna  4 konvenční zóny, komplet, čeština

1X-F4 je střední model nové řady konvenčních požárních
ústředen firmy GE Security. Je dodávána v lokální jazykové
verzi, monitoruje čtyři konvenční zóny, v každé až 20
hlásičů řady ''700''. Pro spínání sirén má čtyři hlídané
výstupy. Navíc má další releové výstupy pro signalizaci
požáru a poruchy. V základní verzi také nabízí dva
programovatelné vstupy, například pro dálkové ovládání
ústředny.

Ústředny nové řady mají nejmodernější architekturu a
využívají pokrokové mikropočítačové  technologie. To vše je
předurčuje pro využití v systémech EPS menšího rozsahu, kde
je hlavní důraz  kladen na cenu, spolehlivost a elegantní vzhled a
kde nejsou požadovány adresné prvky. Instalace,  nastavení
parametrů a obsluha jsou velmi jednoduché, což přináší
výhody nejen koncovým uživatelům, ale i dodavatelským a
servisním firmám

Detektory řady ''700'' zvyšují užitnou hodnotu systému EPS
využitím možnosti signalizace zaprášených optických
hlásičů, je k dispozici náhradní optická komůrka pro jejich
''vyčištění'' a v řadě ''700'' jsou také multisenzory.

Technické parametry

Napájení 240 Vst/50 Hz ,  +10% / -15%

Max. odběr proudu 2A @ 240 Vst

Napájecí kabel 3 x 1.5 mm 

Akumulátory 2 x 12V - 7.2 Ah (SLA)

Vestavěný spínaný zdroj 2,5A @ 24 Vss

Klidový proud (bez zařízení)

Poplachový proud (bez
zařízení)

Zóny 4

Výstupní napětí 22 Vss (18÷24 Vss)

Maximální proud 65 mA

Odpor kabelu (max) 40 Ohm

Kapacita kabelu (max) 500 nF

Počet hlásičů žady 700 
(max)

20

Vstupy 2

Odpor kabelu (max) 100 Ohm

Hlídané výstupy 4

Výstupní napětí v klidu -15  Vss

Při aktivaci +28 Vss

Proud při aktivaci (max) 250 mA

Releové výstupy 2

Maximální proud 2 A @ 30 Vss

Výstup napájení

Výstupní napětí 21 ÷ 28 Vss

Proud (max) 250 mA

Pracovní prostředí

Skladovací teplota -10  ÷  +70°C

Pracovní teplota -10   ÷  +40°C

Relativní vlhkost
(nekondenzující)

10   ÷   95%

Stupeň krytí IP30

Mechanické parametry

Velikost skříně 435 x 320 x 129 mm

Hmotnost bez akumulátorů 2.8 kg

Barva RAL7035

Kabelové vstupy (shora / dole /
vzadu)

  20 mm - 14 / 2 / 12

Jak objednávat

Požární ústředna  4 konvenční zóny,
komplet, čeština1X-F4-20

Releová deska pro ústředny řady 1X -
nehlídané výstupy2010-1-RB

Releová deska pro ústředny řady 1X - hlídané
výstupy pro sirény2010-1-SB

Akumulátor 12 V/7,2 AhBS127N

Moderní, elegantní vzhledE

Snadno odnímatelné komponenty pro rychlou
montáž

E

Přednastavené režimy činnostiE

Podpora ''aktivně'' monitorovaných zónE

Hlídané výstupy pro sirényE

Releové výstupy požár a poruchaE

Podpora denního a nočního režimuE

Zdroj s možností vypínání při resetuE

Vestavěné speciální funkce, jako např: :

  Uživatelské přístupové úrovně
  kombinované zóny hlásičů
  výkonná diagnostika
  test jedním člověkem
  synchronizované sirénové výstupy
  hlídané výstupy pro sirénu a přenos
  Indikace zaprášených hlásičů
''CleanMe'' 

E

Rozšiřující desky releových a hlídaných
výstupů

E
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