سیستـم هوشمنـد اعـالم حـریـق
Intelligent Fire Alarm System

امکانات
قابلیــت بســته شــدن کانــال دود و یــا حــرارت و تغییــر
حساســیت سنســورها در زمانهــای مختلــف
امــکان تعریــف ســطوح مختلــف دود و حــرارت تــا پانزده
حالــت بــه ازای هــر دتکتور
دارای  CPUمســتقل بــرای بررســی شــرایط محیــط در
هــر لحظــه
امــکان اســتفاده از سنســورها در شــرایط ســخت الکتریکی
و ســازگاری با شــرایط مغناطیســی ()EMC
دارای ایزوالتــور درون ســاخت ()Built-in Isolator
کالیبــره شــدن خــودکار و تســت سیســتم داخلــی دتکتــور
در هــر  5ســاعت
آنالیــز اطالعــات ورودی بــرای فرمــان آالرم ()Fire
حداکثــر  5ثانیــه
دارای چراغ نشانهگر با زاویه دید 360
دارای چــراغ مخصــوص بــرای نشــان دادن عملکــرد
صحیــح شســتی

پنــل چهــار ( Loopیــک  Loopاســتاندارد و قابــل افزایــش
بهچهار)Loop
امکان افزودن  200تجهیز آدرسپذیر در هر Loop
پشتیبانی از  800تجهیز
امکان تعریف  128ناحیه برای هر پانل
ظرفیت باتری 17Ah :
امکان ذخیره  1000رویداد آخر

آژیـر دیواری

آژیـر و فالش

آژیـر Hatari

دتکتور ASD
با آژیر

ماژول ورودی/خروجی

شستی هوشمند متعارف

قابلیــت برنامهریــزی بــه هنــگام خــروج اضطــراری افــراد
و تنظیــم تــن و دســیبل صــدا از مرکــز کنتــرل
حداکثر دو کیلومتر طول هر Loop
حداکثر یک کیلومتر فاصله بین گرههای شبکه
کارایی راحت و آسان کنترل پنل
امــکان راهبــری پیشــرفته کنتــرل پنــل توســط دکمههــای
ناوبــری دســتگاه
امــکان کنتــرل کارکــرد سیســتم بــا اســتفاده از کلیدهــا و
ســوئیچ ها
موقعیتیابــی هوشــمند محــل آتشســوزی توســط
سیســتم پیشــرفته ناحیــهای
قابلیــت برنامهنویســی کامپیوتری برای سیســتم تشــخیص
و گزارشگیری

پنــل دو ( Loopیــک  Loopاســتاندارد و قابــل افزایــش بــه
دو )Loop
امکان افزودن  200تجهیز آدرس پذیر در هر Loop
قابلیت پشتیبانی از  400تجهیز
امکان تعریف  128ناحیه برای هر پانل
قابلیت ماندگاری باتری 7Ah :
امکان ذخیره  1000رویداد آخر

آژیـر فضای باز
(ضدآب)

شستی هوشمند
آدرس پذیر

فالش فضای باز
(ضدآب)

آژیـر و فالش

دتکتور ASD

شستی
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