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u Inschakelen van het alarmsysteem met één knop

u Brand-, medische en paniekalarmen

u Sabotageschakelaar

u Stijlvol en modern ontwerp

u Eenvoudig in gebruik

AMAX bedieningspaneel 3000 L8 is een LED-
bedieningspaneel met 8 zones weergave en is
compatibel met alle AMAX-centrales. Met gemakkelijk
herkenbare pictogrammen wordt de status van het
systeem in een overzichtelijk formaat weergegeven. De
zonestatus wordt bovenaan het scherm in cijfers
aangegeven.
De bedieneenheid waarschuwt u wanneer een zone
geopend is, wanneer er een alarm is geactiveerd, en in
welke zone het alarm is opgetreden.

Basisfuncties

Inschakelmethoden
U kunt het systeem inschakelen door uw code in te
voeren en op de toets [# / *] te drukken, of u kunt het
systeem snel inschakelen door de toets [# / *] 2
seconden lang ingedrukt te houden.
Er zijn twee opties om het systeem in te schakelen:

• Om het systeem in te schakelen wanneer u thuis
blijft, drukt u op [*].

• Om het systeem in te schakelen wanneer u het huis
verlaat, drukt u op [#].

Gebieden van het bedieningspaneel
Er kunnen max. 16 bedieningspanelen op een AMAX-
centrale worden aangesloten.

LED-bedieningspanelen kunnen worden toegewezen
aan één gebied.

Brand-, medische en paniekalarmen
Als dit zo geprogrammeerd is, wordt door het
gelijktijdig indrukken van de buitenste knoppen van
een rij knoppen op een bedieneenheid een
alarmrapport naar de centrale meldkamer gezonden.
Druk [4] en [6] tegelijkertijd in voor een brandalarm;
druk [7] en [9] tegelijkertijd in voor een medisch
alarm; en druk [1] en [3] of [*] en [#] tegelijkertijd in
voor een paniekalarm.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificaten

Europa CE DIN EN 50130-4 (6/2011)
DIN EN 55022 (5/2008)
EN 60950-1:2006 + A11:2009
+ A1:2010

 EN 50131-3 Grade 2, Milieuklasse II

Duitsland VdS A



Technische specificaties

Behuizingsontwerp

Afmetingen: • 138 x 115 x 24 mm
(LxBxH)

Gewicht: • 254 g

Kleur: • Wit

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur • -10 °C tot +55 °C

Relatieve Vochtigheid • 10% tot 95%

Vereiste voeding

Ingangsspanningsbereik: • 10,8 VDC tot 13,8 VDC

Stroomverbruik: • stand-by 31 mA , max. 60
mA

Kabelvereisten: • vierdraads, AWG18 of
AWG22

• maximumlengte 200m
(van centrale tot laatste
bedieningspaneel)

• BUS 1 maximumlengte
700m (max. 14
apparaten, max. 8
bedieningspanelen)

• BUS 2 maximumlengte
700m (max. 14
apparaten, max. 8
bedieningspanelen)

EN-type: • B

Bestelinformatie

AMAX bedieningspaneel 3000 L8
AMAX bedieningspaneel 3000 L8 is een LED-
bedieningspaneel met 8 zones weergave
Goedkeuring: EN 50131-3 Grade 2
Opdrachtnummer IUI-AMAX3-LED8
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