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H-302 CCentralka systemu
centralnego monitorowania

IP65

Funkcje
Zainstalowane oprogramowanie umo¿liwia:

1. Wykonywanie automatycznych i rêcznych testów wszystkich 
komponentów zainstalowanych w systemie.

2. Rejestracje wyników testów.
3. Generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia 

nieprawid³owoœci.
4. Zapis wyników testów w pamiêci zewnêtrznej PenDrive.
5. Automatyczne sterowanie lampami w systemie adresowania 

grupowego.
6. Sterowanie lampami z grupy przeciwpo¿arowej.
7. Sterowanie oœwietleniem nocnym.
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Obudowa
•  Materia³ obudowy:  wysokiej jakoœci tworzywo - ABS
                                        oraz poliwêglan.
•  Kolor obudowy: szary - RAL7035 lub grafitowy - RAL 7024.

Zastosowanie

Podstawowym elementem Systemu Oœwietlenia Awaryjnego H-300 
jest centralka H-302 C z ekranem dotykowym. System oœwietlenia 
awaryjnego H-300 s³u¿y do integracji procesu kontroli i 
monitorowania pracy du¿ej iloœci opraw oœwietlenia awaryjnego w 
budynkach.

G³ównym przeznaczeniem centralki systemu monitorowania lamp 
oœwietlenia awaryjnego H-302 C jest nadzór i kontrola sprawnoœci 
wszystkich elementów do niej przy³¹czonych. S³u¿¹ do tego celu Test 
A, Test B oraz test poprawnej komunikacji (Test C). 

Dodatkowo centralka posiada wejœcie do wspó³pracy z systemami 
przeciwpo¿arowymi, dziêki któremu grupa lamp przeciwpo¿arowych 
bêdzie sterowana poprzez wspóln¹ sieæ komunikacyjn¹. Wszystkie 
wyniki testów mo¿na przekopiowaæ do pamiêci zewnêtrznej PenDrive, 
do³¹czonej do wejœcia USB lub przegl¹daæ na wyœwietlaczu w opcji 
„Wyniki testów”.

Cztery tryby adresowania umo¿liwiaj¹ tworzenie wielu zbiorów lamp, 
co znacznie upraszcza sterowanie. Komunikacja pomiêdzy centralk¹ 
H-302 C, a pozosta³ymi elementami systemu odbywa siê magistral¹ 
wykonan¹ z przewodu dwu¿y³owego w ekranie.

Obci¹¿enie linii (1 z 4)

Czas pracy z baterii

Do 64 lamp lub 31 rozdzielaczy

4h

Dane techniczne

Napiêcie zasilania

Pobór mocy

Klasa ochronnoœci

Stopieñ ochrony

Zak³ócenia radioelektryczne

Separacja galwaniczna linii

PARAMETR

230VAC/50Hz

5VA

I

IP65

Poziom N

1500V

WARTOŒÆ

Sterowanie strefami

Testy

Do 127 stref

Test A, B oraz C

Iloœæ obs³ugiwanych lamp

Sterowanie grupami

7936 - niezale¿ne adresy

Do 4 grup + 1 grupa p.po¿.

D³ugoœæ linii komunikacyjnej Do 1000m

     Dostêpna wersja

65971.               H-302 C

KodL.p. Wersja Opis

              Centralka do systemu H-300
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