Efire-ECP
Konvansiyonel Yangýn Alarm Kontrol Panelleri
4,8,12,16, ZON
ECP Serisi yeni nesil mikro iþlemci teknolojisi ile üretilmiþ olan Konvansiyonel Yangýn Algýlama
ve Uyarý Panelleri 4 zon olup, 4’lü zon arttýrma kartlarý ile 16 zona kadar geniþleyebilir. Her zona
32 adet dedektör ve sýnýrsýz sayýda buton baðlanabilir (EN54-2 ve EN54-4 Standardýna uyumlu).
Uygun fiyatý, þýk yeni tasarýmý, modüler yapýda olmasý ve kullanýcý dostu basit kullaným kolaylýðý
sayesinde, bir çok orta ve büyük ölçekli iþletmelerde tercih edilmektedir.
Panel üzerinde SÝREN AKTÝF/SUSTUR, BUZZER SUSTURMA, RESET, LAMBA TEST, AUX/
KONTAK DEVRE DIÞI, SÝRENLER DEVRE DIÞI, KONTROL, GECÝKME AKTÝF olmak üzere 8
adet, her zonda 1 adet olmak üzere elle kumanda edilebilir tuþlar mevcuttur. Ayrýca yine panelin
üzerinde YANGIN, HATA, DEVRE DIÞI, SÝSTEM DEVREDE, TEST, SÝSTEM HATASI, GÜÇ
HATASI, BATARYA HATASI, 24V DC (AUX) HATASI, TOPRAKLAMA HATASI ledleri bulunmaktadýr.
Her bölge için hem alarm (Kýrmýzý), hem de hata-devredýþý-test (Sarý) Led’leri ayrý ayrý mevcuttur.
Yetkisiz kiþilere karþý güvenlik anahtarý ve 3 farklý kullanýcý seviyesi bulunmaktadýr. Her zon gerektiði taktirde geçici devre dýþý býrakýldýðý gibi
ayný anda tamamý da devre dýþý býrakýlabilir. Panelin kýsa devre korumalý 2 adet siren çýkýþý , yangýn ve hata için röle çýkýþý, 24V DC Aux Yedek
Besleme çýkýþý vardýr. Siren ve röle çýkýþlarýnýn gecikmelerine ayrý ayrý süre verilebilir. (Ayarlar 15-30-45-60 sn olarak programlanabilir).
Panel 24V ile çalýþýr ve her bir panele 12V sýzdýrmaz tipte 2 adet akü baðlanýr. Oluþan tüm olaylarý müdahale olmaksýzýn izleme imkaný, son
resetlemeye kadar olan olaylarýn raporlanmasý öne çýkan baþlýca özellikleridir.

Opsiyonel Özellikler:
• Tekrarlama Panel Baðlayabilme
• Zone için ilave 4’lü Röle kartlarý
• Yangýn veya Hata röle çýkýþý için 4’lü veya 8’li Röle kartlarý
• Telefon Arama modülü ve Haberleþme modülü (8 Zon kadar destekler-AHM
üzerinden hizmet alýnýr)
• Siren çýkýþý arttýrma kartý

Technical Specificatios

4A

440X355X110mm

2,20 Kg

Efire-ECP-RP
Konvansiyonel Tekrarlama Panelleri
4,8,12,16, ZON
ECP serisi Konvansiyonel Tekrarlama Panelleri 4 zon olup, 4’lü zon arttýrma kartlarý ile 16
zona kadar geniþleyebilir. Efire serisi Konvansiyonel paneller için, merkez panele gitmeden,
önceden belirlenen yerlere monte edilerek, uzaktan izleme ve kontrol imkaný saðlar. Böylelikle
bu tekrarlama panellerinden yangýn mahallini çok daha erken görmemizi ve yangýna daha kýsa
sürede ulaþmamýzý saðlar. Konvansiyonel paneldeki SÝREN AKTÝF/ SUSTUR, BUZZER
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SUSTURMA, RESET, LAMBA TEST, AUX/KONTAK DEVRE DIÞI, SÝRENLER DEVRE DIÞI,
GECÝKME AKTÝF olmak üzere 7 adet elle kumanda edilebilir tuþlar ile, tüm yangýn, hata, arýza
ve alarm gibi olaylarý bu panelde de izleyebilir ve müdahale edebiliriz. Genel Kullanýcý ve
Yetkin Kullanýcý olmak üzere iki ayrý kullanýcý seviyesi mevcuttur.

E-NW-485 Ana Panel ile Tekrarlama Paneli Haberleþme Kartý. Ana Paneli Tekrarlama Paneli üzerinden izleme ve kontrol etme görevi için
kullanýlan haberleþme kartýdýr. RS 485 Baðlantý kablosu ile max. 1.000 Metre mesafeye çýkmaktadýr. Tekrarlama Panellerinde Standart,
Ana Panellerde Opsiyonel olarak bulunmaktadýr. Sistemin çalýþtýrýlabilmesi adýna her iki panelde de haberleþme kartý gereklidir.

Model

Efire-ECP-RP

Giriþ Voltajý

25 - 30 VDC

Panel Besleme Akýmý

35mA @ 28V DC

Soket Baðlantýlarý

Besleme +, Besleme -, RX, TX

Maksimum Nem

95% (yoðunlaþmamýþ)

Çalýþma Sýcaklýðý

(-10 °C) - (55 °C)

Aðýrlýk

2 kg

Boyutlar

440mm x 355mm x 110mm

