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

Az intelligens jelzőközpont felismeri, hogy mely eszközről érkezik a riasztás vagy 
egyéb jelzés. A rendszer azonosítja és elemzi a jelzéseket (riasztási szint, 
érzékenység), továbbá a környezeti paramétereket és az érzékelő por szintjét.

A Cofem analóg rendszerben a hurok elemei (érzékelők, kézi jelzésadók, relé 
modulok, analóg hangjelzők és bemeneti modulok) automatikusan illeszkednek a 
rendszerbe, tehát nem szükséges előzetes programozás. Ez nagyban 
megkönnyíti a telepítést és a későbbi módosításokat. 

A tűzjelző típustól függően 1-8 hurkot kezel (hurkonként 199 kapcsolható 
eszköz). 
További 20 hurokkal bővíthető egy külön készülékkel.
Minden elem a körön megfigyelt, kivéve a  KABY izolátort. 
Készülékenként 199 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: késleltethető, felügyelt.
Címezhető hangjelzők csatlakoztathatók a hurokhoz.
Kiürítés gomb.
LCD kijelző háttérvilágítással: 4x40 karakter.
Különböző nyelveken: spanyol, angol, francia, olasz, magyar, ukrán és portugál. 
Konfigurálható PC-EASY CoNET szoftverrel.
Külső billenytűzet csatlakoztatható (standard PC-PS2).
Max.  15 másodkezelő (repeater). 
MODBUS (opcionális).
Contact ID (opcionális).
Méret: 418 x 324 x 150 mm.
EN 54-2 és EN 54-4 megfelelőség.
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LYON TŰZJELZŐ KÖZPONT (1-8 HUROKKAL)

Bementi feszültség
Kimeneti feszültség
Maximum fogyasztás
Elemek
Elektromos biztosíték
Töltő
Eszközök hurkonként

Technikai tulajdonságok
230V 50Hz/AC
21V Nominal
155 VA to 230 VAC
2 x 12V 7Ah SLA
8 A
500 mA 27V/DC 20ºC
199

500 mA / 26 to 32V/DCMaximum áram hurkonként 
Billentyűzet csatlakozó

Kommunikációs  port

Hőmérséklet, páratartalom 
Méret
Súly (elemek nélkül) 
Standard

USB 2.0/1.1 tip. B o
RS232 (verziótól függően)
-10ºC+40ºC 20%-95% HR
418 x 324 x 150 mm
7,4 Kg
EN 54 -2 és 4

Biztosíték S3 1 A
Biztosíték kimenet 30V 2 A

Elemek biztosítéka 5 A
Biztosíték S1 2 A

PS2 minidin 6

IP védelem IP 30

INTELLIGENS 
JELZŐRENDSZER

JPM Pannontech Kft. 1031 Budapest Monostori út 49. 
www.jpmtech.hu




