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^ Zařízení
slouŽíjakoobjektorný
přenosou,i
prostředekpro přenosinformací
ze systémů
EZs/EPs na pu|t centralizované
ochrany
RADOM SECURITY/RADOM SECURITY
FrRE (PCO).
* lnformace Pro přenos jsou získány
pomocí šestidvojitě vyváženýchsmyček,
VstuPempro připojení
te|efonního
komunikátoruústředny
EZSa nebo sériouým
rozhranímpro komunikaci
s ústřednami
EZSa EPS.
* PřiPojitelnost
na obs|uŽné
po|epožární
ochrany(OPPO).
* Komunikační
modu|pracujev systému
CSM/cPRS mobilníchoperátorů.
^ ZaÍízení
monitorujeon-|ineGPRS propojenís PCo, v případěrnýpadku
datovésítě
operátora přepíná bezpečnostní
komunikaci na zá|ožnípropojenís PCo, ve standardnímpřípaděpo pevnéte|efonní
lince'

nŘW
objektovézařízeníse dodává ve dvou variantáchnapájenísystému.
- varianta bez síťového
zálohovacíhozdroje a akumulátoru
SXS3ON/GPRS
11 až 15VDC/max.900mA
- varianta s vestavěným zálohovacím síťov'ým
zdrojem a akumulátorem
SXS3O/CPRS
230VAC +/-1oo/o
50Hz max 30VA
AKU 12V/7Ah
obě uýšeuvedenévariantymajíshodnétechnicképarametrys uýjimkounapájecíčásti,dále budou označovány
iako SXS30/CPRS.
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Vstupyjsou určeny
k propojení
s v'ýstupy
ústředny
nebo přímok propojení
čidel(čid|a
pouz
firmwarové
verzipřenosového
zaÍízení)'
Vstupyjsouz rnirobynastavenyna přenosy
sí{chybaAKU.zap/vyp,panic,alarm,fire.
:.
početvstupů:
provedení
vstupů:
ga|vanické
oddě|ení:

6
dvojitě vyvážený
ne

!

ti
ll

jednépoplachové
informuje
EZSo ztrátě
EZS.Tatosmyčka
systém
smyčky
systému
Tentouýstupje určenk připojení
|iniia ústředna
EZSpo
zaťízeni
se přepnena cestupřenosudat po zá|ožní
on-|inekomunikaceGPRS,objektové
na
PCo.
ztrátě
komunikace
GPRS
zprávu
o
|incezaš|e
tétozá|ožní
i početrnýstupů:
uýstupu:
i provedení
odpor:
zakončovací
; k|idouý

I

kontaktNC
reléouý
bezpotenciá|ov.ý
připojené
podlepožadavku
centrá|y
EZS
===

možnýchfunkcísystémuEZS.
a da|ších
pro případnédálkovéovládánítechnologií
Re|éouý
rnýstup

. početrnýstupů:
. provedenírnýstupu:

I

I

kontaktNo
re|éouý
bezpotenciá|ov'ý
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přenosového
zařizení'Komunikaceprobíháve
EZS a objektového
tel. komunikátoru
Vstupje určenk propojení
využívá
Komunikace
dop|ňkui v ADEMCo4+2.
firmwarepomocíprotokolucoNTAcTlD, při použití
standardníverzi
podsystémů
můŽebýtrozdě|enna 14 podsystémů,
EZS,systém
protoko|y,
plně použité
omezenoje pouzevyuŽití
je pevněpřidě|enobjektovému
projeho smyčkové
a systémové
h|ášení.
zaiízeni
nejvyšší
početvstupů:
zpracovávané
ltf.formáý:
handshake:
data:

j požadovaný
typvytáčení
t|f.čísla:

I
- DTMF CONTACTID
- ADEMco 4+2 SLoW lO nebo 20 BpS (vo|ite|ně)
14OOHz
l8O0-l90OHz
DTMF
===--.

na PCo.'Přirnýpadku
EZSsměrovánapřessíťGPRS
GPRSjsou datakomunikátoru
běhukomunikace
Při korektním
po pevnéte|epřenoswécestě,standar.dně
směrovánapro přenosPo náhradní
sítějsou datatímtopřepínačem
zásahu
dálkového
servisního
přenosovou
cestupřepnoutnuceně,na.Při.
fonnísíti.obs|uhaPCo může
PÍo.možirost
. .:']
systému
EZS'
mechanikem
:
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::.::'
vybraných
typů..ústieden'
Jeho prostředrozhraní
sériového
Totorozhraníjeurčenok propojenísé:gtěinýtn.:typem
modu|u
nežz v'ýstupního
mnohemvíceinfďmacío.stavúús1ředny,
nictvímpak objektovástanicemůŽezískávat
. ..:l.'. ..
' .. ' _

ústředny.

. početrozhraní:
: typ rozhraní:
i provedenírozhraní,,

_

I

Rs232lR5485/ Rs422/L20mA(voIiteIně)
ga|vanicky
oddělené

:::.t.rl:rt.trt.:.t.

ta

LED,,zDPvypnuto,,a,,ZDPspuštěno,,.VstupyauýstupypodporujíoPPosespo|ďcnouzemíisespoleč
2
početr4istupů:
provedenív'ýstupů:spínanékorrtakry(C-r),ga|vanickyoddělené
:25V
napětí:
i max.spínané
250mA
proud:
max'spínaný
početvstupů:
provedení
vstupů:
přivedené
napětína svorky:

2
potenciá|ové,
ga|vanicky
oddě|ené
Loc ,,o"
0 - l,5V
LOC,,l"

ŘADOM s.r.o.,liřího Potůčka259, 55a o9 Pordubice
tel.:466 414 2l I, fox: 466 415 515
e-mail : i nfo @radom-cz.cz
www.radom-cz,cz
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