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COMPACT LYON TŰZJELZŐ KÖZPONT

A Compact Lyon tűzjelző ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint Lyon 
tűzjelző, a felszereltsége szempontjából kompatibilisek (vezetékek, analóg 
érzékelők, kézi jelzésadó, modulok és analóg hangjelzők, stb.).
Ez különösen a közepes méretű rendszerek esetén érdekes, a hagyományosan 
tervezett konvencionális rendszerek ugyanazokat a funkciókat és előnyöket 
biztosítják, mint a hagyományos rendszerek.

Amennyiben a telepítést ki kell terjeszteni, a Compact Lyon tűzjelző rendelkezik  
control panel hálózati funkcióval, mellyel össze lehet kötni a vezérlő paneleket, és 
ezek összesített kezelését egy másodkezelővel lehet megoldani a továbbiakban.

Az Intelligens Compact Lyon tűzjelző központ megfelel az EU vonatkozó 
előírásainak (EN 54-2 és EN 54-4).

Jellemzők:

� Egy- vagy kéthurkos jelzőrendszer.
Hurkonként 99 kapcsolható eszköz.
Minden elem a körön megfigyelt, kivéve a  KABY izolátort. 
Készülékenként max.  64 programozható relét kezel.
Készülékenként 99 programozható zónát támogat.
Tárolási kapacitás:  4095 esemény (idővel és helyszínnel). 
Késleltethető, felügyelt hangjelző, programozható: 0 és 10 perc közötti 
időtartalomra.
Riasztáskimenet: nem felügyelt , feszültségmentes relé.
Hiba jel kimenet: felügyelt, késleltethető.
Címezhető hangjelzők csatlakoztathatók a hurokhoz. 
Kiürítés gomb.
LCD kijelző háttérvilágítással, 4x40 karakter.
Különböző nyelveken spanyol, angol, francia, olasz, magyar, ukrán és 
portugál.
Konfigurálható EASY CoNET szoftverrel.
Külső billentyűzet csatlakoztatható (standard PC-PS2).
Max. 15 másodkezelő (repeater). 
Méret: 363 x 331 x 96 mm.
EN-54-2 és EN 54-4 megfelelőség.
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Bemeneti feszültség
Kimeneti feszültség
Maximum fogyasztás

Elemek
Elektromos biztosíték
Töltő
Eszközök hurkonként

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK
230V 50Hz/AC

24V Nominal

70 VA to 230V/AC

2 x 12V 7Ah SLA

500 mA 27V/DC 20ºC

99

Kommunikációs port

Maximum áram hurkonként  250 mA / 24 to 36V/DC 
Billentyűzet csatlakozó         PS2 minidin 6

USB 2.0/1.1 tip. B y RS485

-10ºC+40ºC 20%-95% HR

363 x 331 x 96 mm

4,5 Kg

Elemek biztosítéka 4 A Biztosíték kimenet 30V 0,8 A

Hőmérséklet, páratartalom
Méret
Súly (elem nélkül) 
Standard
Hangjelző biztosíték 2 A

4 A

Hiba relé biztosíték 0,8 A

IP védettség IP 30
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EN-54-2 és EN-54-4




