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• 8 ενσωµατωµένες ζώνες 

• 8 προγραµµατίσιµα Skeds

• Συµβατότητα µε RF 

• Έως 32 χρήστες µε διαθέσιµη 

οπτική λειτουργία keyfob 

• 4 προγραµµατίσιµα επίπεδα 

εξουσιοδότησης 

• 2 προορισµοί δροµολόγησης 

επικοινωνιών 

• Αρχείο καταγραφής 

254 συµβάντων

• ∆υνατότητα τηλεχειρισµού µε 

RPS-INTL

• Προαιρετική υποµονάδα ελέγχου 

πρόσβασης θύρας (DACM)

• Επιλογή επικοινωνίας δικτύου 

(LAN/WAN)

• Είσοδοι και έξοδοι επαλήθευσης 

συναγερµών 

Ο πίνακας ελέγχου DS7240V2 έχει οχτώ ζώνες που 

µπορούν να επεκταθούν σε 40, τέσσερις εξόδους που 

µπορούν να επεκταθούν σε 20, και τέσσερις περιοχές. Είναι 

κατάλληλο για εφαρµογές εµπορικής διάρρηξης και 

εφαρµογές πυρκαγιάς / διάρρηξης. 

Το πακέτο περιλαµβάνει:

• Έναν πίνακα DS7240 

• Ένα κιβώτιο προστασίας γενικής χρήσης 

• Έναν µετασχηµατιστή (18VAC, 22VA)
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Γενική περιγραφή του συστήµατος Λειτουργίες

Επιλογή επαλήθευσης συναγερµού 

Το προσωπικό του κεντρικού σταθµού είναι σε θέση να 

επαληθεύει συναγερµούς µε µια φωνητική περίοδο λειτουργίας 

διπλής κατεύθυνσης ή/και οπτικά µέσα από µια επί τόπου 

κάµερα που είναι συνδεδεµένη µε την προαιρετική µονάδα 

rvm4c Remote Video. 

Οχτώ ενσωµατωµένες ζώνες 

Οι Πίνακες Ελέγχου DS7240V2 έχουν οχτώ ζώνες και διαθέτουν 

συρµατωµένες εκτεταµένες ζώνες ή/και ασύρµατες ζώνες. 

Οποιαδήποτε από τις ζώνες αυτές µπορεί να προγραµµατιστεί 

για να ακολουθεί µία από τις 15 προγραµµατίσιµες λειτουργίες 

ζώνης.

Οι Πίνακες Ελέγχου DS7240V2 επιτρέπουν επίσης τη 

διευθέτηση διπλής ζώνης µε τη χρήση δύο αντιστάσεων ανά 

βρόχο αισθητήρα. Ο πίνακας παρακολουθεί δύο ζώνες ανά 

βρόγχο αισθητήρα σε αυτή τη διευθέτηση, καθιστώντας 

διαθέσιµες 16 ενσωµατωµένες ζώνες. Ο διπλασιασµός ζώνης 

είναι επίσης διαθέσιµος σε συρµατωµένες εκτεταµένες ζώνες.

Οι ζώνες µπορούν να προγραµµατιστούν για µία ή δύο 

προγραµµατίσιµους χρόνους καθυστέρησης εισόδου / εξόδου 

επιτρέποντας µεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης εισόδου / 

εξόδου για ζώνες που βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από το 

πληκτρολόγιο.

32 χρήστες. Τέσσερα επίπεδα εξουσιοδότησης που επιδέχονται 

προγραµµατισµού 

Το σύστηµα υποστηρίζει 32 Πρωσοπικούς Αριθµούς 

Προσδιορισµού Στοιχείων (PIN), που είναι εξ ορισµού τέσσερα 

ψηφία στο µήκος, αλλα µπορεί να ποικίλλουν µεταξύ των τριών 

και των εφτά ψηφίων. Κάθε αριθµός PIN µπορεί να είναι οριστεί 

ως κύριο PIN. Είναι τα µόνα PIN που µπορούν να 

χρησιµοποιηθεί για τον εκ νέου προγραµµατισµό των PIN. Τα 

PIN εκτός από τα κύρια PIN µπορούν να προγραµµατιστούν σε 

οποιοδήποτε από τα τέσσερα επίπεδα εξουσίας που τους 

επιτρέπουν την αποφυγή της παράκαµψης, του ελέγχου και του 

αφοπλισµού του συστήµατος.

Ο προγραµµατισµός γίνεται από το πληκτρολόγιο ή το RPS-INTL

Ο προγραµµατισµός του συστήµατος µπορεί να γίνει εξ 

ολοκλήρου µέσω του πληκτρολογίου (Απαιτείται DS7447E ή 

DS7447V2). Ένα χαρακτηριστικό Πληκτρολογιόυ Installer είναι 

επίσης διαθέσιµο που να επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στο 

µενού προγραµµατισµού.

Το RPS-INTL είναι ένα εργαλείο διαχείρισης λογαριασµού βάσει 

Windows
®

και ένα εργαλείο διάγνωσης και προγραµµατισµού 

του πίνακα. Είναι σχεδιασµένο για να ρυθµίζει εξ αποστάσεως (ή 

τοπικά µε τη χρήση των ακροδεκτών DX4010i Aux Data) και για 

να προγραµµατίζει τους Πίνακες Ελέγχου DS7240V2.

Υποστήριξη LED και αλφαριθµητικού πληκτρολογίου 

Οι Πίνακες Ελέγχου DS7240V2 µπορούν να χρησιµοποιούν τα 

Πληκτρολόγια DS7445i και DS7445V2 LED (δίοδος που εκλύει 

φως) και τα Πληκτρολόγια DS7447E και DS7447V2 LCD 

(οθόνη υγρών κρυστάλλων). Τα DS7445i και DS7445V2 

παρέχουν ένα LED ανά ζώνη (για 16 ζώνες), συν οχτώ LED 

κατάστασης συστήµατος που δηλώνουν τις συνθήκες όπως είναι 

το οπλισµένο, συναγερµός πυρκαγιάς και πρόβληαµ. Οι οθόνες 

δύο γραµµών DS7447E και DS7447V2 επιτρέπουν 16 

χαρακτήρες για προσαρµοσµένο κείµενο για προγραµµατισµό 
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της ζώνης και των περιγραφών της περιοχής. Ο τελικός χρήστης 

µπορεί να προσαρµόσει την ένταση του ήχου και την ένταση του 

φωτός χρησιµοποιώντας ορισµένες εύκολες εντολές κουµπιών. 

Τα πληκτρολόγια LED και LCD µπορούν να προσαρµοστούν 

στο ίδιο σύστηµα.

PK32

Οι Πίνακες Ελέγχου DS7240V2 έχουν ένα προαιρετικό πλήκτρο 

προγραµµατισµού PK32 που λειτουργεί σαν ένας κενός δίσκος 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αντιγραφή του 

προγραµµατισµού ενός πίνακα σε ένα άλλο πίνακα. Αυτό µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο του installer (ένας installer 

µπορεί να αποθηκεύσει ένα τοπικό πρότυπο σε ένα PK32 και ένα 

εµπορικό πρότυπο σε ένα άλλο PK32). Ένα ενσωµατωµένο LED 

ανάβει για να δηλώσει πότε σας αποστέλλονται πληροφορίες 

προς και από το κλειδί, και αναβοσβήνει όταν στο κλειδί 

εκτελείται λειτουργική διαγνωστική.

Ευέλικτες ψηφιακές επικοινωνίες

Οι Πίνακες Ελέγχου DS7240V2 θα λειτουργούν µε τους 

περισσότερους δείκτες συναγερµού που χρησιµοποιούνται 

σήµερα. Υποστηρίζουν µορφές ψηφιακής επικοινωνίας ID 

Επαφής και SIA 300 καθώς και µορφή ηχητικής συσκευής 

επικοινωνίας (format). Η µορφή pager επιτρέπει στους πίνακες 

να καλούν σε µια υπηρεσία ψηφιακής συσκευής επικοινωνίας και 

να αφήνουν ένα αριθµητικό µήνυµα που θα αντιπροσωπεύει έναν 

αριθµό λογαριασµού, έναν αριθµό συµβάντος, έναν αριθµό 

περιοχής και έναν αριθµό ζώνης/χρήστη.

Επιλογή επικοινωνίας δικτύου

Η προσθήκη µιας Υποµονάδας ∆ιεπαφής ∆ικτύου DX4020 

παρέχει επικοινωνίες διπλής κατεύθυνσης µέσω ενός δικτύου 

Ethernet. Το δίκτυο µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 

περιόδους αποµακρυσµένου προγραµµατισµού µε αναφορά 

RPS-INTL και κεντρικού σταθµού (ARC).

Αρχείο καταχώρισης ιστορικού συµβάντων

Ένα αρχείο καταχώρισης ιστορικού 254συµβάτων, που µπορεί 

να αναγνωσθεί στα πληκτρολόγια DS7447E και DS7447V2 

LCD ή να ανακληθεί από το RPS-INTL, παρακολουθεί τα 

συµβάντα Ανοίγµατος/ Κλεισίµατος, τους Συναγερµούς, τα 

Προβλήµατα κτλ, ανά ώρα και ηµεροµηνία. Οι πληροφορίες 

περιοχής, ζώνης (συσκευής), χρήση και επικοινωνίας που 

σχετίζονται µε κάθε συµβάν παρακολουθούνται επίσης. Και τα 

254 συµβάντα βρίσκονται σε µη-πτητική µνήµη.

Skeds (προγραµµατισµένα συµβάντα)

Τα προγραµµατισµένα συµβάντα λαµβάνουν χώρα µια 

συγκεκριµένη (προγραµµατίσιµη) ώρα της ηµέρας και ηµέρα της 

εβδοµάδας. Τα συµβάντα αυτά περιλαµβάνουν τις λειτουργίες 

Auto On, Auto Perimeter Only On, Auto Partial On, Auto Off 

και Sked Output. Οι χρήστες µπορούν να επεκτείνουν τον χρόνο 

Auto On, Auto Perimeter Only On και Auto Partial On κατά µία 

ώρα µε τη χρήση της λειτουργίας Extend Auto On Time. 

Ανάλογα µε το καθορισµένο επίπεδο εξουσίας, οι χρήστες 

µπορούν να αλλάξουν ένα Sked. Υπάρχουν διαθέσιµα οχτώ 

Skeds.

Επαλήθευση συναγερµού πυρκαγιάς

Οι Πίνακες Ελέγχου DS7240V2 µπορούν να προγραµµατιστούν 

για να εκτελούν µια αυτόµατη επαναφορά των ανιχνευτών 

καπνού στην περίπτωση που σηµειωθεί συναγερµούς. Εάν 

σηµειωθεί και δεύτερος συναγερµός στο παράθυρο 

επαλήθευσης, ενεργοποιείται ένας άµεσος συναγερµός 

πυρκαγιάς. Αυτό µειώνει τους δυνητικούς ψευδείς συναγερµούς, 

ενώ παρέχεται γρήγορη αντίδραση σε έναν συναγερµό.

Υποµονάδες ελέγχου πρόσβασης θύρας (DACM)

Ένα DACM παρέχει ή περιορίζει την πρόσβαση σε µια πόρτα 

χρησιµοποιώντας ένα πληκτρολόγιο ή µια µονάδα ανάγνωσης 

στοιχείων, µια είσοδο Request to Exit (REX), ή µια επαφή 

πόρτας. Κάθε DACM αντικαθιστά το πληκτρολόγιο 

συστήµατος και επιβλέπει µία πόρτα. Το DACM µπορεί επίσης 

να λειτουργεί ως ανεξάρτητη συσκευή.

Ζώνες

Το DS7240V2 λαµβάνει έως 40 ζώνες που αποτελούνται από 

οποιονδήποτε συνδυασµό των οχτώ ενσωµατωµένων ζωνών συν 

των συρµατωµένων εκτεταµένων ζωνών ή/και των ασύρµατων 

ζωνών.

Περιοχές

Το DS7240V2 µπορεί να χωριστεί σε τέσσερις ανεξάρτητα 

διευθετήσιµες περιοχές. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της 

πληκτρολόγια και µπορεί να έχει τη δική της ταυτότητα 

αναφοράς.

Η περιοχή 1 µπορεί να προγραµµατιστεί ως µια κοινή περιοχή. 

Μια περιοχή που ακολουθεί την κατάσταση οπλισµού όλων των 

άλλων περιοχών. Η κοινή περιοχή οπλίζεται µόνο όταν 

οπλίζονται όλες οι περιοχές.  Αυτό επιτρέπει προστασία για 

κοινές περιοχές όπως είναι οι είσοδοι και τα χωλ, που 

παραµένουν ξεχωριστές περιοχές. 

Έξοδοι

Το DS7240V2 έχει τέσσερις ενσωµατωµένες προγραµµατίσιµες 

εξόδους που µπορούν να φτάσουν έως και τις 20.

PO 1: τερµατικά που µπορούν να διευθετηθούν ως έξοδος ισχύος 

συναγερµού. Η εξ ορισµού διευθέτηση για PO 1 το καθιστά ξηρή 

επαφή, έξοδο µε κανονικό άνοιγµα (NO).

PO 2: µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε Συναγερµό + ως 

ελεγχόµενος οδηγός σειρήνας. Σύνδεση µε ένα εγκεκριµένο ηχείο 

4 Ω ή 8 Ω. Εναλλακτικά το PO 2 µπορεί να φτάσει έως και τα 

500 mA, 12 VDC.

Τα PO 3 και PO 4: µπορούν να διευθετηθούν για Έξοδο 

Συναγερµού. Οι έξοδοι αυτοί µπορούν να παράγουν 500 mA, 

12 VDC η κάθε µία.

Συµπεριλαµβανόµενα µέρη

Κάθε τυπικό σύστηµα περιλαµβάνει:

Πιστοποιήσεις και Εγκρίσεις

Εµπορικά σήµατα

Ποσότ. Στοιχείο

1 Πίνακας ελέγχου (DS7220V2 ή DS7240V2)

1 Γενικό κιβώτιο προστασίας

1 Μετασχηµατιστή (18 VAC, 50 VA)

1 υλικός εξοπλισµός/πακέτο αντίστασης

Χώρα Αριθµός Πιστοποίησης/Καταχώρισης

Ευρώπη CE: EN50131

Τα Windows
®

 είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα ή εµπορικό 

σήµα της  

Microsoft Corporation των Ηνωµένων Πολιτειών ή/και άλλων 

χωρών.
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Bosch Security Systems                   

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε 

www.boschsecuritysystems.com

Σηµειώσεις Εγκατάστασης /∆ιευθέτησης

Συµβατά προϊόντα

Τα ακόλουθα προϊόντα είναι συµβατά µε το σύστηµα 

DS7240V2:

Θέµατα καλωδίωσης 

• Επιτρέπονται έως 1.000 ft (305 m) µεταξύ της παροχής 

πίνακα/εξωτερικής παροχής ενέργειας και του 

πληκτρολογίου ή του DACM όταν γίνεται χρήση του 

καλωδίου 0,8 mm.

• Επιτρέπονται έως 2,000 ft (610 m) µεταξύ της παροχής 

πίνακα/εξωτερικής παροχής ενέργειας και του 

πληκτρολογίου ή του DACM όταν γίνεται χρήση του 

καλωδίου 1,2 mm.

• ∆εν συνιστώνται πάνω από δύο πληκτρολόγια /DACMs 

(0,8 mm) ή τρία πληκτρολόγια /DACMs (1,2 mm) σε κάθε 

λειτουργία 1,000 ft (305 m) όταν η ενέργεια λαµβάνεται από 

τον πίνακα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Κατηγορία Προϊόν

Μπαταρίες D126 12 V, 7 Ah Εφεδρική µπαταρία

D1218 12 V, 18 Ah Εφεδρική µπαταρία

D1240 12 V, 4 Ah Εφεδρική µπαταρία 

Πληκτρολόγια DS7445i LED Πληκτρολόγιο

DS7445V2 LED Πληκτρολόγιο

DS7447E LCD Πληκτρολόγιο

DS7447V2 LCD Πληκτρολόγιο

Φωτιά Αντίστροφη Έξοδος Ανιχνευτή Καπνού D132A 

Προϊόντα Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού DS250 

Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού DS250TH µε

θερµίστορ µε αισθητήρα θερµότητας

Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού DS284 

Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού DS284TH µε

θερµίστορ µε αισθητήρα θερµότητας

Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού µε θερµίστορ 

ανίχνευσης θερµότητας και ηχητικό σήµα 

DS284THS 

RF 

Προϊόντα

Ασύρµατος Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού µε 

θερµίστορ ανίχνευσης θερµότητας και ηχητικό σήµα 

RF280ETHS 

Ασύρµατος Ανιχνευτής RF835E TriTech
®

 

Ασύρµατος Ανιχνευτής RF940E PIR 

Ανιχνευτής Θραύσης Γυαλιού RF1100E RF 

∆έκτης RF3227E RF 

RF3332E 2 Keyfob κουµπιών

RF3334E 4 Keyfob τεσσάρων κουµπιών

Ποµπός RF3401E RF 

Ποµπός Αδράνειας RF3405E RF 

RF3501E RF Κρεµαστός µοχλός σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης

RF3503E RF Κουµπί στην περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης

Υποµονάδες Υποµονάδα ελέγχου πρόσβασης θύρας (DACM)

DX2010 8-∆ιαστολέας εισόδου

DX3010 Octo-∆ιαστολέας Εξόδου

DX4010 RS-232 Σειριακή µονάδα διεπαφής

DX4010i RS-232 Σειριακή υποµονάδα διεπαφής

DX4020 Μονάδα ∆ιεπαφής ∆ικτύου 

RVM4C Υποµονάδα Αποµακρυσµένου Βίντεο 

DS7240V2 Πίνακας Ελέγχου

∆ιαύλος ∆εδοµένων 12 ονοµαστικό VDC 

Κιβώτιο προστασίας

Υλικό: 1,0 mm, ατσάλι ψυχρής έλασης 

∆ιαστάσεις (ΥxΠxΒ): 14.5 in. x 12,5 in. x 3 in.

(36.8 cm x 31,8 cm x 7,6 cm)

Περιβαλλοντικά θέµατα

Σχετική υγρασία:: 5% έως 85% στους +30,00°C 

(+30°C) µη υγροποιητική

Θερµοκρασία 

(Λειτουργίας):

+32°F έως +120°F (0°C έως 

+49°C)

Πληκτρολόγια/DACMs

Υποστηριζόµενος αριθµός: 8 µέγιστο, κάθε συνδυασµός 

πληκτρολογίων ή DACM

Έξοδοι ενέργειας

Συνεχής ισχύς: 1.2 A µέγιστο

Ισχύς Συναγερµού: 1.85 A µέγιστο στα 11,5 VDC έως 

12,4 VDC

Απαιτήσεις ισχύος

Είσοδος κύριας τάσης: 18 VAC, 50 VA µετασχηµατιστής 

Είσοδος δευτερεύουσας 

τάσης:

∆ύο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 

µολύβδου / οξέως 12 VDC, 7 Ah ή 

12 VDC, 18 Ah 

Τρέχουσες Απαιτήσεις: 100 mA

Τηλεφωνική ∆ιεπαφή Κιβώτιο σύνδεσης

Πληροφορίες παραγγελίας

DS7240V2 Πίνακας Ελέγχου DS7240V2

Εξαρτήµατα υλικού εξοπλισµού

DX3010 Octo-∆ιαστολέας Εξόδου DX3010

Πακέτο DX3011 Octo-∆ιαστολέα Εξόδου DX3011

Πακέτο DX3012 Octo-∆ιαστολέα Εξόδου DX3012

∆ιακόπτης Παρέµβασης D110 D110

DS7445i LED Πληκτρολόγιο DS7445i

DS7447i Αλφαριθµητικό Πληκτρολόγιο DS7447i

DX2010 8-∆ιαστολέας εισόδου DX2010

DX4010 RS-232 Σειριακή µονάδα διεπαφής DX4010


