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 Ο FP-404 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος 
για την κάλυψη µεγάλης γκάµας χώρων / κτιρίων. ∆ιαθέτει: 

-Τέσσερις ζώνες ελέγχου στις οποίες µπορούν να συνδεθούν ανιχνευτές όλων των τύπων 
καθώς και µπουτόν κινδύνου. 
   -Τροφοδοσία µε µπαταρία µολύβδου εξοπλισµένη µε κύκλωµα φόρτισης και προστασίας, που 
παρέχει µεγάλη αυτονοµία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και υψηλή παροχή ρεύµατος στις 
σειρήνες/φαροσειρήνες  σε περίπτωση συναγερµού. 

-Έξοδο συναγερµού µε έλεγχο διακοπής και ρυθµιζόµενο χρόνο καθυστέρησης (ALARM). 
-'Εξοδο αυτόµατης κατάσβεσης µε έλεγχο διακοπής και ρυθµιζόµενο χρόνο 

καθυστέρησης(EXT.).  
-Έξοδο ανά ζώνη 20 mΑ, ικανή για σύνδεση LED  (REMOTE INDICATOR).  
-Έξοδο προειδοποίησης σε περίπτωση επικείµενης κατάσβεσης(PRE EXT.). 
 

 Σχηµατική Παράσταση/Περιγραφή της Πρόσοψης του Πίνακα FP – 404     
 
 

 
 
 
1. MAIN / ON/OFF - Κλειδοδιακόπτης, γενικός έλεγχος λειτουργίας 
Είναι ο γενικός διακόπτης λειτουργίας του πίνακα. Στη θέση ΟΝ ανάβουν οι ενδείξεις ΟΝ των 

ζωνών πυρόσβεσης που είναι ενεργοποιηµένες και ο πίνακας είναι σε κατάσταση ετοιµότητας. 
Στη θέση OFF οι ζώνες είναι απενεργοποιηµένες και το πάνελ χειρισµού δεν λειτουργεί -
παραµένει ενεργή η λειτουργία ελέγχου/φόρτισης της µπαταρίας. 
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2. SUPPLY 230V - Ένδειξη τάσης δικτύου 
ON        Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται µε την παρουσία της τάσης δικτύου 230V a.c. 
FAULT  Ένδειξη έλλειψης τάσης δικτύου 230V  a.c. Ταυτόχρονα ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής. 
 
3. BATTERY - Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας 
ON     Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται µε το κύκλωµα φόρτισης της µπαταρίας. 
FAULT  Η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας πέσει κάτω από το 20% 
περίπου της ονοµαστικής τιµής, ή  έχει καεί η ασφάλειά της. Ταυτόχρονα ηχεί ο εσωτερικός 
βοµβητής. 
 
4. LED FIRE – Γενική ένδειξη ενεργοποίησης φωτιάς κάποιας ζώνης 
 
5. LED FAULT – Γενική ένδειξη σφάλµατος κάποιας ζώνης 
 
6. CONTROL  / MANUAL ALARM - Μπουτόν, χειροκίνητη εκκίνηση συναγερµού 
Πιέζοντας αυτό το µπουτόν ενεργοποιείται άµεσα η έξοδος συναγερµού (ALARM) του πίνακα. 

Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη ALARM (7) και ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής. 
 
7.LED ALARM - Ένδειξη διακοπής ή επικείµενης ενεργοποίησης της εξόδου συναγερµού 
Η ένδειξη αυτή έχει διπλή λειτουργία. Σε περίπτωση διακοπής του κυκλώµατος στην έξοδο 

συναγερµού (ALARM), αναβοσβήνει ενώ ταυτόχρονα ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής. Σε επικείµενη 
ενεργοποίηση και κατά την ενεργοποίηση της εξόδου συναγερµού ανάβει σταθερά για να 
επισηµάνει αυτή την κατάσταση. 
 
8. CONTROL / ALARM MUTE - Μπουτόν, σίγησης συναγερµού  
Πιέζοντας αυτό το µπουτόν απενεργοποιείται η έξοδος συναγερµού (ALARM) του πίνακα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ, η λειτουργία αυτόµατης κατάσβεσης ∆ΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Η ένδειξη  ALARM 
αναβοσβήνει. 
 
9. CONTROL / RESET - Μπουτόν, επανατοποθέτησης συναγερµού  
Πιέζοντας αυτό το µπουτόν διακόπτεται η τροφοδοσία προς τις ζώνες πυρανίχνευσης για 1 

δευτερόλεπτο, ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής και ανάβουν όλες οι ενδείξεις του πίνακα. Μετά από 
αυτό ο πίνακας επανέρχεται σε κατάσταση ετοιµότητας. 
 
10. CONTROL / EXT. MUTE - Μπουτόν, αναίρεσης κατάσβεσης  
Πιέζοντας αυτό το µπουτόν απενεργοποιείται η έξοδος κατάσβεσης (EXT.) του πίνακα. Η ένδειξη  
LED EXT. αναβοσβήνει. 
 
11.LED EXT. - Ένδειξη διακοπής ή επικείµενης ενεργοποίησης της εξόδου συναγερµού 
Η ένδειξη αυτή έχει διπλή λειτουργία. Σε περίπτωση διακοπής του κυκλώµατος στην έξοδο 

κατάσβεσης (EXT. OUT), αναβοσβήνει ενώ ταυτόχρονα ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής. Σε 
επικείµενη ενεργοποίηση και κατά την ενεργοποίηση της εξόδου συναγερµού ανάβει σταθερά για 
να επισηµάνει αυτή την κατάσταση. 
 
12. ON - Ενδείξεις λειτουργίας για κάθε ζώνη 
 
13. FAULT - Ενδείξεις διακοπής-βλάβης για κάθε ζώνη  
Επισηµαίνουν διακοπή ή βραχυκύκλωµα στις ζώνες πυρανίχνευσης. Ταυτόχρονα ηχεί ο 

εσωτερικός βοµβητής του πίνακα. 
 
14. FIRE - Ενδείξεις συναγερµού για κάθε ζώνη 
Επισηµαίνουν σήµα φωτιάς στις ζώνες πυρανίχνευσης. Ταυτόχρονα ηχεί ο εσωτερικός 

βοµβητής του πίνακα, και ενεργοποιείται το σύστηµα συναγερµού. 
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Σχηµατική Παράσταση/Περιγραφή του Εσωτερικού του Πίνακα FP – 404 
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1. FUSE 0.5A - Τηκόµενη ασφάλεια 0.5Α/250V 
Η ασφάλεια αυτή προστατεύει τη γραµµή δικτύου 230V a.c. . Σε περίπτωση καταστροφής της, 

σβήνει η ένδειξη 230V~ της πρόσοψης. 
 
2. FUSE 5A  SLOW - Τηκόµενη ασφάλεια 5Α / 250V βραδείας τήξης 
Η ασφάλεια αυτή προστατεύει το κύκλωµα χαµηλής τάσης του πίνακα (µπαταρία) από 

βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση και λανθασµένη πολικότητα της µπαταρίας.  
 
 3. 230V - Κλέµµα σύνδεσης παροχής δικτύου 230V 
Σε αυτή συνδέεται η παροχή του δικτύου 220V και η γείωση του πίνακα, µε εύκαµπτο καλώδιο 

3x1.5mm. 
 
 4. ALARM - Κύρια έξοδος συναγερµού 
Σε αυτή συνδέονται οι σειρήνες / φαροσειρήνες της εγκατάστασης. Η µέγιστη παροχή ρεύµατος 

της κλέµµας είναι 5 A. Η έξοδος δέν έχει προστασία υπερφόρτωσης / βραχυκύκλωσης. Άν και 
αντέχει σε βραχύχρονες καταπονήσεις, πρέπει να δοθεί προσοχή στη σύνδεση καθώς και στον 
αριθµό των σειρηνών που θα συνδεθούν (πρακτικά µπορούν να συνδεθούν άφοβα µέχρι 10 
σειρήνες ES-601, 5 φαροσειρήνες FS-601 ή συνδιασµός των). Το καλώδιο που θα 
χρησηµοποιηθεί πρέπει να είναι εύκαµπτο 2x1mm εως 2x1.5mm, ανάλογα µε το µήκος του και 
τον αριθµό των σειρηνών. Ο πίνακας διαθέτει σύστηµα ελέγχου διακοπής στην έξοδο ALARM. Για 
τη σωστή λειτουργία του, πρέπει οι σειρήνες να τροφοδοτηθούν από ένα καλώδιο που θα ξεκινάει 
απο την κλέµµα, και θα περνάει απο την κάθε σειρήνα. Στην σύνδεση της τελευταίας σειρήνας θα 
προστεθεί η τερµατική αντίσταση. 
 
5. AUX. - Βοηθητική έξοδος συναγερµού  
Είναι µία πρόσθετη µεταγωγική επαφή του πίνακα, που ενεργοποιείται ταυτόχρονα µε την έξοδο 

ALARM. Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο πρόσθετων συσκευών που πρέπει να λειτουργήσουν 
στην κατάσταση συναγερµού. Μπορεί π.χ. να ανάψει κάποια φώτα, να ελέγξει πρόσθετες 
σειρήνες που ξεπερνούν την αντοχή της βασικής επαφής κ.τ.λ. . 

FS - 601

                                            

230 V a.c. Φωτιστικό

 
 σύνδεση πρόσθετων σειρηνών µε την επαφή AUX.               σύνδεση φωτιστικού 230V µε την επαφή AUX. 
 

6. EXT. OUT - Έξοδος αυτόµατης κατάσβεσης 
Παρέχει την τάση της µπαταρίας µε αντοχή επαφής 5 A όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα 

αυτόµατης κατάσβεσης, για να ελέγξει άµεσα τη βαλβίδα κατάσβεσης. ∆ιαθέτει και αυτή έλεγχο 
για διακοπή της γραµµής, όταν συνδεθεί όµως απευθείας σε βαλβίδα δεν απαιτείται η προσθήκη 
της τερµατικής αντίστασης.  
7. PRE EXT. OUT - Έξοδος προειδοποίησης για επικείµενη κατάσβεση 
Παρέχει την τάση της µπαταρίας µε αντοχή επαφής 5 A όταν πρόκειται να ενεργοποιηθεί το 

σύστηµα αυτόµατης κατάσβεσης, για να ελέγξει πρόσθετες σειρήνες που δηλώνουν ότι πρόκειται 
να γίνει κατάσβεση.  
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8. BAT. OUT - Βοηθητική παροχή τάσης µπαταρίας. 
Η κλέµµα αυτή παρέχει την τάση τής µπαταρίας του πίνακα, όταν ο διακόπτης MAIN είναι στη 

θέση ON. Χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία συσκευών σχετικών µε τον πίνακα, όπως π.χ. 
ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων. Κατά τη σύνδεση πρέπει να δοθεί προσοχή στην πολικότητα, 
καθώς και στο µέγιστο ρεύµα, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 A. 

6

3

4

1

2
5

IN -

IN +

προς άλλους ανιχνευτές

Ανιχνευτής
Εκρηκτικών Αερίων

BAT

 
τροφοδοσία ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων µε την κλέµµα BAT.OUT 

 
9. ZONE ON/OFF - Μικροδιακόπτες ενεργοποίησης ζωνών 
Με αυτούς τους µικροδιακόπτες γίνεται η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ζωνών 
πυρανίχνευσης. Όταν κάποια ζώνη δέν χρησιµοποιείται στην εγκατάσταση, είναι καλό να 
ακυρώνεται η λειτουργία της απο τον αντίστοιχο διακόπτη, έτσι µειώνεται η συνολική κατανάλωση 
του συστήµατος. Ακόµη, σε περίπτωση βλάβης κάποιας ζώνης, αυτή µπορεί να αποµονωθεί 
χωρίς να σταµατήσει η λειτουργία των υπόλοιπων ζωνών. Με όλες τις ζώνες κλειστές, ο πίνακας 
πέφτει σε κατάσταση off, δηλαδή δεν ελέγχει τίποτα εκτός από τη φόρτιση της µπαταρίας. 
 
10. EXTING. SYSTEM - Μικροδιακόπτες ενεργοποίησης αυτόµατης κατάσβεσης 
Χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση του συστήµατος αυτόµατης κατάσβεσης. Με όλους τους 

διακόπτες στη θέση off (κάτω) το σύστηµα κατάσβεσης είναι απενεργοποιηµένο. Με κάποιους 
διακόπτες στη θέση on (πάνω), το σύστηµα κατάσβεσης ενεργοποιείται όταν υπάρξει σήµα 
φωτιάς σε όλες τις ζώνες που συµµετέχουν βάσει των διακοπτών. Για παράδειγµα, εάν ειναι στη 
θέση on οι διακόπτες 2 και 4, το σύστηµα κατάσβεσης θα ενεργοποιηθεί όταν υπάρξει διέγερση 
στις ζώνες 2 και 4. 
 
11. ZONE 1, ZONE 2, ZONE 3….. - Κλέµµες σύνδεσης ζωνών πυρανίχνευσης 
Σε αυτές συνδέονται οι ζώνες µε τους ανιχνευτές και τα µπουτόν κινδύνου της εγκατάστασης. Άν 

δε χρησιµοποιηθεί κάποια ζώνη πρέπει να ακυρωθεί από τον αντίστοιχο διακόπτη. 
 
12. OUT 1, OUT 2, OUT 3….. - Βοηθητική έξοδος σήµατος FIRE κάθε ζώνης 
 Η κλέµµα αυτή παρέχει ρεύµα 20m Α ανά ζώνη. Χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία συσκευών 
σχετικών µε την ένδειξη της ζώνης, όπως   remote indicator - Led.  
 
13. ALARM DELAY - Τρίµµερ ρύθµισης καθυστέρησης συναγερµού 
Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται η ανάγκη να µεταβληθεί ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ 

του προειδοποιητικού ήχου (ενσωµατωµένος βοµβητής) και της ενεργοποίησης των σειρηνών, 
αυτό γίνεται µε αυτό το τρίµµερ. Ο προρυθµισµένος χρόνος είναι 30 δευτερόλεπτα, όµως µέσω 
του τρίµµερ µπορεί να ρυθµιστεί σε ένα εύρος 0'01''-5'10''. Για να επιβεβαιωθεί ο ακριβής χρόνος, 
µπορεί να γίνει χρονοµέτρηση του διαστήµατος µετά από σήµα σε κάποια ζώνη. 
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14. EXTINGUISHMENT DELAY - Τρίµµερ ρύθµισης καθυστέρησης κατάσβεσης 
Ρυθµίζει το χρόνο που θα µεσολαβήσει µεταξύ της έναρξης του συναγερµού και της 

ενεργοποίησης του συστήµατος κατάσβεσης. Ο προρυθµισµένος χρόνος είναι 30 δευτερόλεπτα. 
 

15. SPEAKER SYSTEM - Κοννέκτορας συστήµατος µεγαφωνικής 
Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση συστήµατος µεγαφωνικής. 
 

 
ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ FP-404 

  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
Για την στήριξη του πίνακα στον τοίχο, αυτός συνοδεύεται από τις ανάλογες βίδες και 

κοχλιοδέκτες (UPAT). Αφού αφαιρεθεί η βίδα που βρίσκεται στα πλάγια της πόρτας του πίνακα, 
αυτή ανοίγει επιτρέποντας την πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο πίνακας παρέχει τέσσερα σηµεία 
στήριξης, τα οποία πρέπει να χρησιµοποιηθούν όλα για την ασφαλή στήριξή του. 

 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 
Στην επάνω πλευρά του πίνακα υπάρχουν τρύπες για τη διέλευση των καλωδίων που θα 

συνδεθούν. Πρίν συνδεθεί οτιδήποτε στον πίνακα πρέπει να βεβαιωθούµε ότι ο διακόπτης MAIN 
είναι στη θέση OFF. Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν στις συνδέσεις έχουν διατοµή 
τουλάχιστον 2 x 1mm2,  ενώ για την παροχή 230V πρέπει να χρησιµοποιηθεί καλώδιο 3 x 1.5mm2 
(πρέπει να υπάρχει και αγωγός γείωσης). Στις κλέµµες ζωνών (ZONE1, ZONE2,  ZONE3,…..) και 
εξόδων (ALARM, EXT.OUT) είναι αρχικά συνδεµένες  αντιστάσεις 4K7/0.5W. Αυτές πρέπει να 
αφαιρεθούν και να χρησιµοποιηθούν σαν τερµατικές αντιστάσεις στην εγκατάσταση των ζωνών 
και εξόδων. Η παροχή 230V θα συνδεθεί µετά από έναν τελικό οπτικό έλεγχο των υπόλοιπων 
συνδέσεων, και µε την ανάλογη προσοχή που απαιτείται στο χειρισµό της τάσης δικτύου. 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
Μετά τη σύνδεση της παροχής 230V~ και µε το διακόπτη MAIN στη θέση OFF, πρέπει να 

ανάψει η ένδειξη 230V~ ON και η ένδειξη BATTERY ON. Αν ανάψει η ένδειξη 230V~ FAULT και 
ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής, ελέγχουµε την παροχή του δικτύου και την ασφάλεια 0.5 Α. Αν η 
µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη, θα αναβοσβήνει η ένδειξη BATTERY ON, για να 
επισηµάνει τη φόρτιση της µπαταρίας. Άν ο πίνακας λειτουργήσει µέχρι αυτό το σηµείο, 
περιστρέφουµε το διακόπτη MAIN στη θέση ON. Οι πράσινες ενδείξεις ON των ζωνών 
πυρανίχνευσης πρέπει να ανάψουν για να δείξουν τις ζώνες που είναι ενεργοποιηµένες. Αν δεν 
ανάψουν, γυρνάµε το διακόπτη MAIN στη θέση OFF και ελέγχουµε τη σύνδεση της µπαταρίας 
µολύβδου και τη θέση των µικροδιακοπτών ενεργοποίησης ζωνών. Αν ανάβει η ένδειξη 
BATTERY FAULT και ηχεί ο βοµβητής, ή η τάση της µπαταρίας βρίσκεται κάτω από τα επιτρεπτά 
όρια και λειτουργεί το κύκλωµα προστασίας της µπαταρίας από πλήρη εκφόρτιση, ή είναι καµµένη 
η ασφάλειά της.  
Αν µε την εκκίνηση του πίνακα ακουστεί ο βοµβητής και ανάψει κάποια ένδειξη FAULT 

(πορτοκαλί ενδείξεις), υπάρχει διακοπή ή βραχυκύκλωµα στη καλωδίωση, ή λείπει η τερµατική 
αντίσταση της ζώνης εξόδου. Αν ανάψει ένδειξη στη σειρά FIRE (κόκκινες ενδείξεις), υπάρχει 
κάποιος σπασµένος υαλόθραυστος διακόπτης στην αντίστοιχη ζώνη (σπανιότερα, υπάρχει 
κάποιος κακώς ρυθµισµένος ή ελαττωµατικός ανιχνευτής). Και στις δύο περιπτώσεις, 
διακόπτουµε τη λειτουργία του πίνακα µε το διακόπτη ΜΑΙΝ και ελέγχουµε τη ζώνη στην οποία 
επισηµάνθηκε το πρόβληµα. 

 
 
 
 
 
 

 



FP 404 

 

8

 Γενικό σχέδιο καλωδίωσης (προσαρµόζεται για διάφορους χώρους) 

230 V a.c.

Κινδύνου

R: 4K7 / 0.5W

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

R: 4K7 / 0.5W

R: 4K7 / 0.5W

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
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ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ
ΣΕΙΡΗΝΑ

FS - 601 ES - 601

Ανιχνευτής
Εκρηκτικών
Αερίων

Ανιχνευτές
∆ιαφόρων
Τύπων

Μπουτόν

R: 4K7 / 0.5W

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Παρατηρήσεις / υποδείξεις 
- ∆έν πρέπει να αµελείται η σύνδεση της γείωσης που συνοδεύει την παροχή 230V γαι λόγους 

ασφάλειας. 
- Πρέπει να δoθεί προσοχή στην πολικότητα της εξόδου ALARM και στη σύνδεση τερµατικής 

αντίστασης στην τελευταία σειρήνα. 
- Στις ζώνες µπορούν να συνδεθούν θεωρητικά άπειρος αριθµός µπουτόν κινδύνου και µέχρι 40 

περίπου ανιχνευτές ανά ζώνη (εξαρτάται από τον τύπο του ανιχνευτή). 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

"230V~ ON"
"230V~ FAULT’’

"BATTERY - ON"
"BATTERY - FAULT"

"LED MANUAL  ALARM"

"LED  EXT.MUTE"

"ZONE STATE - ON"
"ZONE STATE - FAULT"

"ZONE STATE - FIRE"

- ένδειξη τάσης δικτύου 
- ένδειξη έλλειψης τάσης δικτύου* 
- ένδειξη φόρτισης µπαταρίας 
- ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας * 
- σταθερή φωτοβολία:  επικείµενη ενεργοποίηση σειρηνών *  
            διακοπτόµενη:  διακοπή στη έξοδο σειρηνών * 
- σταθερή φωτοβολία:  επικείµενη ενεργοποίηση κατάσβεσης *
            διακοπτόµενη:  διακοπή στη έξοδο κατάσβεσης * 

  - ένδειξη λειτουργίας για κάθε ζώνη 
- ένδειξη διακοπής για κάθε ζώνη * 
- ένδειξη συναγερµού για κάθε ζώνη * 
                           * η ένδειξη συνοδεύεται από ηχητικό σήµα  
                              του εσωτερικού βοµβητή 

 
 ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

"MAIN - ON/OFF"
"CONTROL – MANUAL ALARM"

"CONTROL - ALARM MUTE"
"CONTROL - EXT.MUTE’’

"CONTROL - RESET"

- κλειδοδιακόπτης:         έλεγχος λειτουργίας 
- µπουτόν µεµβράνης:   χειροκίνητη εκκίνηση συναγερµού 
- µπουτόν µεµβράνης:   σίγηση συναγερµού 

  - µπουτόν µεµβράνης:   αναίρεση κατάσβεσης 
- µπουτόν µεµβράνης:   επανατοποθέτηση συναγερµού 

 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

"ALARM TIME"
"EXTINGUISHMENT TIME"

"EXTING. SYSTEM"
"ZONE ON/OFF"

- τρίµµερ:   ρύθµιση καθυστέρησης συναγερµού 0'1'' - 5'10'' 
- τρίµµερ:   ρύθµιση καθυστέρησης κατάσβεσης 0'1'' - 5'10'' 
- µικροδιακόπτες:   ενεργοποίηση/ρύθµιση κατάσβεσης 

  - µικροδιακόπτες:   ενεργοποίηση / ακύρωση ζωνών 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 4  
ΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ   23V             
ΕΛΑΧ. ΡΕΥΜΑ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 8 mA  
ΜΕΓΙΣΤΟ  ΡΕΥΜΑ  ΖΩΝΗΣ 80 mA  

   ΡΕΥΜΑ  ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ >80 mA 
   ΡΕΥΜΑ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΖΩΝΗΣ   <4 mA 
  ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤ. ΖΩΝΗΣ /ΕΞΟ∆ΟΥ  4K7 / 0.5W        
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ  ΑΝΑ ΖΩΝΗ 

ΑΡ. ΑΝΙΧΝ.  <  0.5 Χ 10.000 / (ρεύµα ηρεµίας ανιχνευτή σε µΑ) 
(40 τεµάχια µε ρεύµα 60 µΑ ο καθένας) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ∆ΙΑΚ. ANA  ΖΩΝΗ 

 
ΑΠΕΙΡΟΣ 

 
ΕΞΟ∆ΟΙ  

"ALARM"
"AUX. OUT"
"EXT. OUT"

"PRE. EXT. OUT‘’
"BAT. OUT"

- έξοδος  συναγερµού 24Vd.c. / 5A 
- µεταγωγική επαφή συναγερµού 5A  και 24Vd.c./ 5A 
- έξοδος κατάσβεσης 24Vd.c. / 5A  
- έξοδος προειδοποίησης κατάσβεσης 24Vd.c. / 5A  
- βοηθητική έξοδος τάσης 24Vd.c. / 5A max. 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΖΩΝΗΣ 6 V  /  20 mA  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Συσσωρευτής Μολύβδου κλειστού τύπου  2x12 V / 2.3 Ah 
ΧΡΟΝΟΣ  ΦΟΡΤΙΣΗΣ 16 h 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

Τηκόµενη ασφάλεια 0.5 A / 250V στην είσοδο 230V. 
Τηκόµενη ασφάλεια 5Α / 250V βραδείας τήξης στο κύκλωµα µπαταρίας. 
Προστασία της µπαταρίας από : βραχυκύκλωµα, λανθασµένη σύνδεση, 

υπερβολική φόρτιση, πλήρη εκφόρτιση. 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 48h σε κατάσταση ετοιµότητας, 2.5h σε συναγερµό µε 2Α έξοδο 

  ΤΑΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230Va.c.  
  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 27,6V / 1A max. 
  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 29cm ύψος   x  24 cm πλάτος   x   8.5cm βάθος 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μεταλλικό κουτί µε ηλεκτροστατική βαφή , πρόσοψη καλλυµένη µε PVC  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

       
      ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  69  ΑΝΩ  ΤΟΥΜΠΑ 

   ΤΗΛ.- FAX  948256 
   ΤΚ  54351  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
 
 

 


