P885D/P805D

Ústředna PROFILE se 2-8 kruhovými vedeními

PROFILE je ústředna elektrické
požární signalizace s bohatou funkční
výbavou a barevným dotykovým TFT
displejem, uživatelským rozhraním
vyvinutým přímo pro účely požární
signalizace. Je určen k ovládání v
rukavicích nebo bez rukavic a nabízí
uživatelům snadno použitelné,
intuitivní a flexibilní ovládací
prvky včetně přihlašování bez klíčů,
pomocí RFID karet, barevně
rozlišených dle stupně obsluhy.
Systém umožňuje připojení až osmi kruhových vedení
s 250 adresami, je proto vhodný pro rozsáhlé objekty.
Ústředna používá robustní protokol digitální smyčky
MZX a dokáže pracovat se všemi stávajícími a
osvědčenými hlásiči a V/V moduly včetně nových
detektorů 6. generace a V/V modulů se čtyřmi vstupy
a výstupy.
Ústředna PROFILE je jádrem komplexního systému
elektrické požární signalizace, kterou lze využívat k
ochraně životů i majetku.
Libovolnou kombinaci až 99 ústředen PROFILE
je možné zapojit do sítě tvořené metalickými nebo
optickými segmenty a tím zajistit bezproblémovou
integraci v sebesložitějších objektech.
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8,4” barevný dotykový vícejazyčný TFT displej –
architektonicky atraktivní a plně programovatelný
Ergonomické zobrazování ikon – jednoduše 			
ovladatelné uživatelské rozhraní eliminuje chyby 		
obsluhy
Dotykově ovládané stavové LED poskytují souhrnné
informace o událostech – okamžitý přístup k
podrobným informacím o událostech
Kontextová nápověda a pokyny pro obsluhu na
obrazovce – snižují potřebu školení uživatelů a 		
poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem 		
nepracují často
Uživatelsky konfigurovatelné mapy na obrazovce – 		
nejsou nutné další situační plány
Programovatelná grafika v klidovém stavu – možnost
propagace
Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí – poskytují
uživatelům úplnou kontrolu a snižují pracnost servisu
a údržby
Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé paměti 		
událostí s kapacitou 10 000 záznamů pomocí 		
dynamických filtrů – efektivní diagnostika
Přihlašování bez klíčů pomocí RFID karet – 			
identifikace uživatelů a záznam jejich činnosti
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P885D/P805D

Technické specifikace
P885D

P805D

Ústředna PROFILE se 2-8 kruhovými
vedeními, dotykovým TFT displejem, 80
LED skupin hlásičů, 2000 adres, s 5A
napájecím zdrojem, v hluboké skříni pro
38 Ah baterie

Ústředna PROFILE se 2-8 kruhovými vedeními,
dotykovým TFT displejem, 2000 adres, s 5 A
napájecím zdrojem, v hluboké skříni pro 38 Ah
baterie

Všeobecné informace
Počet kruhových
vedení

2, rozšiřitelné až na 8

Počet adres na
kruhovém vedení

250

Celkový počet adres

2000

Počet LED skupin
hlásičů
Počet skupin hlásičů

80 (pouze P885D)
240

Mechanické parametry
Rozměry

V x Š x H 580 x 458 x 209 mm

Hmotnost

15,2 kg

Barva
Skříň

RAL 7035

Ovládací panel

Pantone Grey 431C

Prostředí
Provozní teplota

-8°C to +55°C

Skladovací teplota

-20°C to +70°C

Relativní vlhkost
EMC/RFI:

Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá
(bez kondenzace)
EN50130-4, EN61000-6-3

Elektrické parametry
Napájecí napětí

230 VAC 50/60 Hz

Odběr

1,6 A

Informace pro objednávání
557.200.555
557.200.556

PROFILE 885D ústředna se 2-8 kruhovými vedeními v hluboké skříni
PROFILE 805D ústředna se 2-8 kruhovými vedeními v hluboké skříni

Společnost ZETTLER představuje, na evropském trhu, přední značku v oblasti produktů zabývajících se detekcí požáru, zabezpečením a
komunikačními systémy. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývající se detekcí požáru zahrnuje širokou řadu produktů MZX TECHNOLOGY pro detekci požáru se schválením EN54 CPD a schváleními a certifikáty včetně certifikátů VdS a NF pro všechny evropské země. Produktová řada společnosti ZETTLER zabývající se komunikací v oblasti pečovatelských služeb představuje technologickou špičku v odvětví a nabízí
nejnovější řešení volání pečovatele - tzv. nurse-call, nouzového volání, komunikace a správy na bázi protokolu IP pro domy s pečovatelskou
službou, nemocnice, věznice a související trhy. Produktové řady společnosti ZETTLER jsou k dispozici prostřednictvím distributorů produktů
ZETTLER i mnoha zastoupení společností ADT a Tyco po celém světě. Další informace získáte na adrese www.zettlerfire.com.
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