
Ústredne

ATS2000A-IP-MMAdvisor Advanced ATS2000A-IP v strednom ocelovom kryte,
integrované, 8 - 64 zón, 8 oblastí, 2A zdroj, drôtová alebo

Advisor Advanced je najnovším potomkom série produktov Advisor
CD a Advisor Master. Ich dedičstvo pozostáva z dobre zavedených
funkcií a vlastností série Advisor, ale  zároveň prináša nové
funkčné vlastnosti s ohľadom na požiadavky trendov v
budúcnosti.
Komunikačné rozhrania sa presúvajú z PSTN sietí k
bezdrôtovým a IP sieťam. Táto produktová skupina sa dokáže
prispôsobiť rôznym komunikačným možnostiam, a tak ponúka
dlhodobú flexibilitu, spoľahlivosť a disponibilitu.  Advisor Advanced je
možné konfigurovať lokálne cez vstavaný USB port.
Systémy sú založené na užívateľskom rozhraní série
Advisor CD, ktoré poskytuje rýchle intuitívne ovládanie systému, a
pritom ľahké zvládnutie nových funkcií. V systémoch sú
dostupné dve menu - rýchle a plné menu. Vstavané tlačidlo
''tip'' umožňuje jednoduchú cestu k nápovede o dostupných
možnostiach, a tak sa užívateľ môže rýchlo oboznámiť so
štruktúrou menu.
S použitím existujúceho ATS príslušenstva (klávesnice,
čítačky, expandre) prináša Advisor Advanced možnosť
vybudovať spoľahlivý systém so širokým okruhom možností
na rozšírenie jeho funkčností.
ATS2000A-IP má integrovaný 10/100Mb Ethernetový port
umožňujúci IP reporting na OH-NETREC pulty alebo pripojenie
konfiguračného či integračného softvéru.

Technické údaje

Zóny

Max. pocet zón 64

Max.  drôtových zón 64

Max. bezdrôtových zón 64

Zásuvné rozšírenie 8

Oblasti

Max. pocet oblastí 8

Klávesnice/Cítacky

Min. pocet LCD klávesníc 1

Max. pocet klávesníc/cítaciek 8

Užívatelia

Max. pocet užívatelov 50

Max. pocet skupín užívatelov 16

Max. pocet kariet 50

Max. pocet PIN kódov 50

Napájanie

Transformátor 230 Vstr., 50 Hz/23 Vstr., 31 VA

Spotreba základnej dosky 100 mA

Napájací výstup (AUX) 12 Vjs. @ 2A

Max. aux power current 840 mA (v závislosti na požiadavkách záložného
napájania)

Poistky

Auto-reset 5

Sklenená 1 (sietový zdroj)

Dátová zbernica

Typ RS485

Doporucený vodic WCAT52/WCAT54 alebo ekvivalent

Prostredie

Trieda Trieda II, vnútorné

Pracovná teplota -10 až +55°C

relatívna vlhkost 95% nekondenzujúca

IP krytie 30

Rozmery

ATS1000A-SM 250 x 250 x 86 mm

ATS1000A-MM 315 x 388 x 85 mm

Objednávanie

ATS1000A-IP - zabezpecovacia ústredna s IP portom,
8-32 zón, 4 oblastiATS1000A-IP-MM

ATS2000A-IP - zabezpecovacia ústredna s IP portom,
8-64 zón, 8 oblastíATS2000A-IP-MM

8 zónových vstupov  na doskeE

Ekonomické rozšírenie vstupov/výstupov cez
zásuvné moduly

E

Max. 64 zón: drôtové, bezdrôtové alebo
kombinácia

E

16 vstupov pre otrasové detektoryE

8 oblastíE

50 užívatelovE

EN50131 bezpecnostný stupen 2 / prostredie trieda 2E

USB port na lokálnu konfiguráciuE

Vstavaný PSTN komunikátor pre prenos správ
alebo konfiguráciu

E

podpora ovládania a reportingu cez GSM modul -
volitelné príslušenstvo

E

Multijazyková podpora: každý užívatel môže
mat vlastný jazyk

E

Integrovaný 10/100Mb Ethernet portE

IP reporting poplachov na PCO pulty OH-NETRECE

Upload /D owvnload cez IPE

IP diagnostikaE

E
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