CA-5 orta büyüklükteki
mekanlar için büyük oranda
esnek bir çözümdür.
İzleme fonksiyonlarını,
dijital teknolojinin
diğer tüm avantajları
ile birlikte sunar.

CA-5 KLCD-L ve CA-5 KLCD-S Keypad
LCD ekran
- 2x16 karakterlik görüntü
- yazılı mesajlar
- gerçek zamanlı saat / takvim
- olay hafızasının okunması
- zon durumlarının ekrandan takibi
 keypad ve ekran arka aydınlatması
- sürekli
- tuşa basıldıktan sonra geçici
- sistemde giriş gecikmeli zon aktif hale geldiğinde
- herhangi bir sistem zonu veya giriş gecikmeli zon ile
 keypad üzerinden YANGIN, PANİK ve TIBBİ YARDIM alarmı
 3 LED göstergesi
- bölge durumu kontrolü - DEVREDE, ALARM, çıkış gecikmesi
- sistem durumu kontrolü - SİSTEM HATA
 ses sinyalleri
- alarm
- giriş gecikmesi
- çıkış gecikmesi
- kapı girişinde zil
- keypad işlem onayı
 keypad iletişim hata göstergesi
 sabotaj koruması


Sistem Özellikleri
board üzerinde 5 zon girişi
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO veya 2EOL/NC bağlantı tipleri
- 7 fonksiyonlu zon programı
 3 programlanabilir çıkış
- 1 yüksek güç çıkışı
- 2 açık kollektör çıkışı
 sistem kontrolü
- LCD keypad
- LED keypad
 programlama
- LED ve LCD keypad ile yerinde
- modem ve RS-232 (TTL) üzerinden PC kullanarak
 silinmez olay hafızası
- 255 son olay
- devreye alma, devreden çıkarma, sistem hata, alarm
- kullanıcı fonksiyonları
- olay zaman kaydı
 kodlar
- 1 servis kodu
- 1 master kod
- 6 kullanıcı kodu
 telefon çevirici
- merkezi gözlem istasyonu veya 2 telefon numarası arayabilme
- basitleştirilmiş mesaj gönderme (izleme formatlarından birisi)
- modem üzerinden PC kullanarak uzaktan programlama
 telefon sinyal kontrolü
- TBR 21 uyumlu telefon sinyali tanıma
- Tekrar iletişim teşebbüsleri için ileri algoritma
 switching mode güç kaynağı
- 1.2A toplam kapasite
- kısa devre koruması
- batarya durumunun testi
- bataryanın komple boşalmaması için koruma
 ana sistem elemanlarının on-line olarak arıza teşhisi




CE Uygunluk belgesi, TBR 21

CA-5 KLED-M Keypad
10 LED göstergesi
- zon durumlarının kontrolü
- bölge durumu kontrolü - DEVREDE, ALARM
- sistem durumu kontrolü - SİSTEM HATA
- giriş veya çıkış gecikmesi
- elektirik ve akü kontrolü
 keypad arka aydınlatması, sürekli veya geçici
 keypad üzerinden YANGIN, PANİK ve TIBBİ YARDIM alarmı
 ses sinyalleri
- alarm
- giriş gecikmesi
- çıkış gecikmesi
- kapı girişinde zil
- keypad işlem onayı
 keypad iletişim hata göstergesi
 sabotaj koruması


CA-5 KLED-S Keypad
10 LED göstergesi
- zon durumlarının kontrolü
- bölge durumu kontrolü - DEVREDE, ALARM
- sistem durumu kontrolü - SİSTEM HATA
- giriş veya çıkış gecikmesi
- elektirik ve akü kontrolü
 keypad arka aydınlatması, sürekli veya geçici
 keypad üzerinden YANGIN, PANİK ve TIBBİ YARDIM alarmı
 ses sinyalleri
- alarm
- giriş gecikmesi
- çıkış gecikmesi
- kapı girişinde zil
- keypad işlem onayı
 keypad iletişim hata göstergesi
 sabotaj koruması
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