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Alimentação 100 a 240Vac – 60Hz Full Range

Consumo em Repouso 60mA @ 24Vcc

Consumo em Alarme 90mA @ 24Vcc

Protocolo de Comunicação ALF-500

Display LCD 2x40 com Back-Light

Sirene Interna 70dB à 1m

Endereçável Um endereço de 001 a 500

Entrada para teclado PS2

Centrais Compatíveis CAE500-XMAX

Material da caixa
Metal Preto com 

tampa frontal de acrílico

Medidas 240x204x87mm

Peso 1,8Kg

Grau de proteção IP20

Conforme Normas NBR 17240 / NBR ISO 7240

O Painel Repetidor PRD-XMAX

permite que haja visualização de

eventos e controle da central de

alarme de incêndio CAE500-XMAX,

utilizando a própria rede

endereçável.

Os botões, as indicações, as

sinalizações e as informações do

display do painel são idênticas às da

central, tornando a identificação e o

manuseio extremamente fáceis e

intuitivas.

Possui o mesmo tipo de fixação de

sobrepor que as centrais de alarme

de incêndio, conexão facilitada e

simples dos cabos de alimentação e

comunicação, por meio de bornes e

parafusos. A chave do painel permite

bloqueio das teclas para evitar que

pessoas sem autorização executem

comandos indevidos de alarme.

Possui memória não-volátil para

registro dos nomes dos endereços

por meio de teclado externo PS2,

permitindo que seja exibido o

mesmo nome de 32 caracteres

apresentado na central ou mesmo

uma descrição diferenciada

complementar.

Sua fonte de alimentação interna é

conectada diretamente na rede

elétrica de 100 a 240Vac (fonte

chaveada full-range), e utiliza um

conjunto de baterias para suprir a

falta de energia no caso de falha da

rede, da mesma forma que as

centrais de alarme de incêndio.

Código Referência

05115 PRD-XMAX

Descrição:

Produtos Compatíveis:

www.ilumac.com.br (14) 3213-1100

ISO 9001

Empresa Certificada

CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código Referência

05108 CAE-500 XMAX

Características Técnicas

Código Referência

02534 DS100B

Conversor TCP/IP

Código Referência Modelo

02539 MCFO DD53 S20 Mestre

02540 MCFO DD35 S20 Escravo

Conversor Fibra Óptica


