
 

 IRISمدل  ریآدرس پذ ستمیس ینصب و راه انداز یراهنما - Teletek Electronics یکمپان قیاعالم حر

 Teletek Electronics معرفی شرکت

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیستم های اعالم حریق و اعالم سرقت واقع در شهر صوفیه،  Teletek Electronics کمپانی

کشور بلغارستان می باشد. این کمپانی اروپایی به خط تولید پیشرفته و دستگاههای تست دقیق مجهز می باشد و تمام تولیدات خود 

سال گارانتی عرضه  ۵ وق العاده باالی محصوالت، تمامی کاالها باتست کیفیت می نماید. با توجه به کیفیت ف ۰۰۱%را قبل از عرضه 

 .می گردند

 اروپا جهت تضمین کیفیت ساخت از البراتورا EN۵5 دارای استاندارد Teletek Electronics محصوالت اعالم حریق کمپانی

LPCB و EVPU هستند. 

 IRIS دازی سیستم آدرس پذیر مدلراهنمای نصب و راه ان - Teletek Electronics اعالم حریق کمپانی

بزرگ لمسی جهت کاربری آسان است. این پانل پیشرفته دارای  LCD دارای یک نمایشگر IRIS پانل اعالم حریق آدرس پذیر مدل

ی قطعه آدرس پذیر را دارد. تمامی رویدادهای پانل بر رو ۰۵۰لوپ است که هر لوپ قابلیت پشتیبانی از  5لوپ و قابل افزایش تا  %

زون  ۶۹بر روی پانل جهت برنامه ریزی تجهیزات در  LED عدد ۶۹ صفحه نمایشگر لمسی آن نشان داده می شود و همچنین 

می باشند. همچنین  TCP/IP دستگاه پانل قابل شبکه شدن از طریق پروتکل ۲۰انتخابی است. این پانل دارای درگاه شبکه بوده و 

جهت شبکه کردن پانل ها در مسیر های طوالنی بسیار سودمند است. برنامه ریزی پانل  RS58۵ پشتیبانی این دستگاه از پروتکل

امکان پذیر است. از دیگر خصوصیات  ProSTE و هم از طریق نرم افزار رایگان Touch Screen هم از طریق صفحه نمایشگر

 .می باشد BMS ساختمانجهت اتصال به سیستم مدیریت یکپارچه  Modbus برجسته این پانل دارا بودن خروجی

 مشخصات کلی

  لوپ 5لوپ قابل افزایش تا  %دارای 

  قطعه آدرس پذیر در هر لوپ ۰۵۰پشتیبانی از 

  زون با نشانگر ۶۹دارای LED 

  ۰۲۰ رله قابل برنامه ریزی 5دارایV/%۰A 

  خروجی مانیتور شده جهت حریق، خطا و 5دارای ... 

  ریزی خروجی قابل برنامه ۰8%ورودی و  ۰8%دارای 

  رویداد در حافظه ۰۰۰۰%ثبت 

  پروتکل با پانل تحت شبکه ۲۰قابلیت پشتیبانی از TCP/IP 

  پانل تحت شبکه با پروتکل ۲۰قابلیت پشتیبانی از RS58۵ 

 امکان اضافه نمودن پرینتر حرارتی 

  ۲۰۰/۰5۰دارای نمایشگر لمسی بزرگ با سایز 

 پشتیبانی از چند زبان و بزودی زبان فارسی 

  برنامه ریزی از طریق کامپیوتر و یا از طریق نمایشگرقابلیت LCD 

https://www.teletek-electronics.com/


 

 دارای محیط کاربری بسیار آسان و User Friendly 

 دارای استاندارد EN۵5 ۰/5 

 


