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Rendszer tulajdonságok
A SmartX tűzjelző központ a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

 Egy analóg címezhető hurok.  
 Támogatja az Apollo S90, XP95 és Discovery készülékek vegyes használatát ugyanazon a hurkon.
 Nagy áramú (500 mA) hurokmeghajtás.
 Kettő hagyományos zóna bemenet (paneli).
 16 vagy 32 logikai zóna.
 2 ellenőrzött sziréna táp kimenet (paneli).
 2 általános száraz kontaktus kimenet, NO vagy NC – jumperrel állítható (paneli).
 2 általános, negatívra aktív bemenet.
 4 általános nyitott kollektoros kimenet.
 Kiegészítő AUX tápkimenet (24 V névleges, max.: 700 mA).
 1 száraz kontaktus hiba kimenet.
 Felhasználóbarát felület: Listaként megjelenő felület, kurzor gombos navigációval, szűrhető és formázható a megjelenő információ.
 Képernyőn megjelenő, helyfüggő, rövid, intelligens segítségek.
 PSTN kommunikátor az események jelentéséhez.
 Felhasználó által szerkeszthető elnevezés az összes bemenethez, kimenethez és zónához.
 2000 soros eseménytár.
 Kiiktatás (letiltás) ki és bemenetekhez.
 Késleltetett kimenetek, jelzés verifikáció az összes bemeneten.
 Éjjel/nappali üzem, külön profil a hét minden egyes napjára. Változtatható érzékelő érzékenység (Discovery) és jelzés verifikáció.
 Globális evakuáció indítható bármelyik bemenetről, 3. szintű jogosultsággal állítható.
 Periodikus teszt emlékeztető.
 Séta teszt: Egy egyszerű mód a rendszer tesztelésére, adott időben egy bemenetet tesztelve.
 Speciális hozzáférési szint vezérlés: A rendszer nem korlátozódik a (megkövetelt európai és amerikai) szabványra, 
a szabvány által megköveteltnél több hozzáférési szintet is kezel

 Három hozzáférési szint: 8 második szintű felhasználó plusz egy mester, amely ezeket kezelheti. 
Van még egy 3. szintű (telepítői) kód, és egy hozzáférési kód reszetelési mechanizmus.

 TCP/IP bővítő port távoli ellenőrzésre és felügyeletre, opcionális TCP/IP modullal.
 PC kapcsolat: A bővítő port, valamint az opcionális kommunikációs modul lehetővé teszi a PC-s 
kapcsolódást a rendszer felügyeletéhez és programozásához.

 Sziréna (hang) minta választás a panelen (kapcsolt) és hurok eszközökhöz (Discovery protokoll).
 Fő képernyő feliratozás, telepítői kontakt infó: A telepítő egy sort (20 karaktert), a fő képernyőn, szabadon 
feliratozhat, tetszőleges üzenetet megjelenítve (például cégnevet). Elérhetőséget (például telefonszámot) 
beprogramozhatunk a panelbe, a felhasználó informálására.
 Közvetlenül aktiválható kimenetek, függetlenül a bemenetektől, hogy azok riasztásra vagy evakuációra 
programozottságától, telepítői szinttel.

 A csoportba rendezett programozási objektumok speciális attribútumait csoport művelettel 
egyszerre változtathatjuk, így sokkal hatékonyabbá téve a programozást.

 Automata tanulási funkció a hurok eszközökhöz.
 Kézzel hozzáadható / eltávolítható hurok eszközök (könnyű keresés az Apollo azonosító számmal).
 Konfiguráció mentés / helyreállítás; elmenthetjük az aktuális rendszer konfigurációt a panelre 
szerelt memóriába, és innen helyre is állítható, ha szükséges.
 Valós idejű óra és naptár, akkumulátorral.
 Opcionálisan használható nyolc darab, 24 V-os kimenettel, felügyelt relé kimenetes bővítő modul, 
3 A-es tápegységgel és tartalék akkumulátorral (teljes mértékben felügyelt).
 Vizuális áttekintés a felszerelt hurok eszközökhöz.
 Könnyű eszköz azonosítás a LED indikátorokon keresztül.
 Könnyű szennyezettségi szint / érzékelő állapot ellenőrzés eszköz azonosítással.
 Kényelmesen áttekinthetőek a hurok eszközök állapotai, a riasztási, hiba és egyéb beépített 
állapot típusoknak köszönhetően.

 Akár 15 kimenetekből álló csoport egyidejűen aktiválható (XP95 és Discovery).
 Késleltetett csoport-aktiválás lépcsőzetes kiürítési sémákhoz.
 Teljesíti az EN54-4 „Kimenetek a védelmi berendezésekben” szabványt.  
 Teljesíti az EN54-4 „Kimenetek az irányító berendezésekben” szabványt.
 Könnyen konfigurálhatóak a kimenetek inverz műveletei, a nagy biztonságú alkalmazásokhoz (például tűzgátló ajtók).
 Hibajelző / kiiktatott kimenetek programozottan aktiválhatóak (szükséges néhány területen a tűzgátló ajtókhoz).
 Könnyen azonosíthatóak a szennyezett érzékelők, köszönhetően a szimultán LED aktiválásnak az összes hibás eszközön.


