Ústředny EZS
Ústředna ATS Advanced, 8 vstupů a 5 výstupů na DPS, 8
oblastí, max. 64 vstupů a 128 program. výstupů, max. 50

ATS2000A

Zabezpečovací ústředna
Skupina produktů ze série Advisor Advanced je nejnovějším
pokračovatelem série produktů Advisor CD a Advisor Master. Dědí
dobře zavedené funkce a vlastnosti série Advisor, ale zároveň
přináší nové funkční vlastnosti s ohledem na požadavky
trendů v budoucnosti. Komunikační standardy se v současnosti
mění. Komunikace se jednoznačně přesouvá z PSTN sítí k
bezdrátovým a IP sítím. Tato produktová skupina se dokáže
přizpůsobit různým komunikačním možnostem, a tak nabízí
dlouhodobou flexibilitu, spolehlivost a disponibilitu. Advisor Advanced je
možné konfigurovat lokálně přes vestavěný USB port.
Systémy jsou založené na uživatelském rozhraní série Advisor
CD, které poskytuje rychlé intuitivní ovládání systému, a
přitom lehké zvládnutí nových funkcí. V systémech jsou
dostupné dvě menu - rychlé a plné menu. Vestavěné tlačítko
''tip'' umožňuje jednoduchou cestu k nápovědě o dostupných
možnostech, a tak se uživatel může rychle seznámit se strukturou
menu. Standardem zabezpečovací signalizace v Evropě jsou normy
řady EN50131, se kterou jsou ústředny Advisor Advanced plně v
souladu. S použitím existujícího ATS příslušenství
(klávesnice, čtečky, expandery) poskytuje
Advisor Advanced možnost vybudovat spolehlivý systém se
širokým okruhem možností rozšíření jeho funkčností.
Systém umožňuje rychlé přidání nových zařízení
pomocí automatického hardverového přihlášení.
Technické parametry
E

Rozdělení na oblasti

8

E

Vstupní smyčky na DPS

8

E

Max. počet smyček

64

Rozšíření vstupů ATS608

Ano / 8

E

Výstupy ATS626

Ano / 16

E

Max. počet výstupů

128

Ovládací panely

8

Expandery (DGP)

7

Poplachové skupiny

16

Max. počet dveří

8

Uživatelé (karty)

50

Poplachové události v deníku

250

Doporučený kabel

WCAT 52/54 nebo obdobný

Zdroj

13.8 Vss / 2 A

Rozsah pracovních teplot

-10 to +55 C

Transformátor

230 V 50 Hz/23 Vstř 56 VA

Rozměry krytu (VxŠxH)

315 x 388 x 85 mm
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Jak objednávat
ATS2000A
ATS1000A

Ústředna EZS, 8 - 64 vstupů, 128 výstupů, 8 oblasti, EN stupeň 2
Ústředna EZS, 8 - 32 vstupů, 128 výstupů, 4 oblasti, EN stupeň 2
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8 vstupních smyček na DPS
Vnitřní rozšíření vstupů a výstupů
Max. 64 smyček: drátové, bezdrátové nebo jejich
kombinace
USB port na desce pro lokální programování
8 samostatných oblastí
50 uživatelských kódů
16 vstupů pro otřesové detektory
Česká jazyková verze programu Titan
Hlasový modul, ISDN modul, GSM modul - volitelné
Schválení EN50131-1, NBU T/3

