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Το ICP-VR8488EU είναι ένα σύστημα συναγερμού
επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης, το οποίο
ενσωματώνει τηλεχειριστήρια και εποπτευόμενους
ασύρματους αισθητήρες. Μπορείτε να εκχωρήσετε μέχρι
οκτώ ξεχωριστές ασύρματες συσκευές σε οποιαδήποτε από
τις οκτώ διαθέσιμες ζώνες.

Περιγραφή λειτουργ.

Ενσωματωμένος δέκτης
Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη ο οποίος
συνδέεται με έως οκτώ ασύρματες συσκευές όπως π.χ. PIR,
επαφές θυρών και ανιχνευτές καπνού.

Ενσωματωμένη σειρήνα
Η ενσωματωμένη σειρήνα από πιεζοηλεκτρικό υλικό παρέχει
στάθμη ηχητικής πίεσης πάνω από 90 dBA/100 cm σε
περίπτωση συναγερμού.

Ενσωματωμένος διακόπτης αντισαμποτάζ
Η ενσωματωμένη προστασία από παραβίαση ειδοποιεί τον
πίνακα ελέγχου όταν κάποιος αφαιρέσει το κάλυμμα
περιβλήματος, ανασηκώσει τη μονάδα από την επιφάνεια
στην οποία έχει τοποθετηθεί, ή αφαιρέσει τη μονάδα από την
επιτοίχια τοποθέτησή της.

Οπλισμός και αφοπλισμός
Οι χρήστες μπορούν να οπλίσουν το VR8488 μέσω του
πληκτρολογίου, ενός τηλεχειριστηρίου ή του τηλεφώνου. Οι
χρήστες μπορούν να αφοπλίσουν το VR8488 μέσω του
πληκτρολογίου ή ενός τηλεχειριστηρίου. Οι
προγραμματιζόμενοι χρόνοι καθυστέρησης εξόδου και
εισόδου καθορίζουν το χρόνο που έχει στη διάθεσή του ένας
χρήστης για να εξέλθει από τον προστατευόμενο χώρο μετά
τον οπλισμό του συστήματος ή για να αφοπλίσει το σύστημα
μετά την είσοδό του στο χώρο, προτού ηχήσει ο συναγερμός.

Προγραμματισμός
Ο προγραμματισμός του συστήματος VR8488 μπορεί να γίνει
μέσω του ενσωματωμένου πληκτρολογίου, ενός φορητού
υπολογιστή, μιας εμβυσματούμενης φορητής μνήμης για
τυπικά προγράμματα ή ενός συμβατού λογισμικού
προγραμματισμού.

Τύποι ζωνών
Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τρεις τύπους ζωνών στο
σύστημα.

ICP‑VR8488EU Ασύρματο σύστημα
συναγερμού οκτώ ζωνών

▶ Οκτώ ζώνες

▶ Μέχρι οκτώ εποπτευόμενοι ασύρματοι αισθητήρες

▶ Δέκτης ραδιοσυχνοτήτων (RF), πληκτρολόγιο με οθόνη
υγρών κρυστάλλων (LCD), αναλογικός επιλογέας και
σειρήνα, όλα ενσωματωμένα

▶ Μέχρι 8 κωδικοί χρήστη και επιπλέον οκτώ χρήστες
τηλεχειριστηρίου

▶ Μνήμη 40 συμβάντων

▶ Προγραμματισμός από απόσταση

www.boschsecutity.gr
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Τύπος ζώνης Περιγραφή

Ληστεία Ηχεί συναγερμός στην περίπτωση που ανιχνευτεί σήμα
συναγερμού και το σύστημα είναι οπλισμένο.

24-ωρο Ηχεί συναγερμός στην περίπτωση που ανιχνευτεί σήμα
συναγερμού, π.χ. άνοιγμα των επαφών του διακόπτη αντι-
σαμποτάζ. Το σύστημα μπορεί να είναι οπλισμένο ή αφο-
πλισμένο.

Πυρκαγιά Ηχεί ένας συναγερμός όταν ανιχνευθεί ένα σφάλμα από
μια συσκευή προειδοποίησης πυρκαγιάς, όπως ένας ανι-
χνευτής καπνού. Το σύστημα μπορεί να είναι οπλισμένο ή
αφοπλισμένο.

Εγκρίσεις χωρών

Ο πίνακας ελέγχου ICP-VR8488EU έχει δοκιμαστεί ως προς
τα ακόλουθα πρότυπα:

Περιοχή Πρότυπα

Αυστραλία A-tick

Νέα Ζηλανδία Τηλεάδεια PTC-200

Ευρώπη CE EMC: EN 55022, EN 55024
Ασφάλεια: EN 60950
Τηλεπικοινωνίες: TBR21
Περιβάλλον: EN 50130‑4,
EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3

Κίνα CCC

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Τηλεχειριστήρια RF3332E και RF3334E

Ανιχνευτές καπνού RF280ETHS

Ανιχνευτές PIR RF940E

Ανιχνευτές TriTech RF835E

Ραδιοπομποί σημείου (δια-
κόπτες Reed)

RF3401E

Λογισμικό προγραμματι-
σμού

CC816 Λογισμικό Alarm Link (A-Link)

Ζητήματα που αφορούν την καλωδίωση
Η βάση περιλαμβάνει κανάλια διέλευσης καλωδίων παροχής
εναλλασσόμενου ρεύματος και τηλεφώνου.

Θέματα που αφορούν την παροχή ρεύματος
Απαιτείται ένα κατά τόπους εγκεκριμένο τροφοδοτικό
περιορισμένης ισχύος, κλάσης I, με έξοδο 18 VAC, 1,3 A και
προστατευτική γείωση.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Το σύστημα περιλαμβάνει, στο βασικό του εξοπλισμό, τα
εξής:

Ποσότη-
τα

Είδος

1 Επιτραπέζια θήκη με ενσωματωμένα:

1 • Πλακέτα (ICP‑VR8488EU)

1 • Δέκτη RF 433 MHz (RF3213E)

1 • Πληκτρολόγιο

1 • Διακόπτης αντισαμποτάζ

1 • Σειρήνα

4 Ελαστικά πόδια

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ρεύματος: 65 mA από την μπαταρία, σε κατάσταση
αδράνειας και σε περίπτωση διακοπής ρεύ-
ματος δικτύου

Ισχύς

Είσοδος πρωτεύουσας τάσης: Ποικίλλει ανάλογα με το κατά τόπους χρησι-
μοποιούμενο τροφοδοτικό

Είσοδος δευτερεύουσας τάσης: 18 V AC, 1,3 A

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Σχετική υγρασία: 10% έως 95% χωρίς συμπύκνωση υδρα-
τμών)

Θερμοκρασία (λειτουργίας): +0 έως +45 °C (+32 έως +113 °F)

Διασυνδέσεις

Δίαυλος δεδομένων: Εσωτερικές θύρες για βοηθητικά δομοστοι-
χεία ή δομοστοιχεία προγραμματισμού

Πληκτρολόγια: Ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο

Τηλέφωνο: Κλέμα ακροδεκτών και αρθρωτό βύσμα τύ-
που 6p4c FCC68

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: Οθόνη LCD 8 ζωνών

Υλικό κατασκευής: ABS

Διαστάσεις: 208 mm x 255 mm x 84 mm (8 in. X 10 in.
x 3 in.)

Βάρος χωρίς μπαταρία και τρο-
φοδοτικό:

1 kg (2 lb)

Έξοδοι

Ρελέ συναγερμού: Μία επαφή τύπου "Form C" με ονομαστικά
χαρακτηριστικά 1 A, 30 VDC

Ηλεκτρονικά: Τρία, ανοικτού συλλέκτη

Χαρακτηριστικά ζωνών

Αντιστάτες τέλους γραμμής
(EOL):

Προγραμματιζόμενοι για καλωδιωμένες ζώ-
νες
(όπου χρησιμοποιούνται)
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Πληροφορίες παραγγελίας

ICP‑VR8488EU Ασύρματο σύστημα
συναγερμού οκτώ ζωνών
Περιλαμβάνει έναν πίνακα ελέγχου και τους σχε-
τικούς ανιχνευτές. Ο χειρισμός του συστήματος
γίνεται από το πληκτρολόγιο ή από τηλεχειριστή-
ριο.

ICP-VR8488EU

Αξεσουάρ υλικού

RF3332E Ασύρματο τηλεχειριστήριο δύο
πλήκτρων (433,42 MHz)
Χρησιμοποιήστε το για να οπλίσετε ή να αφοπλί-
σετε ένα σύστημα ασφαλείας

RF3332E

RF3334E Ασύρματο τηλεχειριστήριο
τεσσάρων πλήκτρων (433,42 MHz)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο τεσσάρων πλήκτρων

RF3334E

RF280ETHS Ασύρματος ανιχνευτής καπνού
(433,42 MHz)
Ένας ασύρματος ανιχνευτής καπνού ανοικτού
χώρου, σχεδιασμένος για συστήματα σηματοδο-
σίας πυροπροστασίας και προειδοποίησης πυρ-
καγιάς σε οικίες, λειτουργεί στα 433,42 MHz

RF280ETHS

RF940E Ασύρματος ανιχνευτής PIR
Ένας αισθητήρας κίνησης PIR υψηλής απόδο-
σης που χρησιμοποιεί εξελιγμένη επεξεργασία
σήματος για την παροχή μοναδικής απόδοσης
λήψης

RF940E

RF835E Ασύρματος ανιχνευτής TriTech
(10,525 GHz/433,42 MHz)
Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπί-
ζει τις κινήσεις και για να παρέχει προστασία από
τους ψευδείς συναγερμούς που προκαλούνται
από μικρά ζώα

RF835E

RF3401E Πομπός ζώνης (433,42 MHz)
Έκδοση 433,42 MHz του πομπού σημείου
RF4301.

RF3401E

CC808 Καλώδιο άμεσης ζεύξης
Καλώδιο σύνδεσης του λογισμικού ζεύξης συν-
αγερμού (A‑Link) CC816 με τους πίνακες ελέγ-
χου Solution 862, Solution 880 Ultima και
Solution 16.

CC808

CC816 Λογισμικό ζεύξης συναγερμού (A-
Link)
Συνιστά μια διασύνδεση ανάμεσα σε έναν υπο-
λογιστή συμβατό με το DOS και τους πίνακες
ελέγχου Solution 16, 880 και Ultima 880. Επι-
τρέπει τον προγραμματισμό των πινάκων ελέγ-
χου από απόσταση μέσω ενός μόντεμ ή απ' ευ-
θείας από τον Η/Υ μέσω του καλωδίου άμεσης
ζεύξης.

CC816

www.boschsecutity.gr
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Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecutity.gr
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