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Liczba pól do zaprogramowania 24
Liczba obsługiwanych grup 24
Mikrofon doręczny Nie (mikrofon typu "gęsia
szyja")
Interfejs użytkownika Przyciski mechaniczne
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie,
wybór strefy / grupy stref
Materiał obudowy Stal malowana proszkowo

Mikrofony alarmowe serii PSMA służą do sterowania
centralą DSO ULTRAK SINAPS DIVA8 i do nadawania
komunikatów słownych oraz zdalnego wywoływania
komunikatów cyfrowych do wybranych stref lub grup
stref pożarowych systemu. Mikrofony alarmowe serii
PSMA zabudowane są w metalowych obudowach
zamykanych na zamek i wyposażone są w mechaniczne
przyciski. Rozbudowa mikrofonu następuje poprzez
przyłączanie dodatkowych klawiatur rozszerzających
PPM-KP-G2. Mikrofony strażaka PSMA różnią się
wielkością obudów oraz maksymalną liczbą
obsługiwanych stref /grup stref pożarowych:

PSMA: 8 stref lub grup stref
PSMA/1 (dodatkowa klawiatura PPM): 16 stref
lub grup stref
PSMA/2 (dwie dodatkowe klawiatury PPM): 24
strefy lub grupy stref
PSMA/3 (trzy dodatkowe klawiatury PPM): 32
strefy lub grupy stref
PSMA/4 (cztery dodatkowe klawiatury PPM): 40
stref lub grup stref

Mechanicznym przyciskom mikrofonów PSMA można
również przypisywać funkcje, takie jak regulacja
głośności, włączanie muzyki itp.

Wszystkie pulpity z serii PSMAmogą być lokalnie
zasilane przy wykorzystaniu zasilaczy pożarowych,
certyfikowanych zgodnie z normą EN54-4. Szczegóły
znajdują się w instrukcji obsługi.

 

Parametry techniczne  
Liczba pól do zaprogramowania 24
Liczba obsługiwanych grup 24
Mikrofon doręczny Nie (mikrofon typu "gęsia szyja")
Interfejs użytkownika Przyciski mechaniczne
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie, wybór strefy /

grupy stref
Źródło zasilania Centrala systemu DSO, zasilenie lokalne z

zasilacza EN54-4
Napięcie zasilania 24 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 160 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 280 mA
Temperatura pracy 0 ... +40 °C
Materiał obudowy Stal malowana proszkowo
Kolor Biały lub czerwony
Wymiary 400 x 400 x 300 mm

Tylko w ADI PSMA/2
Mikrofon alarmowy serii PSMA, 24 przyciski wyboru stref, w zamykanej obudowie


