
J400Konven né protipožiarne

ústredne



2-4-8 slu kové

Atraktívny dizajn

Jednoduché programovanie

Flexibilné

EN54 Vyhovujúce



J408
vlastnosti

max. 30 konven ných zariadení

3 VERZIE:

- -
konven ných slu iek



J408
vlastnosti

- Slu ka (Z1) kompatibilná s 

detektorom plynu 4-20mA

-1 poplachový-opakovaný 

výstup (o.c.) pre každú 

vstupnú slu ku

- Programovate ný predpopla-

chový as pre každú slu ku

- 32 detektorov na slu ku

(EN54)

- Walk Test (pre vybranú 

slu ku)



J408
vlastnosti - Signalizácia chýbajúceho zariadenia

- Overovanie poplachu

- 2 kontorované, utíšite né,

vypínate né 24 V poplachové výstupy 

chránene samoobnovite nou 1A 

poistkou (piezoelektricé sirény, pož.

sirény a blika e)

- Každý NAC výstup môže by

naprogramovaný pre odlišné 

predpolachové a poplachové stavy 

- 1 utíšite ný, vypínate ný poruchový 

poplachový výstup (5A)



J408
vlastnosti - Kontrolovaný požiarny výstup pre 

aktiváciu komunikátora



J408
vlastnosti

- Poplachové relé pre aktiváciu 

pomocného zariadenia (5A) 

- Programovate ný výstup s otvoreným  

kolektorom, ktorý môže by  použitý 

pre: poplach, predpoplach, poruchu,  

nulovanie, test, krížový poplach 

- 24V pomocný výstup chránený  

samoobnovite nou poistkou 1A 

- 24V nulovate ný výstup, chránený 

samoobnovite nou pistkou 1A



J408
vlastnosti

- Denný/No ný režim s automatickým  

prepínaním 

- Overovací as

- Programovate ný as obnovenia a  

nulovania 

- BXM24 – Kontrola napájacieho zdroja 

(iba pre J408-8)



J408
vlastnosti - Programovanie z panelu alebo  

pomocou PC a príslušneho softvéru

PARALLEL

PRINTER

RS 232



J408
vlastnosti

- Zabudovaný asový kalendár 

- Denník 50. udalostí (prezeranie cez 

PC)

- Pamä  Poplach/Poruchy

- Tla ítko pre utíšenie sirény 

- Príkazové tla ítko chránane kódom  

alebo k ú om 

- Kovová skrinka s miestom pre 2x7Ah  

batérie (350x270x70) 

- Predný panel atraktívneho vzh adu

- 1,5A spínaný napájací zdroj 27,6 V DC



J408
vlastnosti - Hasiaci modul (príslušenstvo)

Manuálne vypnutieManuálne 

hasenie



J424Rozšírite né protipožiarne ústredne



J424
vlastnosti

max. 30 konven ných zariadední

8

16

24

konven ných slu iek



J400-LCD
vlastnosti - LCD zobrazovací modul (príslušenstvo)



J400-REP
vlastnosti - Rozširujúci panel - opakova

• Pripojite né 4 opakova e k RS485 BUS

• Každý opakova  poskytuje funkcie ústredne 
• Prístupova úrove  2 chránena k ú om alebo kódom 

• Estetická nenápadná plochá kovová skrinka

• Vysoká odolnos  RS485 BUS pripojenia k ústredni 

proti rušeniu 
• 2 x 16 miestný displej (modul príslušenstva) pre 

alšie informácie a prezeranie udalostí



J424
vlastnosti - Možnos  použitia 2. hasiacich modulov  

(príslušenstvo)



J424
vlastnosti - BXM24 kontrola napájacieho  

zdroja 

- EN54 vyhovujúce



J424
vlastnosti - Kovový predný kryt

- 2,5 A spínaný napájací zdroj

- Miesto pre dve 17Ah batérie

Všetky ostatné vlastnosti sú ako pri 2, 4, a 8 

slu kovej konfigurácii. 


