Descrição
A CENTRALSEC é uma central de segurança de 8 zonas, com marcador telefónico para
rede fixa (PSTN). O número de zonas por ser aumentado usando até 8 unidades
expansoras distribuídas pelo imóvel, cada uma com 4 zonas até um total de 40 zonas.
A central tem ligação para o BUS da domótica ONLY permitindo a interação entre os
dois sistemas.
É indicada para proteção de imóveis, onde se pretende deteção de intrusão e segurança
24 horas, com ou sem integração com a domótica.

In Wall

CENTRALSEC
Central de segurança de 8 zonas com
marcador telefónico.

Aplicações
Proteção de imóveis contra intrusão, inundações, fumo, fogo e fugas de gás.
Integração de segurança com domótica ONLY.
As zonas são configuráveis por aplicação de software para PC ligado à central por
RS232 ou através do teclado.
O comunicador telefónico permite ligar a centrais 24 horas por Contact ID e/ou a
pessoas, reportando neste caso mensagens pré-gravadas e permitindo o controlo do
utilizador através das teclas do telefone. Cada ação do utilizador é respondida por uma
mensagem de voz que informa a ação executada.
Instalação
A CENTRALSEC é fornecida em caixa própria. Esta pode ser embutida ou fixa a uma
parede.
A central fornece um BUS de segurança isolado para ligação aos teclados e unidades
expansoras. Também disponibiliza alimentação contínua e comutada de 12 V para
alimentação de detetores.

Dados técnicos
Alimentação
110/230 V ⁓ 50/60 Hz
Alimentação de periféricos 12 V DC, 1.5 A
Consumo (s/detetores nem teclados) <2.5 W
Nº de zonas
8
Índice de proteção IP
IP20

Caraterísticas
Proteção automática durante a noite
Distinção entre alarme de intrusão confirmado e não confirmado
Simulação de gente em casa (em conjunto com domótica)
Cenários Alarme Total e Alarme Noturno (para domótica)
Controlo da segurança e da domótica por telefone
Zonas pré-configuradas de fábrica, mas de livre configuração pelo instalador
Relés para comando de válvulas de corte de gás e de água
8 números de telefone configuráveis
Bateria de 12 V

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de
qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas
qualificadas e autorizadas.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

Esquema de Ligação:
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