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u Armering av larmsystemet med en knapp

u Brandlarm, medicinska larm och paniklarm

u Sabotagekontakt

u Elegant och modern design

u Bakgrundsbelysta knappar för användning dag som
natt

IUI-AMAX-LCD8 är en LCD-knappsats med 8 sektioner
som är kompatibel med AMAX panel 2000/AMAX panel
2000 EN. Systemförhållanden visas med ikoner som är
enkla att känna igen och i ett överskådligt format.
Sektionsstatus visas numeriskt längs med den övre
delen av skärmen.
Knappsatsen meddelar dig när en sektion är öppen,
när ett larm har utlösts och i vilken sektion som det
har inträffat.
Dessutom ingår en sabotagekontakt.

Funktioner

Aktiveringsmetoder
Du kan aktivera systemet genom att ange din kod och
trycka på knappen [#AWAY], eller snabbaktivera
systemet genom att hålla ned knappen [#AWAY] i 2
sekunder.

Brand-, nöd- och paniklarm
Genom programmering kan ett hörbart larm utlösas då
användaren trycker på knapparna längst ut i en rad
samtidigt på någon av kodsatserna. En larmrapport
skickas då till centralapparaten. Tryck på [4] och [6]
samtidigt för ett brandlarm; tryck på [7] och [9]
samtidigt för ett nödlarm, och tryck på [1] och [3]
eller [*STAY] och [#AWAY] samtidigt för ett paniklarm.

Certifikat och godkännanden

Region Överensstämmelse med regelverk/
kvalitetsmärkning

Tyskland VdS H 112001 AMAX panel 2000

Europa CE [IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 LCD-knappsats

Tekniska specifikationer

Elektriska data

Lägsta driftspänning i V DC 10.8

Högsta driftspänning i V DC 14.1

Lägsta strömförbrukning i mA 18



Standardströmförbrukning i mA 75

Högsta strömförbrukning i mA 100

Mekaniskt

Mått i cm (H x B x D) 7,5 × 13,2 × 2,6

Mått i tum (H x B x D) 3,0 × 5,2 × 1,0

Vikt i g 138

Färg Vit

Kabeltyp fyra kablar, skärmade och
oskärmade på 0,6–0,8 mm

Maximal kabellängd i m 150

Omgivning

Lägsta drifttemperatur i °C -10

Högsta drifttemperatur i °C 55

Minsta relativa fuktighet i % 10

Högsta relativa fuktighet i % 95

Miljöklass II

Beställningsinformation

Manöverpanel AMAX 2000 D8
AMAX keypad 2000 D8, LCD-ikonmanöverpanel med
åtta sektioner
Ordernummer IUI-AMAX-LCD8
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