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Kunststof behuizing voor controlepaneel voor 6 zones (ANPI-versie)

d

CS275S1

Discrete, hybride panelen voor woonomgevingen met de
kracht van Aritech. De hybride inbraakcontrolepanelen
CS875/575/275/175 van Aritech zijn het resultaat van
uitgebreide research en nauwgezet onderzoek. Alle modellen
in de serie worden op dezelfde wijze geprogrammeerd, of het
nu gaat om 8 of 168 zones. 

Ze zijn uiterst flexibel. U kunt kiezen uit elke combinatie van
bekabelde en draadloze zones, net naar wat de situatie
verlangt. Bovendien zijn ze schaalbaar. Het toevoegen van
nieuwe zones verloopt dus snel en eenvoudig. 

En omdat Aritech de tijd heeft genomen de panelen in
overeenstemming met de eigen standaards te ontwikkelen,
zijn ze volledig toegerust, met opties als thuisautomatisering
en tweeweg audio. 

De inbraakcontrolepanelen van de serie CS875/575/275/175
bewijzen dat ze het wachten meer dan waard waren.

De CS275 ondersteunt twee partities en u kunt maximaal
drie extra modules aansluiten. Dit paneel biedt 6
ingebouwde zones en kan met een draadloze uitbreiding tot
16 zones worden uitgebreid.

Het paneel wordt geleverd met een mini-CD met alle
gebruikers- en technische documentatie in het Frans en
Nederlands.

Kenmerken

Standaard 6 vrij programmeerbare bedrade ingangenE
Uitbreidbaar met 8 of 16 draadloze ingangenE
Maximaal 16 gebiedenE
Mogelijkheid tot het opsplitsen in 2 ingangenE
Frequentie draadloos 868MhzE
20 verschillende ingangstypenE
Dual gebied mogelijkheidE
Maximaal 8 bediendelen (LCD en/of LED) per gebiedE
40 gebruikerscodesE
1 dwangcodeE
Up-/download op afstand of lokaalE
Standaard 4 uitgangenE
Geheugen voor 256 gebeurtenissenE
Te koppelingen naar X-10 comfortschakelingE
Ingebouwde sirenedriver met bewaakte uitgangE
Ingebouwde PSTN-kiezerE
INCERT gekeurdE
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Technische gegevens
Aansluitspanning

Primair / Secundair 230 VAC, 50 Hz / 16-18 VDC, 25 VA
Uitgangsspanning 13,8 VDC +/- 2 V
Noodstroomvoorziening 7,2 Ah / 12 V accu
Ingang EOL weerstand 4K7 Ohm, dual/enkelloop
Uitgang RS232 communicatiepoort

4 x open collector - 50 mA
Omgevingstemperatuur 0 tot 50º C
Afmetingen (hxbxd)

Kunststof behuizing controlepaneel 395x255x120 mm

Bediendeel 155x105x28 mm
Kleur

Kunststof behuizing controlepaneel Grijs ABS

Bediendeel Wit, optie: zwart, rood, blauw, grijs
Gewicht (kg)

Kunststof behuizing controlepaneel 2,5

Bediendeel 0,25
INCERT B-503-0007
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