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PROGRAMOWALNY 
SYGNALIZATOR 
ALARMÓW

                         DOPASOWANIE DO WIELKOŚCI SYSTEMU
                      GRAFICZNY KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD
                   PROGRAMOWANIE KANAŁÓW Z PANELU CZOŁOWEGO
                CZAS WYKRYCIA ALARMU: 20 ms
             WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE
         PROGRAMOWALNE WYJŚCIA
      PORT KOMUNIKACYJNY RS485 (MODBUS-RTU)
   KOMUNIKACJA POPRZEZ ETHERNET (MODBUS-TCP)
REJESTRACJA ZDARZEŃ

         Compalarm E stanowi idealne rozwiązanie, speł-
      niające wszystkie wymagania co do systemu alarm-
  owego. Niezależnie od wielkości i złożoności syste-
mu, urządzenie może być skonfigurowane w opty-
malny sposób dzięki wyświetlaczowi LCD oraz
możliwości nastawy wielkości okienek, tekstu,
koloru  alarmów  i  sekwencji  alarmowej.
Każdy poszczególny alarm jest w pełni
programowalny z panelu czołowego z 
wykorzystaniem menu. Daje to użyt-
kownikowi możliwość stosowania
wielu różnych kombinacji. Wyjścia
przekaźnikowe, dostępne w stan-
dardzie  służą do podłączania
urządzeń zewnętrznych zaś
repeatery lub komunikacja
dostarczane są jako opcja.
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KONFIGURACJA SYSTEMU Rozmiar okien & Layout OPIS
• Modułowa konstrukcja od 1 do 16 kanałów z możliwością
   rozbudowy do 256 wejść
• Graficzny, kolorowy wyświetlacz LCD 3,5”
• 6 przycisków dla nastaw oraz przeglądania alarmów
• Programowalne wyjścia
• Każdy kanał programowalny z panelu czołowego
• 16 grup z programowaniem reakcji
• Wewnętrzne zasilanie dla kanałów alarmowych
• Port komunikacyjny RS485 (Modbus RTU) - opcja
• Moduł Ethernetowy RJ45 (Modbus TCP) - opcja 
• Wbudowany 10-tonowy generator dźwięków
• Przekaźniki dla repeatera
• Sekwencje alarmowe
  (A, F1A, F2A, F3A, M, M5, F1M, F2M, F3M, R8 lub użytkownika)
• Dyskryminacja First-out
• Czas wykrycia alarmu: 20 ms
• Przyciski ręcznej obsługi  (ACK, RESET, MUTE)
• Przyciski testowania (wyświetlacz, first-out, syrena, wyjścia)
• Rejestrator zdarzeń

CECHY SYGNALIZATORA
MODUŁOWY – dopasowanie do wielkości systemu dla spełnienia wymagań
użytkownika. Programowanie wielkości okienek i ilości wejść do max 256 kanałów
(16 w pojedynczym module).
PROGRAMOWALNY – użytkownik może wybrać funkcje pracy i sekwencje
alarmów określone w specyfikacjach ISA. Wszystkie parametry są zapamiętywane
w pamięci nie wymagającej podtrzymania bateryjnego.
OBSŁUGA OD FRONTU – wszelkie operacje i odczyty alarmów na panelu.
AUTO-MUTE, AUTO-ACKNOWLEDGMENT oraz AUTO-RESET– funkcje
dostępne w trybie programowania alarmów.
ROZSZERZALNOŚĆ – każdy sygnalizator może zostać rozbudowany o kolejny
tworząc system o większej pojemności.
REJESTRACJA ZDARZEŃ – Compalarm E może zapamiętać listę zdarzeń, co
oprócz ułatwienia w wykrywaniu anomalii ułatwia dokumentowanie i konserwację
systemu. Każde zdarzenie jest zapamiętywane ze znacznikiem daty i czasu (RTC).
Pamięć wystarcza na zapamiętanie 512 zdarzeń. Po jej zapełnieniu, użytkownik
może zatrzymać dalszą rejestrację lub kontynuować nadpisywanie (tryb pętli).

Wymiary - mm

Dostępne opcje

moduł z 8 przekaźnikami
moduł z 16 wejściami


