
   

   

   

Translator urządzeń
bezprzewodowych
20-VW2W100-ADV

Translator urzadzeń bezprzewodowych
systemu Axis EN to element pętlowy, który
pozwala w prosty sposób rozbudować
system sygnalizacji pożaru Axis EN o
elementy bezprzewodowe. Każdy
translator obsługuje do 32 urzadzeń
bezprzewodowych takich jak czujki,
ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły
wejściowe i wyjściowe oraz sygnalizatory.
Na jednej pętli dozorowej można
zainstalować kilka
translatorów 20-VW2W100-ADV.

Translator 20-VW2W100-ADV jest
urzadzeniem zasilanym z pętli
zapewniajacym pełna integracje czujek
bezprzewodowych z centrala systemu
sygnalizacji pożaru Axis EN. Umożliwia
przesłanie do centrali i odczyt na
wyświetlaczu wartości analogowych
detektorów oraz informacji o wykryciu
pożaru lub uszkodzeniu czujki. Informacje
przesłane przez urzadzenia
bezprzewodowe do translatora sa w nim
przetwarzane i przez pętle dozorowa
przesyłane do centrali sygnalizacji pożaru.

Urzadzenia bezprzewodowe systemu
sygnalizacji pożaru Axis EN pracuja w
zalecanej w europie częstotliwości 868
MHz i posiadaja certyfikat potwierdzajacy
zgodność systemu z wymogami normy EN
54:25. Dwukierunkowa komunikacja
zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa i niezawodność
transmisji.

Programowanie działania urzadzeń
bezprzewodowych Axis EN można łatwo
zrealizować przy pomocy przycisków na
translatorze lub z wykorzystaniem
oprogramowania PC. Dwukolorowa dioda
LED wskazuje stan urzadzenia i siłę
sygnału - jest to bardzo przydatne przy
uruchamianiu systemu.

 

Najważniejsze cechy
Dwukierunkowa transmisja
Szybka i tania instalacja, bez utrudnień dla inwestora
Optantowana podwójna prostopadła antena zapewniająca
niezawodną komunikację
Zaawansowany algorytm zmiany kanałów eliminuje zakłócenia i
zanik sygnału
Do 32 urządzeń obsługiwanych przez jeden translator
Programowanie bezpośrednio z urządzenia lub PC

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania z pętli od 15Vdc do 40Vdc

Średni pobór pradu 20mA (dla 24Vdc)

Zakres częstotliwości 868.15 MHz - 869.85 MHz

Moc 5 dBm (3 mW)

Modulacja sygnału FSK

Ilość kanałów transmisyjnych 7

Zasięg transmisji do expanderów 600 m w otwartej przestrzeni *

Zasięg transmisji do innych urzadzeń 200 m w otwartej przestrzeni *

Maks ilość dołaczonych urzadzeń bezprzewodowych 32 **

Maks ilość dołaczonych expanderów 7 ***

Zakres temperatur pracy from –30ºC to +50ºC

Wilgotność (bez kondensacji) od 5% RH do 90% RH

Wymiary W x S x G mm (bez anten) 120 x 160 x 51

Ilość anten 2

Długość anteny zewnętrznej 74 mm

Waga 300 g

Kody zamówień i opcje
20-VW2W100-ADV: Translator urządzeń bezprzewodowych

Ograniczenia
* Zasięg transmisji zależy w dużej mierze od warunków w jakich system jest
zainstalowany
** maksymalnie 16 urzadzeń wyjściowych (moduły wyjściowe, sygnalizatory)
*** maksymalnie 5 expanderów bezprzewodowych Axis w połaczeniu
kaskadowym.



   

   

   

   


