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u Proste ikony informujące o stanie systemu

u Szybkie programowanie za pomocą menu

u Alarm pożarowy, medyczny i napadowy

u Wejście stref na płycie

u Rejestr zdarzeń na wyświetlaczu

AMAX 4000 T jest klawiaturą tekstową z
wyświetlaczem LCD, zgodną z centralą AMAX 4000 /
AMAX 4000 EN.
Z jedną centralą AMAX 4000 można połączyć
maksymalnie 16 klawiatur tekstowych. Klawiatury
tekstowe mogą być używane jako klawiatury główne w
różnych obszarach.
Klawiatury tekstowe mogą obsługiwać wiele języków.

Podstawowe funkcje

Metody uzbrajania
System można uzbroić, wprowadzając kod i naciskając
przycisk [# / *]. Dostępna jest także funkcja szybkiego
uzbrajania – wystarczy nacisnąć przycisk [# / *] i
przytrzymać go przez 2 sekundy.
Dostępne są dwie opcje uzbrajania systemu:

• Aby uzbroić system i pozostać w obiekcie, należy
nacisnąć przycisk [*].

• Aby uzbroić system i opuścić obiekt, należy nacisnąć
przycisk [#].

Wersje językowe klawiatury tekstowej
Na klawiaturze tekstowej można wyświetlać kilka
języków. Języki są oparte na pakiecie oprogramowania
centrali AMAX 4000.
Dostępne są trzy pakiety:

• Dla centrali AMAX 4000:

– Pakiet językowy 1: angielski, polski
• Tylko dla centrali AMAX 4000 EN:

– Pakiet językowy 2: francuski, włoski, niemiecki,
holenderski

– Pakiet językowy 3: angielski, hiszpański, szwedzki,
polski

Alarm pożarowy, medyczny i napadowy
Jeśli zaprogramowano taką opcję, jednoczesne
naciśnięcie zewnętrznych przycisków znajdujących się
w jednym rzędzie na dowolnej klawiaturze kodowej
spowoduje wysłanie raportu alarmowego do centralnej
stacji monitorowania. Należy nacisnąć jednocześnie
klawisze [4] i [6], aby uruchomić alarm pożarowy;
klawisze [7] i [9], aby uruchomić alarm medyczny; oraz
klawisze [1] i [3] lub [*] i [#], aby uruchomić alarm
napadowy.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikat

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



 EN 50131-3 stopień 2, klasa
środowiskowa II

Niemcy VdS A

Dane techniczne

Obudowa

Wymiary: • 138 x 115 x 24 mm (dł. x
szer. x wys.)

Ciężar: • 254 g

Kolor: • Biały

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy • -10°C ÷ +55°C

Wilgotność względna • 10% – 95%

Zasilanie

Napięcie wejściowe: • Od 10,8 VDC do 13,8
VDC

Pobór prądu: • Czuwanie 31 mA, maks.
100 mA

Wymagania dotyczące
przewodów:

• Czterożyłowe, AWG18 lub
AWG22

• Maks. długość 200 m (od
centrali do ostatniej
klawiatury)

• Maks. długość
MAGISTRALI 1 – 700 m
(maks. 14 urządzeń,
maks. 8 klawiatur)

• Maks. długość
MAGISTRALI 2 – 700 m
(maks. 14 urządzeń,
maks. 8 klawiatur)

Typ EN: • B

Zamówienia - informacje

Klawiatura AMAX 4000 T
AMAX 4000 T jest klawiaturą tekstową
Norma: EN 50131-3, stopień 2
Numer zamówienia IUI-AMAX4-TEXT
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