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panel elektronika

   
1. A panel jellemzoi:

A szire na panel egy lakkozott nyomtatott aramkori panel, melyen egy mikroprocesszor altal
veze relt intelligens elektronika talalhatű . Ezzel az elektronikaval a szire na egy olyan eszkoz, mely
mu kode se ben, specialis funkciű iban e s hasznalati e rte ke ben messze meghaladja a tobbi eszkoz altal
nyő jtott szintet a biztonsagtechnikaban. Hasznalataval lehetí se g nyılt a szire na ( izzű  altal beterhelt)
akkumulator fesz”ltse ge nek
rendszeres ellení rze se re, az
izzű e s a szire natekercs
e pse ge nek figyeltete se re. A
kozpont fele rendszeresıtett
„riport„ kimenete altal egy
tetszí leges zű nat foldel, ıgy
hibajelet k”ldhet a 24 ű ras
fel”gyeleti kozpont szamara.
A szire na szervız bemenete t
foldre lekotve a szire nat
szervız ”zemben tarthatjuk.
Ezalatt a szire nahaz szaba-
don kinyithatű , szerelhetí e s
karbantarthatű . A szire na az
allapotarű l a kornyezete t
k”lonfe le jellegzetes fe ny- e s
hangeffektussal taje koztatja. 

Energiatakare kos ”zemmű dja, sem a fe nyhatast, sem pedig a hanghatast nem csokkenti, ıgy az
akkumulatora e lettartamat noveli, a riasztasi idí t pedig jelent˜sen meghosszabbıthatja. Sze lesebb
spektruma, e s specialis hangkarakterisztikaja altal mas, azonos teljesıtme nyu hagyomanyos k”lte ri
akkumulatoros szire nakkal osszehasonlıtva figyelemfelkeltí bb hangot ad. A szire na be”zemele se,
e s prű baja is le nyegesen egyszeru bb, e s sokkal ke nyelmesebb. Hibas akkumulator, vagy tő l alacsony
akkumulatorfesz”ltse g mellett hiba”zenetet ad. Ke sleltetett bemenetei meggatoljak vakriasztasokat.
A mikroproceszoros veze rle s gondoskodik a pontos idí zıte sekrí l, a megfutasmentes riasztasi
ciklusokrű l. A lampavillogtatű bemenete alkalmassa teszi az eszkozt egy riasztas utani specialis,
folytonos fe nyjelze s adasara. Az asszimetrikus villogtatas a fe nyjelze s lathatű sagat nem
befolyasolja, de az akkumulatorbű l felvett teljesıtme nyt le nyegesen csokkenti, ezzel a jelze sadas
maximalis ideje alaposan - tobbszorose re - meghosszabbıthatű . 

Technikai parameterek.

Tapfesz”ltse g:  13.6V - 14.8V Akkumulator max. tolt˜arama: 120 mA
Akkumulator: 12V  / 7Ah Max. aramfelve tel riasztaskor: 2.8 A
Min. (terhelt) akkufesz”ltse g: 9.8 V Kisugarzott frekvencia min.: 1200Hz 
Izzű  adatai: 12V / 18W Kisugarzott frekvencia max.: 2100 Hz
Nyugalmi aramfelve tele: 2.6 mA Frekvencia variabilitas: 900 Hz
Akkumulator csepptolte s arama: 1-2 mA Hangszű rű  e s lampateszt      kb. 2 masodpercenke nt
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