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Liczba pól do zaprogramowania 168
Liczba obsługiwanych grup 128
Mikrofon doręczny Nie (mikrofon typu "gęsia
szyja")
Interfejs użytkownika Podświetlany ekran
dotykowy TFT-LCD
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie
Materiał obudowy PVC (wierzch)/blacha stalowa
(podstawa)

UWAGA: od kwietnia 2016 konsole PSSG2 są
sprzedawane wyłącznie jako element serwisowy
dla istniejących systemów DSO Ultrak SINAPS i
Ultrak SINAPS DIVA8. Dostarczane urządzenia nie
są jednak zgodne z wymogami CNBOP - zostały
wyprodukowane po upływie okresu ważności
świadect dopuszczenia i certyfikattów zgodności
obydwu systemów DSO. Niemniej PSSG2 jest
jedynym urządzeniem mogącym technicznie
zastąpić mikrofony serii PSSxxDT (DSO SINAPS)
lub współpracować z DSO DIVA8. Oczywiście
istnieje możliwość podjęcia próby naprawy
istniejących urządzeń, ale w tym przypadku koszt
i przede wzystkim czas oczekiwania na części są
sporym problemem.

Konsole z mikrofonem alarmowym serii PSSG2
wyposażone są w kolorowy panel dotykowy TFT-LCD i
służą do kompletnego sterowania centralą DSO ULTRAK
SINAPS DIVA8: do nadawania komunikatów słownych
oraz zdalnego wywoływania komunikatów cyfrowych do
wybranych stref (grup stref) systemu, do włączania i
wyłączania muzyki w wybranych strefach, do
wyzwalania zdefiniowanych wcześniej zdarzeń
systemowych, do regulacji głośności w systemie,
kasowania lub wyciszania alarmu. Urządzenie może być
zasilane bezpośrednio z centrali systemu DSO (do
200m) lub lokalnie, przy wykorzystaniu zasilacza
certyfikowanego zgodnie z normą EN54-4 (do 1000m).
Szczegóły dotyczące połączeń w tej konfiguracji
zawarte są w instrukcji obsługi urządzenia.

Parametry techniczne  
Liczba pól do zaprogramowania 168
Liczba obsługiwanych grup 128
Mikrofon doręczny Nie (mikrofon typu "gęsia szyja")
Interfejs użytkownika Podświetlany ekran dotykowy TFT-LCD
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie
Komunikacja RS-485
Źródło zasilania Centrala systemu DSO, zasilenie lokalne z

zasilacza EN54-4
Napięcie zasilania 24 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 120 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 220 mA
Temperatura pracy 0 ... +40 °C
Kąt nachylenia wyświetlacza 30 stopni
Materiał obudowy PVC (wierzch)/blacha stalowa (podstawa)
Kolor RAL 7016
Wymiary 250 x 140 x 80 mm

Ateis PSSG2
Mikrofon alarmowy serii PSS, 168 pól do zaprogramowania, mikrofon "gęsia szyja"


