
Wbudowany wielostandardowy dialer z modemem
4 w pełni programowalne wejścia na płycie z możliwością 
    rozbudowy do 16 dzięki opcji dublowania, ekspanderom 
    i klawiaturom
2 podsystemy
2 programowalne wyjścia wysokoprądowe (1A) - nadzorowane
6 programowalnych wyjść niskoprądowych (100mA) na płycie 
    z możliwością rozbudowy do 14
Maksimum 6 klawiatur LED lub LCD

Okres gwarancji 12 miesięcy

412



Centrala procesorowa Premier 412 angielskiej
firmy Texecom jest prostym w obs³udze,
nowoczesnym urz¹dzeniom systemu
sygnalizacji w³amania i napadu. Standardowo
centrala wyposa¿ona jest w 4 linie dozorowe.
Centrala mo¿e w prosty sposób zostaæ
rozbudowana do 16 linii w oparciu o dublowane
wejœcia, wewnêtrzny modu³ ekspandera wejœæ, 
montowany w obudowie wraz z central¹,
modu³ ekspandera wejœæ umieszczany na
zewn¹trz centrali lub klawiaturê LCD. £atwa 
rozbudowa centrali zapewnia du¿¹ elastycznoœæ
jej zastosowania - zarówno dla ma³ych, jak te¿ 
œrednich instalacji.

Dodatkowym atutem jest proste i przyjazne
programowanie centrali za poœrednictwem
klawiatur, dziêki czemu nawet pocz¹tkuj¹cy
u¿ytkownik nie bêdzie mia³ trudnoœci z jej
uruchomieniem i konfiguracj¹. Alternatyw¹
dla programowania przy u¿yciu klawiatur jest
mo¿liwoœæ zaprogramowania centrali za
pomoc¹ komputera - lokalnie poprzez modu³
komunikacyjny PREM UDL, oprogramowanie
Wintex PL lub te¿ zdalnie - przy u¿yciu
dialera telefonicznego. 

Centrala Premier 412 wyposa¿ona jest 
w cyfrowy dialer telefoniczny, wysy³aj¹cy
informacje o zdarzeniach oraz umo¿liwiaj¹cy
zdalne jej programowanie przy u¿yciu ³¹cza
telefonicznego.
Premier 412 posiada mo¿liwoœæ komunikacji 
ze stacjami monitoruj¹cymi poprzez modem
telefoniczny lub nadajnik radiowy.

Cyfrowa komunikacja
Maksymalnie 16 w pe³ni programowanych
linii parametrycznych
Parametry linii dozorowej typu NO, NC, EOL, 
DEOL; dublowanie linii
1 dodatkowa linia o ograniczonym programowaniu
(uzbrojenie, sabota¿, itp.)
2 w pe³ni programowalne wyjœcia 
wysokopr¹dowe (1A) - nadzorowane
6 w pe³ni programowalnych wyjœæ 
niskopr¹dowych (100mA) z rozbudow¹ do 14
Monitorowanie wejœæ i wyjœæ
Mo¿liwoœæ jednoczesnego pod³¹czenia do 
6 klawiatur LED lub LCD
Sygnalizator akustyczny w klawiaturze
16 w pe³ni programowalnych kodów u¿ytkownika 
2niezale¿ne podsystemy
Sygnalizacja usterki
Programowalne 4 numery telefoniczne (do 24 cyfr)
Monitorowanie linii telefonicznej
Zabezpieczenie przed wy³adowaniami
atmosferycznymi
Pamiêæ 750 ostatnich zdarzeñ (z zapisem daty
i godziny; kolejkowanie FIFO)

Parametry techniczne:

Napiêcie zasilania            220VAC; 16,5VAC
Bufor zasilania                 akumulator 1,2Ah  17Ah
                                                           12VDC
Pobór pr¹du
- stan spoczynku              50mA
- stan czuwania                150mA
Parametr linii                    3,3k    ; 4,7k

o oTemperatura pracy           -10 C....+45 C
Wilgotnoœæ                        95%
Wymiary (mm)
- p³yta                                28x25x80 mm
- obudowa                         320x300x80 mm

Charakterystyka:
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