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در صورت استفاده از آژیر  ) اتصال  50تا حداکثر  2x 500 mAامکان اتصال آژیر های خروجی  •

  (  TFS -3192 مدل Teknim های شرکت
 (( AUX  میلی آمپر با فیوز اتوماتیک DC  ،500 ولت 24دارای خروجی منبع تغذیه  •
 (هشدار، دیتکتور هشدار و غیرهدکمه  ) NC/NO   1x رله آتش •
 (خرابی انرژی، خرابی زون، خرابی باتری و غیره ) x NC/NO 1رله خطا  •
 قفل کلید برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز •
 ( Ah  1.5 ،فیوز اتوماتیک  DC ولتSMPS) (SMPS)   6 سویچ کننده منبع تغذیه •

 مشخصات عمومی
 هر زوندیتکتور برای  32قابلیت اتصال حداکثر  •
 کاربر پسند، مدیریت آسان همراه با صفحه نمایشگر •
 اعالم حریق و خطا برای هر زون LEDدارای  •
 عمر باتری طوالنی با ویژگی شارژ هوشمند باتری •
 قابلیت استارت هوشمند جهت جلوگیری از استفاده مستقیم استارت از باتری •
 قابلیت تست عملکرد توسط فرد متخصص •
 هر زون به صورت جداگانهامکان غیر فعال کردن  •
 EOL امکان نظارت بر آژیرهای خروجی و زون های ورودی در برابر خرابی اتصاالت با مقاومت های •
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 TFP-408 مشخصات فنی

 EN54-2 / EN54-4 استاندارد

 8 زون ها

 32 حداکثر تعداد دیتکتورها

EOL 4K7 ohm, %5, 1/4W 

 VAC (+%10 / -%15) 110 / 230 ولتاژ کار

 Hz (±%5) 60 / 50 فرکانس کار

 2A فیوز برق

 2X 12V, 7Ah باتری پشتیبانی

Imin 75mA 

ImaxA 500 mA 

ImaxB 1,5 A 

 2X 500mA تعداد خروجی صدا

 EOL 4K7 OHM, %5, 1/4W صدا

 X NC/NO Dry Contact, 30V, 2A 1 رله خطا عمومی

 X NC/NO Dry Contact, 30V, 2A 1 رله آتش

AUX 1X 24VDC 500mA 

 340 x 300 x 100 mm (mm) ابعاد

 Metal - Light Grey جنس بدنه و رنگ

 بدون باتری((  4,4kg وزن

 C ~ 55°C°10- دمای کاری

 RH %95 رطوبت

 IP30 کالس حفاظتی
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