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16-128 zoners kombineret tyveri/ADK Satel INTEGRA
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F&P godkendt kl. 3
16 zoner kan udvides ti l 128 zoner
Op ti l 112 trådløse zoner
16 programmerbare udgange kan udvides ti l 128 udgange
Op ti l 8 betjeningspaneler med 2 zoneindgange og RS 232 udgang
Op ti l 128 proximity kortlæsere for ADK
Op ti l 64 udvidelsesmoduler kan ti lslutt es 2 x RS 485 bus
240 + 8 + 1 brugerkoder
8 hovedområder
32 underområder
64 system ti mere
Bruger defi neret område ti mere
22.527 log hændelser
Justerbar EOL modstandsniveau på I/O moduler
Indbygget PSTN telefonsender med 16 telefonnumre
GSM og TCP/IP sendere ti l KC kan indbygges
TCP/IP modul for netværksfj ernbetjening kan indbygges
Support af 32 talebeskeder (tilbehør)

INTEGRA AIA/ADK central fra den
markedsførende europæiske producent Satel,
er velegnet til alle typer erhvervsinstallationer,
hvor der stilles store krav til sikkerhed,
pålidelighed og flexibilitet. Centralen kan
installeres som en ren tyverialarmcentral og kan
nu eller senere udbygges med adgangskontrol
op til 128 døre, der styres direkte fra centralens
hovedprint.
Der kan tilsluttes flere forskellige
betjeningspaneler til centralen og den kan
udbygges til 128 zoner der alle kan
tilknyttes de 8 hovedområder og 32
underområder.
EOL modstandsværdierne på I/O
zonemoduler kan justeres og tilpasses andre
alarminstallationer, hvilket gør det let og
hurtigt at installere INTEGRA 128 hvor ældre
alarmcentraler skal erstattes.
Centralen er let og overskuelig at programmere
og meget fleksibel, grundet det store
tilbehørsprogram og de mange
parametre der kan opsættes i softwaren.
Tilbehørsprogrammet omfatter Satel’s trådløse
magnetkontakter, trådløse PIR

og kombidetektorer, trådløse sirener m.m. der
alle kan programmeres fra centralens software.
(2-vejs kommunikation).
Tilbehørsprogrammet omfatter også mange
forskellige 8 zoners ind- og udgangsmoduler
med O.C. eller relæudgange og med eller
uden strømforsyning indbygget på printet. Til
adgangskontroldelen findes flere forskellige
kortlæsere og et ADK modul med dørkontrol
indgang og relæudgang til el-lås.
På kommunikationssiden findes der TCP/
IP og GSM indbygningsmoduler der kan
sende alarmhændelser ti lKC eller bruges til
fjernbetjening via netværk.
Centralen kan programmeres med DLOADX up/
downloading software og ønskes der styring og
overblik kan GUARDX
management software benyttes. Der kan
bl.a. foretages ændringer af brugerkoder og
adgangskort, til- og frakobling af områder,
fjernstyring af døre, visning af log og meget
andet. Plantegninger over bygningen kan også
implementeres og her kan der vises status

over alle systemdelene i AIA/ADK anlægget.
Begge Software er naturligvis på dansk.

