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Details

Wiadomość otwierająca

Wiadomość końcowa

Do 6 komunikatów alarmowych

Brak potwierdzenia

 Urządzenia komunikacyjne

Centrala MASTER oferuje prawdziwe centrum komunikacyjne

oferujące wiele połączeń (4 stacje centralne, każde z 2 numerami

telefonów) oraz różne protokoły raportowania do zgłaszania alarmów i

określonych zdarzeń. Wszystkie centrale MASTER mają na pokładzie

komunikator PSTN z opcjonalnymi modułami komunikacyjnymi ISDN,

GSM, IP. Jest skalowalny dzięki opcjom tworzenia kopii zapasowych w

zależności od potrzeb.

Advisor Advanced oferuje prawdziwe centrum komunikacyjne

oferujące wiele połączeń (16 stacji centralnych) i różne protokoły

raportowania w celu zgłaszania alarmów i określonych zdarzeń.

Wszystkie panele sterowania Advisor Advanced mają na pokładzie

komunikator PSTN (lub IP i PSTN) z opcjonalnymi modułami

komunikacyjnymi ISDN lub GSM. Jest skalowalny dzięki opcjom

tworzenia kopii zapasowych w zależności od potrzeb.

Opis

Advisor MASTER jest w stanie odtwarzać nagrane wiadomości

głosowe przy użyciu opcjonalnego modułu ATS7200E. Do jednego

panelu sterowania można podłączyć dwa moduły, każdy o czasie

nagrywania 35 sekund podzielonym na 8 komunikatów. Wiadomości

głosowe są zaprogramowane do raportowania o wystąpieniu

określonych kodów raportujących. Niektóre kody raportowania to

alarmy ogólne (alarm antywłamaniowy, alarm pożarowy, alarm

sabotażowy ...), podczas gdy inne są specyficzne dla strefy, to znaczy

można połączyć kod raportowania z określonymi strefami. Oznacza to,

że każda aktywacja linii lub zdarzenie (w tym alarmy techniczne) może

wywołać komunikat głosowy.

 Raportowanie głosowe

Można zainstalować maksymalnie 2 moduły raportowania głosowego.

Istnieje 8 komunikatów na moduł; wiadomość prowadząca lub

otwierająca, adres lub wiadomość zamykająca i 6 komunikatów

alarmowych. Jeśli zainstalowany jest drugi moduł, wszystkie 8

komunikatów dla drugiego modułu będą komunikatami alarmowymi.

ATS7200E najpierw zgłasza komunikat lidera (1), następnie pierwsze

komunikaty alarmowe (3 do 8), a na koniec komunikat adresowy (2).

Są one powtarzane do 10 razy, a następnie dialer rozłącza się i

wybiera numer ponownie, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby

połączeń. Po zainstalowaniu drugiego ATS7200E wszystkie 8

komunikatów drugiego urządzenia są komunikatami alarmowymi.

Dlatego komunikaty od 3 do 16 będą dostępne dla komunikatów

alarmowych.
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Technical specifications

Ogólne
Linia wyrobów Advisor Advanced, ATS Master

Sieć
Typ komunikatora Głos / dźwięk

Audio
Pojemność rejestratora 8 messages (total recording time about 35 s)

Elektryczne
Napięcie znamionowe 12 VDC
Wartość zasilania 12 V DC via ribbon cable from control panel
Pobór prądu 50 mA

Fizyczne
Wymiary 80 x 50 x 20 mm
Masa netto 123 g

Środowiskowe
Temperatura pracy 10° to +50°C

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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