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امکا   LAN از طریق اتصاپ بد شطکد ی TFP-1214 همچنیل 
-TFY پیکربندی / نظارپ از راه دور از طریق نرم ا زار پیکربندی

 .را دارد Mosaic شرکت تکنیم و نرم ا زار نظارپ 1000

 

از  TFP-1214  نوو 4هوشمند آدرس پذیر پنل اعالم حریق 
پروتکل منحصر بد  رد  لل نین  کد توس  مهندسا  تکنیم 

حلقد،  4ساتتد شده برای ارتطاطاپ نوو  استهاده می کند  از 
کنترپ پنل پاتیطانی   ۱۶دستهاه برای هر نوو و شطکد با ی  127

و  می کند ایل پنل با ایل مانصاپ بهتریل راه حل  ابل اعتماد
 پایدار برای کار کرد  در محی  های سنت و تال است

است  LCDدارای ی  صهحد نمایل گرا یکی  TFP-1214پنل  
کد بد راحتی تطاها و هادارهای تطر را شناسایی میکند و همد 

.دستهاه از طریق آ  انجام می شود تنظیماپ
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 مانصاپ عمومی
 

 EN54-4و  EN54-2با استانداردهای  مطابق •
 تکنسیل و کاربر پسند، نصب، برنامد نویسی و عملکرد آسا  •
 نوو 4ظر یت پاتیطانی از  •
 دستهاه برای هر پنل 508دستهاه در هر نوو و جمعاً  127پاتیطانی از  •
 زو  72پاتیطانی از با ی  •
 کیلومتر در هر نوو ۲.۵طوپ کابل با ی  •
 پنل کنترپ شطکد شده است ۱۶بد با ی  RS_485و  طعد ی انکترونیکی  TFC_1209توس  ماژوپ شطکد ی  •
 TFC-1209و ماژوپ شطکد  RS-485کنترپ پنل از طریق  16شطکد با ی  •
 اتتیاری است( TFC-1209زو  بد وسیلد شطکد)استهاده از ماژوپ شطکد  ۱۱۵۲دستهاه و  8128پاتیطانی از با ی  •
 و راب  کاربری کاربر پسند 240*64با اندازه  صهحد   LCDل گرا یکی امکا  تواند  آسا  صهحد نمای •
 نمایل سهارشی آرم شرکت، اطالعاپ تماس، تصاویر و غیره •
 سطح ماابد دسترسی برای ارساپ پیام بد همد پنل ها از طریق شطکد ارتطاطاپ همتا بد همتا •
 ارتطاطی  لل نین  پاتیطانی از ارتطاطاپ بدو  تو ف و  ابل اعتماد نوو توس  پروتکل •
 TFY 1000سیستم پنل پیار تد برنامد نویسی و پیکربندی کاربر پسند از طریق نرم ا زار  •
 TFP-1240پاتیطانی اژ پنل تکرار کننده  •
 رویداد اعال ، تطا و هادار ۱۲۰۰۰پاتیطانی از  •
 TFS_3192مونی بدو  منطع تارجی )اگر از آژیر شرکت تکنیم مدپ آژیر مع ۵۰برابری از تروجی هادار مستقل و مانیتور شده   اتصاپ با ی  2پاتیطانی  •

 استهاده شود(
 LCDنمایل اطالعاپ د یق ونتاژ/جریا  پنل و نوو بر روی صهحد نمایل  •
 حانت کارکرد شب/روز •
 طریق اتصاپ ستاره در نوو  رار داد ایل دستهاه های جدید را می توا  در موارد اجطاری و مورد نیاز پروژه از Bو کالس  Aپاتیطانی از اتصا پ کالس  •
 پاتیطانی از چندزباند •
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 TFP-1214 کلی

 EN54-2/4 استاندارد

 )روی برد(بله   (TCP/IP) اِترنِت

 بله چندزباند

 240x64 LCD صهحد نمایل

 TFY-1000 راز طریق کنترل پنل یا از طریق نرم افزا برنامد نویسی

  اطالعاپ نوو

 4 نوو

 4 تعداد دستهاه های پاتیطانی شده در هر نوو

 127 مجموع دستهاه های پاتیطانی

 72 تعداد زو  ها

 
 مانصاپ کابل

J-Y(St)Y…Lg 

1000mt @ 0,8mm (@250 mA) 

2000 mt @ 0,8mm (@75 mA) 

2000 mt @ 1,5mm (@250 mA) 

2500 mt @ 2mm (@250 mA) 

  شطکد

 بله پروتکل

 است( نیاز TFC-1209 کارت شبکه(  16 حداکثر شطکد پنل

  مکانیکی

 385 x 380 x 130 mm (mm) ابعاد 

 Metal Light Grey – TFP-1214 Red – TFP-1214R مانصاپ رنگ و جنس بدند

 Kg 6,5 وز 

  محیطی

 C ~ 55°C°10- دمای کارکرد

 RH %95 رطوبت

 IP30 کالس حهاظتی

   درپ

 VAC (+%10 / -%15) 110 / 230  درپ

 Hz (±%5) 60 / 50  رکانس

 6A  یوز

 x 1,5mm² 3 باتری

I 130 حدا ل mA 

I حداکثرA 1A 

I حداکثرB 1,5A 

  تروجی ها

 2 تروجی مانیتور آژیر

 mA 500 تروجی آژیر

EOL 4 آژیرK7Ω 

 1X NC/NO, 30V – 2Ah رند تطا عمومی

 1X NC/NO, 30V – 2Ah رند آ رم

AUX 1 X 24VDC 

 

 
TFP-1214 

 نوو 4آدرس پذیر  پنل اعالم حریق هوشمند                                                                                                                                        
 مانصاپ  نی                                                                                                    


