
Egenskaper

R 120s sR 120s s
Larmsändare

RS120 är en automatisk larmsändare för anslutning till
det allmänna telenätet

Har åtta individuella larmingångar med olika ingångstyper

Massor med extra funktioner vid larmaktiveringen, som t.ex.
Utgångsaktivering, larmfördröjning, ställbara larmnivåer,
gruppindelningar, kontrolluppringning, larmkvittering genom
motringning, m.m.

Utgångar med fjärrstyrningsmöjlighet

Skickar alla de vanligaste larmöverföringsformaten på marknaden

RS120 är CE märkt och har SBSC intyg

Rs120 är provad på DET NORSKA VERITAS

Programmeras enkelt via dator eller med hjälp av
handprogrammeraren PRO-06

En mångsidig
larmsändare
En mångsidig
larmsändare



Med reservation för ändringar
RS120E (S)/V04.04

För mer information, kontakta:

Larmingångar

Telefonnummer

Utgångar

Kodsystem

Spänning 9-30 VDC
Ström 30 mA i vila, 55 mA larm

+ 2.5 mA för varje larmingång som är ansluten till G
Mått kretskort 100 x 160 x 27 mm
Mått kapsling 155 x 215 x 55

Specifikationer

Åtta individuella larmingång med sju valbara ingångstyper (ingång 1-7) fyra för ingång 8
Fyra stycken special-programmerbara ingångsvärden för ingång 1 7
Individuell larmfördröjning på 1- 254 sekunder eller 1-254 minuter
Två larmkoder en sabotagekod och tre återställningskoden för varje ingång (1-7)
En larmkod och en återställningskod på ingång 8

Åtta telefonnummer med arton olika larmöverföringsformat
Gruppindelning med fyra grupper med två nummer i varje grupp

Fyra programmerbara utgångar av typ OC med max belastning 0.2 A
Fjärrstyrning av utgångarna

Övervakning Telefonlinjekontroll genom spänning och kopplingstonkontroll
Kontrolluppringning med valbar intervall 1-254 timmar
Kan kvitteras genom motringning.Valbar tid 0.1-25.4 minuter
Inbyggt överspänningsskydd
Underspänningslarm

Tilläggskort Tilläggskort

T

Extra telelinjeanslutning
Lysdiodpanel som indikerar status på ingångar , utgångar och telelinje

illäggskort för RS120A och RS120E
GSM modul för överföring av larm via GSM systemet
Multicom-modul
för överföring enligt multicom systemet(Godkänt av Multicom AB)

Specifiikationer

ROBOFON
P100
La100
L400
ContactID
SIA
Uppringning (PLUS-tjänst)
SMS (via PSTN)

Hemtelefon utan motringning
Hemtelefon med motringning
Hemtelefon med tal
Hemtelefon gruppsökning
MiniCall Numeric
MiniCall Text
Franklin


