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Функционални характеристики

Технически характеристики

Захранване от централа IFS7002:
– Напрежение: (23±7)V
– Максимален ток: 180 mА

Външно захранване 
(в съответствие с EN54-4):
– Напрежение: (12 – 30)V
– Максимален ток: 300 mА

Интерфейси за комуникация:
– C централи IFS7002: CAN 2.0B
– с PC: директно RS-232 или LAN чрез 
RS232 – LAN Ethernet

PC вход за клавиатура за настройка и 
програмиране: 
Директно

Индикация:
– Светлинна: Светодиодна
– Текстова: течнокристален сензорен дисплей, 
320 х 240 точки, осветен
– Звукова: вграден звуков сигнализатор

Габаритни размери: 290 x 219 x 46mm
Маса: 1kg

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВЕЧЕ 
ОТ 10 ЕЗИКА НА ДИСПЛЕЯ

– Максимум 31 дистанционни панела IFS7002 свързани в мрежа с повторител 7002R
– Пожар или Повреда от всяка зона и пожароизвестител на свързаните към него отдалечени централи
– Формиране на пълно управляващо въздействие към отдалечена централа
– Преглед на параметрите и настройка на всяка от свързаните към него централи
– Развит меню-ориентиран потребителски диалог, с който се постига лекота и удобство
при работа
– Тouch-панел към дисплея за изграждане на динамична клавиатура
– Графичен LCD сензорен екран за визуализация състоянието на отдалечени панели 
– LED индикация за Пожар, Повреди и други състояния на управление
– Вграден часовник за астрономическо време
– Интерфейси за комуникация с PC: RS-232 директно или с LAN чрез RS232 – LAN Ethernet

Дистанционният панел за индикация и управление IF-
S7002R обменя информация с адресируеми централи 
IFS7002 и други панели в мрежа, изградена от свързани 
отдалечени централи и други панели. При инсталиране в 
стратегически точки на помещението - като медицински 
помещения, контролни стаи - може да бъде спестено 
ценно време за идентифициране локацията на пожара и 
евакуация на сградата.
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.


