
FZS 511
Ústred a s � GSM komunikátorom 

Vlastnosti:

� 5 slu iek � s dvojitým vyvá�ením

� rozlí�enie poplachu na jednotlivé slu ky�

� ohlasovanie poplachu hlasovou, alebo SMS správou a� na 32 tel. ísel�

� asova e pre príchod, odchod, sirénu a výpadok 230V� �

� mo�nos  oznamova  ka�dé nastavenie/odstavenie � � na samostatné tel. ísla�

� nahrávanie hlasových správ u�ívate om�

� ovládanie miestne (keyswitch), alebo dia kové (prezvonen� ím, SMS, DTMF)

� výstup pre sirénu, reproduktor, výstup �Nastavené�

� pamä  udalostí � (posledných 768 udalostí s dátumom a asom)�

� hlásenie porúch na samostatné tel. ísla � (technik, správca)

� analógový vstup pre monitorovanie teploty, hladiny, tlaku a pod.

� dia kovo ovládané relé, � ovládanie prezvonením, SMS, DTMF

� dia kový odposluch � z autorizovaných ísel�

� intuitívne programovanie pomocou PC

� vstup do program. re�imu chránený heslom

� pokro ilá diagnostika�  na PC

� v plechovej skrinke s transformátorom, alebo iba PCB



Technické údaje:
Typ: FZS 511

Napájacie napätie:    16 � 22V ~ , 20 - 30V =

Prúdový odber: k udový 0,1A�

Slu ky� :    5, dvojité vyvá�enie

Pamä  udalostí� :    768 s dátumom a asom�

Po et telefónnych ísel pre ovl� � ádanie
ústredne: 

0-32 pre SMS, 0-32 pre prezvonenie, neobmedzene pre
DTMF 

Po et volaných ísel pre  signalizáciu� �

poplachu:
0-32 pre SMS, 0-32 pre hlasové správy

Kapacita hlasového záznamníka: 60 sek.

Po et volaných ísel pre � � signalizáciu
poruchy:    

0-32 

Ovládaný výstup: 1 reléový, (max. 1A/120V AC alebo 2A/24V DC)

Sirénový výstup: Tranzistorový, OC (max.25V/1A DC)

Výstup AUX 13,8V, max. 1A 

Rozmery bez antény: PCB 128x70x45mm (plech. skrinka 255x255x88mm)

Klimatické podmienky: prostredie oby ajné základné teplota 0 a� +40°C �

Skrinka oce ový plech � (biely email) 

Programovanie: pomocou softvéru, OS Windows  XP, Vista, W7

Volite né príslu�enstvo:�  externá GSM anténa s káblom 2,5m


