Systemy alarmowe

Alarm Advantium RX
Nowy Advantium Rx, zaprojektowany z myślą o Medical
IntelliSwitch od CONCOA, zapewnia pierwszorzędną
integrację, ochronę oraz wygodę pozwalając użytkownikom
na zdalne monitorowanie stanu Medical IntelliSwitch. Można
go używać jako samodzielnego źródła zdalnego monitoringu
lub w wygodny sposób połączyć z systemem alarmowym
placówki lub innym alarmem Advantium Rx.

Parametry zaawansowane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyfikacje

Zaprojektowany do użycia z Medical IntelliSwitch • Dźwięk
Alarm dźwiękowy 93db
Pięć kanałów wejściowych
• Zasilanie
Pięć kanałów wyjściowych
120 VAC lub 220 VAC
Przekaźniki wyjściowe ze stykami bezprądowymi
50/60 Hz
Wyjścia normalnie otwarte/zamknięte
• Wyjścia
Znakomicie widoczne, podświetlone
5 kanałów Styki bezprądowe
powiadomienie o aktualnym stanie
Normalnie otwarty/normalnie
Charakterystyczne powiadomienie dźwiękowe
zamknięty (możliwość doboru
mostka)
Automatyczne zresetowanie po likwidacji stanów
Obciążenie styków .5A 24V
alarmowych
Opcja wyciszenia alarmu dźwiękowego
Możliwość konfiguracji łańcuchowej wielu alarmów
Wygodny włącznik/wyłącznik
Zintegrowane źródło zasilania

• Wejścia
5 kanałów
Akceptuje styki normalnie otwarte/
normalnie zamknięte (do wyboru)
Zabezpieczenie w formie resetowalnych
bezpieczników
• Przyłącza
Wejście: okrągłe 8 pin
Wyjście: okrągłe 6 pin
•		 Wymiary
4 ¾” wys x7 ½” szer x 2 ⅝” gł

Dane dotyczące zamówień
Opcja

Nr zamówienia

Opis

Zdalny alarm Advantium Rx
120 VAC

574-0001

Zapewnia wizualne i dźwiękowe powiadomienie o stanie Medical IntelliSwitch i systemu
rezerwowego

Zdalny alarm Advantium Rx
220 VAC

574-0002

Zapewnia wizualne i dźwiękowe powiadomienie o stanie Medical IntelliSwitch i systemu
rezerwowego

Okablowanie łączące
Medical IntelliSwitch z
Advantium Rx

529-5325-XX

Gotowe do montażu okablowanie łączące Medical IntelliSwitch z alarmem Advantium Rx.
“XX” wyznacza długość kabla. “XX” w numerze części należy zastąpić używając 03 (3’), 10
(10’), 25 (25’), 50 (50’), 100 (100’)

Okablowanie do alarmu
systemu rezerwowego

529-5326

Gotowe do montażu okablowanie łączące moduł rezerwowy z Medical IntelliSwitch

Przedłużacz do alarmu
systemu rezerwowego

529-5327-XX

Gotowy do montażu przedłużacz łączący Medical IntelliSwitch z modułem rezerwowym. “XX”
w numerze części należy zastąpić używając 25 (25’), 50 (50’), 100 (100’)

Okablowanie wyjściowe
Advantium Rx

529-5328-XX

Gotowe do montażu okablowanie łączące gniazdka wyjściowe alarmu Advantium Rx z innym
sprzętem. Na jednym końcu kabla brak złącza. “XX” w numerze części należy zastąpić
używając 03 (3’), 10 (10’), 25 (25’), 50 (50’), 100 (100’)
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