PR8AS/PR1DS

Síťové externí tablo obsluhy PROFILE / kompaktní síťové externí tablo obsluhy
PROFILE

Řada externích tabel obsluhy
PROFILE zahrnuje modely se zdrojem
i bez zdroje s možností rozšíření o
jeden nebo dva panely LED skupin
hlásičů. Externí tablo obsluhy
PROFILE PR8AS je navrženo tak, aby
provedením i funkcemi odpovídalo
ústředně PROFILE P485D, lze ho však
použít s jakoukoli ústřednou řady
PROFILE.
Externí tablo obsluhy PROFILE PR1DS je kompaktní
variantou určenou pro aplikace, které vyžadují
plnou funkčnost v kompaktním, diskrétním a
architektonicky atraktivním provedení. K dispozici
jsou ploché LED panely pro zobrazování stavu 40
nebo 80 skupin hlásičů. Ústředny a externí tabla
řady PROFILE jsou vybaveny barevným dotykovým
TFT displejem, uživatelským rozhraním vyvinutým
přímo pro účely požární signalizace. Jsou určeny
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.
Ke každé ústředně řady PROFILE je možné připojit
až sedm externích tabel PROFILE. Každé externí
tablo obsluhy poskytuje uživateli plnou kontrolu a
funkčnost, s ústřednou komunikuje prostřednictvím
eternetu. Externí tabla obsluhy PROFILE využívají
připojení k síti (LAN, WiFi nebo VPN) s maximální
vzdáleností mezi ústřednou a aktivním prvkem nebo
externím tablem a aktivním prvkem 100 m.

Vlastnosti
//	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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PR8AS/PR1DS

Technické specifikace
PR8AS

PR1DS

Externí tablo obsluhy PROFILE s 80
LED skupin hlásičů a se zdrojem
v mělké skříni.

Kompaktní externí tablo obsluhy s TFT
displejem bez zdroje v ploché skříni

Počet LED skupin
hlásičů

80

16 plus 40 resp. 80 při použití PROFILE PZ4DS
LED panelu resp. PROFILE PZ8DS LED panelu

Počet skupin hlásičů

240

240

Rozměry

V x Š x H 480 x 410 x 205 mm

V x Š x H 195 x 248 x 33 mm

Hmotnost

9,3 kg

0,8 kg

RAL 7035

RAL 7035

Pantone Grey 431C

Pantone Grey 431C

Provozní teplota

-8 °C až +55 °C

-8 °C až +55 °C

Skladovací teplota

-20 °C až +70 °C

-20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá
(bez kondenzace)

Relativní vlhkost: 90 % nepřetržitá
(bez kondenzace)

EN 50130-4, EN 61000-6-3

EN 50130-4, EN 61000-6-3

230 VAC, 50/60 Hz

24 VDC

Odběr

0,9 A

0,2 A

Max. kapacita baterie

17 Ah

Bez baterií

Všeobecné informace

Mechanické parametry

Barva
Skříň
Ovládací panel
Prostředí

Relativní vlhkost
EMC/RFI:
Elektrické parametry
Napájecí napětí

Informace pro objednávání
557.200.560
557.200.801
557.200.806
557.200.811
557.202.801
557.202.802

PROFILE PR8AS externí tablo obsluhy s 80 LED skupin hlásičů a se zdrojem
PROFILE PR1DS kompaktní externí tablo obsluhy bez zdroje, ploché
PROFILE PZ4DS panel se 40 LED skupin hlásičů, plochý
PROFILE PZ8DS panel s 80 LED skupin hlásičů, plochý
PROFILE P-WSH, mělká skříň pro nástěnnou montáž (náhradní díl)
PROFILE P-WDP, hluboká skříň pro nástěnnou montáž

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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