CENTRAL ENDEREÇÁVEL SOLARA PLUS
A central SOLARA PLUS foi desenvolvida para atender a instalações
maiores, mantendo o conceito dos equipamentos da linha V2.
Montada em gabinete metálico na cor branca, a central SOLARA PLUS
é discreta ideal para instalação nos mais variados ambientes. O Gabinete
incorpora fechadura na porta, para assegurar que o sistema seja manuseado
apenas por pessoal autorizado, Além de uma chave de acionamento rápido que
pode ser configurado para função de Alarme geral ou desbloqueio rápido de
teclado.
Desenvolvida para monitorar até 500 pontos endereçáveis divididos em
laços independentes de 125 pontos, suporta a ligação dos elementos de campo
em múltiplo ramais, sem necessidade de retorno do circuito. As placas de cada
laço são modulares, podendo ser substituídas ou expandidas sem a necessidade
de remover a central.
A central SOLARA PLUS suporta os mesmos periféricos dos sistema V2
onde praticamente todos elementos possuem função de entrada e saída
simultaneamente sem consumir endereço adicional no sistema.
A central SOLARA PLUS é programada via software por conexão USB, com
diversas opções de programação e configuração. Toda
programação fica salva no computador e o histórico dos últimos 3000 eventos da central
pode ser consultado e impresso.
Como é padrão exclusivo de nossas centrais, a SOLARA PLUS incorpora um
exclusivo DISPLAY alfanumérico com backligth de múltiplas cores que acompanham o
estado indicado.
- FOGO e ALARME são indicados na cor VERMELHA.
- AVARIA e DESATIVAÇÃO (pontos desabilitados) indicados na cor AMARELA.
- NORMAL(em supervisão) e TECLADO LIVRE são indicados na cor VERDE.
- Modo de PROGRAMAÇÃO é indicado na cor AZUL.

Alimentação primária
Alimentação de emergência
Fonte de alimentação
Capacidade de pontos
limites de operação

Consumo
Protocolo
Sinalizações sonoras
Sinalizações visuais

Teclas
Capacidade por laço
Saída máster de alarme
Caixa
Grau de proteção
Dimensões
Peso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
100 ~ 240 VCA – 60Hz (bivolt)
Bateria de 24Vcc (2 x 12Vcc, em série) 40Ah máx
Fonte chaveada com ventilação forçada e entrada bivolt.
Saídas reguladas: 27,5Vcc @ 7,5A (Max.)
Até 500 pontos usando a capacidade máxima de laços
Operação entre 21Vcc e 32Vcc
150mA ~ 200mA
V2*
Incêndio: intermitente – Avaria: contínuo
Display LCD 4x20 caracteres alfanuméricos.
Pilotos vermelhos – Fogo e Alarme
Pilotos amarelos – Avaria e Desabilitação
Pilotos verdes: Supervisão e teclado liberado
Testar Pilotos, Cance lar Bip, Alarme Geral, Cancelar Alarme, Rearmar Sistema,
Ativar/Desativar pontos, Teclas de navegação, ESC e ENTER.
2,5 A máx.(entrada e saída)
Circuito a 3 fios 1,5mm (Cabo blindado)
2,5A máx. (linha supervisionada)
Metálica, com fundo anticorrosivo e acabamento epóxi na cor branca
IP 40 (uso interno)

400 x 300 x 100 mm
4,7Kg
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ESQUEmA GERAL DE LIGAÇÕES

TERRA

}100~240Vca
(bivolt)

ACF

AUX.2

ACF

SIR.

2,5A (máx)

LAÇO 4

ELEMENTOS LAÇO 4
ENDEREÇOS ENTRE
001 E 125

LAÇO 3

ELEMENTOS LAÇO 3
ENDEREÇOS ENTRE
001 E 125

FOGO

LAÇO 2

ELEMENTOS LAÇO 2
ENDEREÇOS ENTRE
001 E 125

AVARIA

LAÇO 1

ELEMENTOS LAÇO 1
ENDEREÇOS ENTRE
001 E 125
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