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Częstotliwość pracy 868MHz
Maks. liczba urządzeń współpracuj. 22
Liczba wejść przewodowych 2 (identyfikacja do
4 urządzeń)
Programowalne wyjścia 4
Liczba kodów użytkowników 16
Pojemność bufora zdarzeń 256
2-kierunkowa łączność centr-urządz +
Wbudowana klawiatura z LCD +
Wbudowany sygnalizator akustyczny +

AVA to profesjonalny bezprzewodowy system antywłamaniowy firmy
Teletek, pracujący w paśmie 868 MHz. System ma moduł komunikacyjny,
fabrycznie zaprogramowany do podłączenia do stacji monitorujacej z
możliwością jednoczesnego powiadomienia właściciela przez telefon, co
daje wysoki stopień bezpieczeństwa. Instalacja i programowanie centrali
odbywa się na zasadzie "plug and play". Z jednostką centralną można
komunikować się głosowo, co ułatwia użytkownikowi kontrolowanie
systemu. Duży i czytelny wyświetlacz daje użytkownikowi pełen komfort
pracy w języku polskim. Podstawowe bezprzewodowe urządzenia
współpracujące z centralą to: klawiatura, sygnalizator zewnętrzny, czujka
dymu, czujka PIR, czujka PIR o przedłużonym zasięgu radiowym, kontaktron,
kontaktron o przedłużonym zasięgu radiowym oraz pilot.

Parametry techniczne  
Częstotliwość pracy 868MHz
Maks. liczba urządzeń
współpracuj.

22

Liczba wejść przewodowych 2 (identyfikacja do 4 urządzeń)
Programowalne wyjścia 4
Liczba kodów użytkowników 16
Pojemność bufora zdarzeń 256
2-kierunkowa łączność centr-
urządz

+

Wbudowana klawiatura z LCD +
Wbudowany sygnalizator
akustyczny

+

Monit. baterii w każdym
urządzeniu

+

Współpraca ze stacją
monitorującą

+

Programowanie centrali Za pomocą klawiatury lub komputera
Prosta instalacja i obsługa +
Urządzenia współpracuj. z
centralą

+

AVA Keyboard Dodatkowa bezprzewodowa klawiatura LCD
SR200R Bezprzewodowy akustyczno-optyczny

sygnalizator zewnętrzny 116dB
FD100-TE Bezprzewodowa optyczna czujka dymu
P-REX Bezprzewodowa czujka PIR
P-REX LR Bezprzewodowa czujka PIR o zwiększonym

zasięgu radiowym
MC-100TE Bezprzewodowy kontaktron z dodatkowym

wejściem przewodowym
MC LR Bezprzewodowy kontaktron o przedłużonym

zasięgu radiowym
RC102TE Pilot 4-kanałowy
CPC-100TE Dialer PSTN z protokołami Contact ID oraz SIA

Teletek AVA-KIT1
System bezprzewodowy AVA obsługa 22 urządzeń, częstotliwość pracy 868MHz


