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u Μέχρι και 248 ζώνες σε μέχρι και 8 περιοχές

u Προσωρινή μνήμη (buffer) ιστορικού 400 συμβάντων

u Μέχρι και 200 προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας
(PIN)

u Μέχρι και 112 ασύρματες συσκευές

u Μέχρι και 15 πληκτρολόγια ή/και δομοστοιχεία
ελέγχου πρόσβασης πόρτας (DACM)

Διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες ελέγχου σειρά DS7400Xi
μπορούν να προγραμματιστούν για μέχρι και 8 περιοχές,
μέσω πληκτρολογίου ή από απόσταση, και διαθέτουν
μια μεγάλη γκάμα χαρακτηριστικών.

Περιγραφή λειτουργ.

Παράκαμψη αυτόματου τηλεφωνητή
Κάθε μοντέλο πίνακα ελέγχου διαθέτει ενσωματωμένη
λειτουργία παράκαμψης αυτόματου τηλεφωνητή. Δεν
απαιτείται εξωτερικός εξοπλισμός.

Αυτόματος οπλισμός και οπλισμός με καθυστέρηση
Μπορείτε να προγραμματίσετε μια ώρα αυτόματου
οπλισμού για κάθε περιοχή, καθημερινά. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον οπλισμό με καθυστέρηση για να
παρακάμψετε την ώρα αυτόματου οπλισμού ή για να
καθορίσετε την ώρα που θέλετε ο πίνακας να οπλίσει.

Οπλισμός κοινών περιοχών
Μπορείτε να προγραμματίσετε μια περιοχή με τρόπο
ώστε να ακολουθεί την κατάσταση οπλισμού όλων των
υπόλοιπων περιοχών ή μέρους αυτών. Η κοινή περιοχή
οπλίζει μόνον όταν οπλίσουν όλες οι περιοχές που
έχουν συνδεθεί με αυτή, με αποτέλεσμα να

προστατεύονται κοινόχρηστοι χώροι όπως π.χ. φουαγιέ
και είσοδοι ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι ξεχωριστές
περιοχές.

Ειδικές διαμορφώσεις οπλισμού
Μπορείτε να προγραμματίσετε το σύστημα έτσι ώστε να
οπλίζει σε διαφορετικές διαμορφώσεις προκειμένου να
παρακάμπτει αυτόματα μια ομάδα ζωνών.

Εύκολη επικοινωνία με το χρήστη μέσω πλήκτρων
λειτουργιών

• Έξι πλήκτρα λειτουργιών, που φέρουν ετικέτες,
εξαλείφουν την ανάγκη για την εισαγωγή εντολών με
πολλά κουμπιά. Για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως
π.χ. οπλισμός, αφοπλισμός και η επαναφορά των
ανιχνευτών καπνού, εισαγάγετε το PIN σας και κατόπιν
πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας.

• Το σύστημα αυτό παρέχει στους νέους χρήστες
διαδικασίες που είναι εύκολο να τις ακολουθήσουν. Οι
εξειδικευμένοι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν
γρήγορα τις διάφορες λειτουργίες.

• Η προγραμματίσιμη λειτουργία γρήγορου οπλισμού
("Quick Arm") επιτρέπει στους χρήστες να
ενεργοποιούν το σύστημα χωρίς PIN. Ωστόσο,



απαιτείται PIN για την απενεργοποίηση του
συστήματος, τη σίγαση συναγερμών ή την εκτέλεση
δοκιμών στο σύστημα.

Τεχνολογία EEPROM
Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί ηλεκτρονικώς
διαγραφόμενη, προγραμματιζόμενη μνήμη για
ανάγνωση μόνο (EEPROM). Στην EEPROM διατηρείται η
μνήμη προγράμματος, ο προγραμματισμός του
συστήματος, οι κωδικοί των χρηστών και η κατάσταση
οπλισμού/ αφοπλισμού ακόμη και μετά από διακοπή
ρεύματος. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην επαναφορά
της παροχής ρεύματος η οποία αποτρέπει την
ενεργοποίηση ψευδών συναγερμών από αισθητήρες
χώρων που ενδέχεται να χρειάζονται αρκετά λεπτά για
να επανέλθουν σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.

Οκτώ περιοχές
Μπορείτε να διαιρέσετε τον πίνακα ελέγχου σε οκτώ
διαφορετικές περιοχές του συστήματος, καθεμιά από τις
οποίες έχει το δικό της πληκτρολόγιο και αναγνωριστικό
αναφοράς. Μπορείτε να προγραμματίσετε τα
πληκτρολόγια ως κύρια, μέσω των οποίων επιτρέπεται η
πρόσβαση σε όλους τους χώρους.

Ευέλικτη ψηφιακή επικοινωνία
Το υποσύστημα επικοινωνίας συνεργάζεται με τους
περισσότερους δέκτες συναγερμού και υποστηρίζει τα
μορφότυπα ψηφιακής επικοινωνίας 3/1, 4/1, 4/2,
Contact ID, SIA και BFSK το μορφότυπο
τηλεειδοποίησης. Το μορφότυπο τηλεειδοποίησης
(Pager) επιτρέπει στο σύστημα ελέγχου να καλεί μια
υπηρεσία ψηφιακής τηλεειδοποίησης και να αφήνει ένα
αριθμητικό μήνυμα που αντιπροσωπεύει τον αριθμό
λογαριασμού και τον κωδικό συμβάντος.

Μητρώο εισόδων και εξόδων
Το μητρώο εισόδων και εξόδων επιτρέπει στις
λειτουργίες εξόδου να ακολουθούν τις συγκεκριμένες
ζώνες εισόδων. Οι έξοδοι είναι δυνατό να
προγραμματιστούν έτσι ώστε να ακολουθούν
οποιονδήποτε συνδυασμό μίας ή δύο ζωνών, ανοικτών ή
κλειστών, με το σύστημα οπλισμένο ή αφοπλισμένο.

Υποστήριξη πληκτρολογίου με LED και
αλφαριθμητικού πληκτρολογίου

• Πληκτρολόγιο με LED DS7445V2: Παρέχει ένα LED ανά
ζώνη (τα LED 1-8 προορίζονται για τις ζώνες της κύριας
πλακέτας, ενώ τα LED 9-16 για τις ζώνες επέκτασης),
συν οκτώ LED κατάστασης συστήματος που
υποδεικνύουν συνθήκες όπως π.χ. σύστημα οπλισμένο,
συναγερμός πυρκαγιάς και πρόβλημα.

• Πληκτρολόγιο με LED DS7445i: Παρέχει ένα LED ανά
ζώνη (μόνο για τις ζώνες 1 - 8 της κύριας πλακέτας),
συν οκτώ LED κατάστασης συστήματος που
υποδεικνύουν συνθήκες όπως π.χ. σύστημα οπλισμένο,
συναγερμός πυρκαγιάς και πρόβλημα.

• Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο DS7447V2: Η ελεύθερα
προγραμματιζόμενη οθόνη δύο σειρών μπορεί να
εμφανίσει 16 χαρακτήρες κειμένου το οποίο
προγραμματίζετε εσείς για την περιγραφή ζωνών και
περιοχών. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την
ένταση της σειρήνας και την ένταση του οπίσθιου

φωτισμού, με τη βοήθεια εύκολων εντολών που
εισάγονται με δύο κουμπιά. Για τον προγραμματισμό
του συστήματος, απαιτείται το DS7447V2.

Σημείωση: Τα πληκτρολόγια με LED και LCD μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα στο ίδιο σύστημα.

Δομοστοιχεία οκταπλών ρελέ
Οι Πίνακες ελέγχου σειρά DS7400Xi υποστηρίζουν
μέχρι και δύο Δομοστοιχεία επέκτασης οκταπλών
εξόδων DX3010. Κάθε δομοστοιχείο διαθέτει οκτώ
εξόδους ρελέ ή ηλεκτρονικές εξόδους που ακολουθούν
τα συμβάντα του συστήματος ή προγραμματισμένες
λειτουργίες εξόδου από τον πίνακα ελέγχου.

Λειτουργίες εξόδου
Μπορείτε να προγραμματίσετε τις λειτουργίες εξόδου
με τρόπο ώστε να ακολουθούν τα συμβάντα του
συστήματος ή να ακολουθούν μία ή δύο συγκεκριμένες
ζώνες σε ένα μητρώο (βλ. ενότητα "Μητρώο εισόδων
και εξόδων"). Οι λειτουργίες εξόδου μπορούν να
ελέγξουν εξόδους οκταπλών ρελέ ή
διευθυνσιοδοτήσιμες εξόδους διαύλου.

Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω του
πληκτρολογίου ή από απόσταση

• Το σύστημα είναι πλήρως προγραμματίσιμο μέσω του
πληκτρολογίου. Δεν χρειάζονται ακριβές συσκευές
προγραμματισμού χειρός.

• Το RPS-INTL παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού
από απόσταση μέσω ενός υπολογιστή IBM® (ή
συμβατού με IBM) που εκτελεί λειτουργικό σύστημα
Microsoft® Windows® και επικοινωνεί μέσω ενός
τυπικού μόντεμ Hayes. Με τη χρήση ενός
απομακρυσμένου υπολογιστή για την εκτέλεση
διαγνωστικών ελέγχων, τον οπλισμό συστημάτων και
την παράκαμψη ζωνών, μειώνονται οι επισκέψεις των
τεχνικών σέρβις στις εγκαταστάσεις σας και
διασφαλίζεται η ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών.

Επαλήθευση συναγερμού από ανιχνευτή καπνού
Οι Πίνακες ελέγχου σειρά DS7400Xi μπορούν να
εκτελέσουν αυτόματα επαναφορά των ανιχνευτών
καπνού μετά από συναγερμό. Εάν λάβει χώρα και
δεύτερος συναγερμός εντός του χρονικού πλαισίου
επαλήθευσης, λαμβάνει χώρα άμεσος συναγερμός
πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα τη μείωση των ψευδών
συναγερμών και ταυτόχρονα την ταχύτατη ανταπόκριση
σε ένα συναγερμό.

Δύο ανεξάρτητες καθυστερήσεις εισόδου
Μπορείτε να προγραμματίσετε τις διάφορες ζώνες,
επιλέγοντας έναν από τους δύο χρόνους καθυστέρησης
εισόδου. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεγαλύτερο
χρόνο καθυστέρησης εισόδου για ζώνες που βρίσκονται
σε μεγάλη απόσταση από το πληκτρολόγιο.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Βέλγιο INCERT B-509-0003/c Ιανουάριος 2004

Σουηδία INTYG 04-755
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Περιοχή Πιστοποίηση

Κίνα CCC DS7400Xi-CHI: 2009031902000556

Ευρώπη CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD) [DS7400XU16 panel family]

Προγραμματισμός

Συμβατά προϊόντα

Κατηγορία Προϊόν

Πληκτρολόγια DS7445Vi Πληκτρολόγιο με LED

 DS7445V2 Πληκτρολόγιο με LED

 DS7447E Πληκτρολόγιο με LCD

 DS7447V2 Πληκτρολόγιο με LCD

Δομοστοιχεία Δομοστοιχείο λήψης σημάτων επιλογέα Conettix IP
C900V2

 C900TTL-E Δομοστοιχείο λήψης σημάτων επιλογέα

 Δομοστοιχείο διασύνδεσης δικτύου Conettix IP
DX4020

 Δομοστοιχείο ελέγχου πρόσβασης πόρτας (DACM)

 DS7420i Δομοστοιχείο εποπτείας διπλής
τηλεφωνικής γραμμής/ κουδουνιού

 DS7430 Δομοστοιχείο οδήγησης διαύλου
πολυπλεξίας

 DS7432/E Απομακρυσμένο δομοστοιχείο οκτώ
εισόδων

 DS7433/E Άμεσο δομοστοιχείο οκτώ εισόδων

 DS7436 Διευθυνσιοδοτούμενο δομοστοιχείο
επέκτασης

 DS7457i/iF Δομοστοιχείο εισόδου μονής ζώνης

 DS7457iE Δομοστοιχείο εισόδων μονής ζώνης

 DS7460i Δομοστοιχείο διπλής εισόδου

 DS7461i Δομοστοιχείο μονής εισόδου

 DS7465i Δομοστοιχείο εισόδου/ Εξόδου

 DS7480 Δομοστοιχείο εποπτείας κουδουνιού

 DS7481 Παρακολούθηση μονής τηλεφωνικής
γραμμής

 DS7489 Δομοστοιχείο ηλεκτρονικής εξόδου

 DX3010 Επέκταση οκταπλής εξόδου

 DX4010i Δομοστοιχείο σειριακής διασύνδεσης
RS-232

Ανιχνευτές
πολυπλεξίας

D7050/TH Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
πολυπλεξίας

 MX250/TH Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
πολυπλεξίας

 MX775i Ανιχνευτής PIR διάρρηξης πολυπλεξίας

 MX794i Ανιχνευτής PIR πολυπλεξίας επιμήκους
εμβέλειας

 MX934i Ανιχνευτής PIR διάρρηξης πολυπλεξίας

 MX938i Ανιχνευτής διάρρηξης πολυπλεξίας για
τοποθέτηση στην οροφή

Ανιχνευτές
διάρρηξης

Όλοι οι συμβατικοί ανιχνευτές διάρρηξης της
Bosch, συμπεριλαμβανομένων των Blue Line,
επαφών δόνησης, PIR, TriTech, φωτοηλεκτρικών
και μικροκυμάτων TriTech PIR.

Δισύρματοι και
τετρασύρματοι
ανιχνευτές
καπνού1

Συμβατικοί ανιχνευτές καπνού, θερμότητας και
φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού, στα 12 V, της
Bosch.

1 Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή πωλήσεων.

Καλωδίωση
Χρησιμοποιήστε τετρασύρματο καλώδιο 1,2 mm έως
0,8 mm (18 AWG έως 22 AWG). Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου για κάθε βρόχο αισθητήρα είναι 305 m
(1000 ft). Το μέγιστο μήκος του καλωδίου διαύλου
πολυπλεξίας ανά σύστημα είναι 610 m (2000 ft), εάν
χρησιμοποιείται καλώδιο 0,8 mm (22 AWG), ή 1525 m
(5000 ft), εάν χρησιμοποιείται καλώδιο 1,0 mm
(18 AWG).

Πληκτρολόγια
Όχι περισσότερα από δύο πληκτρολόγια ανά διαδρομή
καλωδίου 305 m (1000 ft) και συνολικά όχι
περισσότερα από 15 πληκτρολόγια στο σύστημα.

Τεχνικά στοιχεία

Είσοδοι ζώνης προστασίας από διάρρηξη/ πυρκαγιά

Αριθμός κυκλωμάτων: 8 κυκλώματα στην πλακέτα

Αντίσταση τέλους γραμμής: 2,2 + 1,5 kΩ

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως +49 °C
(+32 έως +120 °F)

Κύκλωμα έναρξης σήματος πυρκαγιάς:

Τα κυκλώματα αντιπυρικής προστασίας λειτουργούν με δισύρματους ή
τετρασύρματους ανιχνευτές και διαθέτουν προαιρετική επαλήθευση
συναγερμών.

Αριθμός κυκλωμάτων: 8 κυκλώματα στην πλακέτα, με
δυνατότητα επέκτασης στα 16

Τύπος κυκλώματος: Κλάση B, με ασφάλιση

Αντίσταση τέλους γραμμής: 2,21 kΩ

Ένταση ρεύματος εποπτείας: 5 mA

Ελάχιστη ένταση ρεύματος για
συναγερμό:

12 mA

Μέγιστη ένταση ρεύματος
βραχυκύκλωσης:

22 mA
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Μέγιστη αντίσταση κυκλώματος: 60 Ω

Εύρος τάσεων κυκλώματος: 8,5 έως 14,1 V DC

Μέγιστη σύνθετη αντίσταση για
συναγερμό:

1000 Ω

Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά
ζώνη:

20 ανιχνευτές (δύο αγωγοί)

Συνολική ένταση αναμονής
ανιχνευτών:

2,5 mA

Καταστολή κεραυνών

Τα βαρίστορ οξειδίων μετάλλων (MOV) και τα διάκενα εκκενώσεων
προστασίας για την απόσβεση υπερεντάσεων που οφείλονται σε πτώση
κεραυνών ή ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Έξοδοι

Το σύστημα παρέχει τρεις προγραμματιζόμενες εξόδους οι οποίες είναι
δυνατό να ελεγχθούν από συναγερμούς, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης,
έναρξη γείωσης, επαναφορά ανιχνευτών καπνού ή την κατάσταση
οπλισμού του συστήματος ελέγχου.

Έξοδος συναγερμού: Κανονικά ανοικτή (NO) επαφή
στα 1,75 Α συνδεδεμένη με
βοηθητική παροχή ρεύματος.

Προγραμματιζόμενη έξοδος 1: Ηλεκτρονική καταβόθρα
ρεύματος (1 A το πολύ). Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για
συναγερμό, κατάσταση οπλισμού
ή έλεγχο πρόσβασης.

Προγραμματιζόμενη έξοδος 2: Ηλεκτρονική πηγή τάσης
(500 mA το πολύ). Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για συναγερμό,
κατάσταση οπλισμού ή έλεγχο
πρόσβασης.

Απαιτήσεις ισχύος

Είσοδος: 18 V AC, 50 VA, 50 Hz ή 60 Hz

Συνολική έξοδος ισχύος: 12 V DC, 2,5 A

Ισχύς ρυθμιζόμενη από το
πληκτρολόγιο:

12  V DC, 1,0 A

Βοηθητική ισχύς με πιστοποίηση
UL:

12  V DC, 1,0 A

Έξοδος ισχύος συναγερμού με
πιστοποίηση UL:

1,75 A

Εμπορικά σήματα

Το IBM® είναι σήμα κατατεθέν της IBM στις Η.Π.Α. Τα Microsoft® και
Windows® είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Πληροφορίες παραγγελίας

DS7400XI-EXP Πίνακας ελέγχου
Προς εξαγωγή. Περιλαμβάνει μετασχηματιστή και
περίβλημα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-EXP

DS7400XI-BEL Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στο Βέλγιο. Περιλαμβάνει μεγάλο
περίβλημα. Έχει πάντα 128 σημεία ενεργοποιημένα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-BEL

DS7400XI-CHI Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλος για χρήση στην Κίνα. Περιλαμβάνει
περίβλημα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-CHI

DS7400XI-DK Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στη Δανία
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-DK

DS7400XI-GR Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει
περίβλημα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-GR

DS7400XI-FI Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στη Φινλανδία.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-FI

DS7400XI-FRA Πίνακας ελέγχου
Για χρήση στη Γαλλία.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-FRA

DS7400XI-HU Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στην Ουγγαρία. Περιλαμβάνει
περίβλημα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-HU

DS7400XI‑ITA Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στην Ιταλία.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-ITA

DS7400XI‑NOR Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στη Νορβηγία. Περιλαμβάνει
περίβλημα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-NOR

DS7400XI‑SPA Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στην Ισπανία.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-SPA

DS7400XI‑SWE Πίνακας ελέγχου
Κατάλληλο για χρήση στη Σουηδία. Περιλαμβάνει
περίβλημα.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI-SWE

DS7400XI‑BEL Πίνακας ελέγχου
Παρέχει 16 ζώνες. Κατάλληλο για χρήση στο Βέλγιο.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI16-BEL

DS7400XI16‑SWE Πίνακας ελέγχου
Παρέχει 16 ζώνες. Κατάλληλο για χρήση στη Σουηδία.
Αρ. παραγγελίας DS7400XI16-SWE

Αξεσουάρ υλικού

AE1 Τυπικό περίβλημα (γκρι)
Τυπικό γκρι περίβλημα με κλειδαριά με κλειδί.
Διαστάσεις: 35,6 cm x 31,8 cm x 7,6 cm (14 in. x
12,5 in. x 3 in.).
Αρ. παραγγελίας AE1
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AE3 Μεγάλο περίβλημα (γκρι)
Μεγάλο γκρι περίβλημα με κλειδαριά με κλειδί.
Διαστάσεις: 52,7 cm x 38,1 cm x 10,8 cm (20,7 in. x
15 in. x 4,25 in.).
Αρ. παραγγελίας AE3
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