
  

 

 

 
 

Produktový list 

Kompaktný lokálny / globálny opakovač ústrední  2X s ovládaním prenosu a požiarnej ochrany a IP 
rozhraním, 2 x strážený vstup, relé: 1 x požiar, 1 x porucha, sieťovateľná s 1X a 2X (zabudovaná karta 
Firenet), 24 Vjs / 190 mA, 300 x 61 x 240 mm, IP30

Všeobecne 

Ústredne na ochranu života série 2X prinášajú rýchlosť a 
funkcionalitu špičkového inteligentného spracovania pre 
malé až stredne veľké adresovateľné aplikácie. 
Prinášajú atraktívny súčasný dizajn, ktorý sa hodí do 
akéhokoľvek prostredia. Špeciálny plast umožňuje náter 
na akúkoľvek farbu a jednoducho odnímateľná 
elektronika to v tomto prípade umožní. Jemne zaoblené 
dvierka s vloženým tmavým intuitívnym užívateľským 
rozhraním a EN54 kompatibilným LCD displejom 
ponúkajú decentný štýl. Hlavné ovládacie prvky sú 
jasne, ale diskrétne zvýraznené so zameraním na v 
strede umiestnený rotačný ovládač. 
 
S adresovateľnou detekciou a kompletnou sériou ľahko 
nastaviteľných doplnkových kariet a modulov, USB a 
Ethernet® konektivitou, tieto rýchlo-konfigurovateľné 
systémy ponúkajú mnohostrannosť, z ktorej profitujú tak 
majitelia objektov ako aj inštalačné/servisné organizácie.  
 

Kompaktný opakovač 

Kompaktný opakovač s výstupom ovládania prenosu 
a požiarnej ochrany, vybavený lokálnou jazykovou 
podporou je vybavený sieťovou kartou na pripojenie 
k sieti ústrední série 2X. Programovanie opakovača je 
podobné programovaniu požiarnej ústredne s výnimkou 
programovania adresovateľných slučiek 
a zodpovedajúcich výstupov (tieto neobsahuje). 
V štandardnej výbave obsahuje 2 reléové výstupy, 2 
strážené vstupy, 1 RS232, 2 USB a 1 Ethernet port. 
Opakovač nemá napájací zdroj sieťového napätia, ale 
pre redundanciu umožňuje pripojenie 2 x 24 Vjs. 
Integrovaná zbernica momentálne (jún 2016) slúži pre 
budúce použitie. 
Inštalácia kompaktného opakovača je jednoduchá 
a umožňuje aj montáž na DIN lištu. 

Možnosti 

Tieto opakovače tvoria v sieti FireNet uzol (node) 
rovnako ako bežné požiarne ústredne. Limity sieťového 
spojenia sú: maximálne 32 uzlov / 32 slučiek na 
ústredniach a opakovačoch (vrátane konvenčných 
požiarnych ústrední a opakovačov, na ktorých môže byť 
max. 64 konvenčných zón).  
V prípade potreby vyššieho počtu uzlov v sieti FireNet je 
potrebné zakúpiť aktivačný kľúč.  
Na pripojenie RS232 slúži karta 2010-2-232-Kit, ktorá 
obsahuje aj izolátor RS232. 

 

Štandardné vlastnosti 

• Lokálny alebo globálny opakovač s výstupom 
ovládania prenosu a požiarnej ochrany 

• Automatická konfigurácia, programový 
sprievodca a základné módy nastavení podľa 
EN54 

• Ethernet port s TCP/IP pre vzdialenú 
diagnostiku, údržbu a programovanie 

• EN54 kompatibilný LCD displej s ikonami – 256 
zón 

• Otočný ovládač a 4 tlačidlá pre intuitívne 
a jednoduché ovládanie 

• Estetický dizajn s dvierkami, ktoré umožňujú 
natrieť vlastnou farbou v prípade potreby 

• Jednoducho odnímateľná elektronika – čistá 
inštalácia 

• Odnímateľné všetky konektory 
• 2 USB porty s podporou pamäťového kľúča 

a RS232 pre pripojenie tlačiarne 
• Emailová notifikácia pre udalosti z ústredne  

(4 užívateľské kontá) 
• Redundantné napájanie 24 Vjs 
• Menu s 3 úrovňami prístupu (20 užívateľov 

s heslom) 
• Pamäť udalostí systému 9999 
• Montáž na DIN lištu  
• Komplet v slovenskom jazyku vrátane menu 

a predného panela 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Napájanie   
Nominálne 24 Vjs 
Minimálne 20 Vjs 
Maximálne 30 Vjs 
Typická prúdová spotreba 190 mA pri 24 Vjs 
Typ vodiča 2 x 1,5 mm2 

Reléové výstupy   
Typ Bezpotenciálový NO/NC/C 
Max spínací prúd 2A / 30 Vjs 

Vstupy  
Programovateľné 2 
Typ vodiča Doporučený krútený pár 1,5 

mm2  
Ukončovací rezistor 15 kOhm 

Vlastnosti prostredia   
Pracovná teplota -5 °C ÷ +40 °C 
Skladovacia teplota -20 °C ÷ +50 °C 
Relatívna vlhkosť max. 95 % 

(nekondenzujúca) 
Mechanické vlastnosti   

Rozmery (Š x H x V) 300 x 61 x 240 mm 
Hmotnosť 2 kg  
Krytie IP30, len pre vnútorné 

použitie (len pre montáž na 
DIN lištu) 

Farba RAL9010 
Vstupy pre vodiče (Vrch / 
spodok / zadná stena) 

6 / 4 / 6 (20mm) 

Schválenia a súlad  
registrované zariadenie PTZ 
podľa zák. 314/2001 Z.z. pre 
2X pre Slovenskú republiku 

CE 
zhoda s BS5839-1 
zhoda s WEEE / RoHS 

Objednávanie 

Kód Popis 

2X-FR-FB2-24-C Kompaktný opakovač s výstupom ovládania 
prenosu a požiarnej ochrany k ústredniam 
série 2X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


