NOWOŚĆ!
Centrala alarmowa CPX200N

Przyjazna cena / Funkcjonalna / Dostosowana do potrzeb klientów

CPX200N jest to prosta, funkcjonalna centrala alarmowa zintegrowana z transmiterem GSM/GPRS, przeznaczona do małych i średnich obiektów. Klawiatura CPX200N została zaprojektowana w nowoczesnej, dyskretnej
stylistyce, pasującej do każdego wnętrza. Niewielkie wymiary, duże, wygodne przyciski, diody LED wskazujące
tryb pracy urządzenia oraz pokazujące aktywność podłączonych czujników, 7 wejść oraz możliwość podzielenia ich na 2 partycje stanowią niewątpliwą zaletę naszej centrali.
CPX200N jest zintegrowana z transmiterem GSM/GPRS dzięki czemu oferuje wysokie standardy bezpieczeństwa danych oraz szeroką funkcjonalność:
Transmisja sygnałów poprzez GPRS/SMS - natychmiastowe powiadamianie o wystąpieniu sytuacji alarmowej
Zdalna konfiguracja i wymiana firmware’u - komfortowa obsługa i oszczędność czasu
Szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą standardu AES - pełne bezpieczeństwo przesyłu informacji
Komunikacja ze stacją monitoringu za pomocą OSM.2007 - odbiornik EBS zapewniający całkowitą
niezawodność przesyłu danych dzięki funkcji redundancji (pracy w klastrze)
Kontrola połączenia GSM/GPRS - automatyczne odzyskanie połączenia ze stacją monitoringu lub przełączenie
na serwer zapasowy
Wejścia
7 linii typu DEOL z możliwością programowej zamiany na EOL lub NO/NC
możliwość konfiguracji wejścia do uzbrajania systemu lub zgłaszania napadu radiolinią (PILOT)
Istnieje możliwość ustanowienia 2 partycji i przyporządkowania im dowolnej ilości wejść.
Wyjścia
1 wyjście alarmowe monitorowane, wysokoprądowe 1,1 A
2 wyjścia alarmowe monitorowane, niskoprądowe 50 mA
Linie dozorowe - opóźniona, natychmiastowa, 24 godz. ciągła, uzbrajająca
Programowanie ustawień centrali
LOKALNIE (manipulator lub komputer podłączony do portu RS-232)
ZDALNIE (poprzez GPRS, SMS lub CSD)
Kody
1 kod administratora (główny)
1 kod serwisowy
8 kodów użytkowników
Możliwość ograniczenia zakresu uprawnień dla niektórych kodów
Zintegrowany odbiornik pilotów radiowych (opcjonalnie)
Funkcja uzbrajania/rozbrajania lub pilota antynapadowego
System posiada sygnalizację akustyczną potwierdzającą uzbrojenie / rozbrojenie systemu przez radiolinię
Gniazdo programujące przystosowane do współpracy z GD-PROG
Terminale śrubowe kątowe, z windą ułatwiające instalację
Złącze antenowe SMA, zamontowane bezpośrednio na PCB
Wyjścia zasilające - sygnalizatory - 350 mA, czujki - 350 mA, klawiatury - 100 mA
Automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
Możliwość przeglądu usterek, pamięci alarmów, bufora zdarzeń
Historia zdarzeń systemowych / technicznych do 5000 zdarzeń
Produkt spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 50131, Grade 2
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