RUNNER /16
Nová hybridná zabezpečovacia ústredňa

RUNNER predstavuje novú radu zabezpečovacích ústrední s širokým spektrom
možností využitia. Okrem primárnej funkcie – elektronické zabezpečenie objektu voči
neoprávnenému vstupu – umožňuje v spojení s čítačkami kariet priamo ovládať a kontrolovať
jednotlivé vstupy do objektu (otváranie elektromagnetických alebo elektromechanických
zámkov).
Každý
vstup
užívateľa
do objektu je
potom
možné kontrolovať cez
software. K ústredni je možné pripájať klasické PIR pohybové detektory, detektory rozbitia
skla, magnetické kontakty, prepadové tlačidlá a podobne, no
po rozšírení o modul FW RCW je možné pripájať aj bezdrôtové prvky (PIR detektory,
detektory rozbitia skla, magnetické bezdrôtové detektory).
Plne programovateľné výstupy slúžia na pripájanie sirén, GSM brán, externých komunikátorov
pre vyvedenie poplachov, je možné ich ovládať aj diaľkovo cez zabudovaný komunikátor
(pre ovládanie domácich spotrebičov – kúrenia, klimatizácie, osvetlenia a pod.), výstupy môžu
slúžiť aj
pre otváranie zámkov pri použití ústredne ako prístupového systému.
Zapínanie a vypínanie systému do stavu stráženie je možné cez LCD klávesnice,
diaľkové ovládače, čítačky kariet a podobne, rovnako je možné nastaviť aj automatické zapnutie a
vypnutie
v určitom čase.
Ústredňu je možné rozdeliť na dva samostatné podsystémy, každý podsystém je možné
čiastočne uviesť do stavu stráženia (režim Stay – domáci režim).
Zabudovaný komunikátor môže byť rozšírený o hlasový modul pre prenos hlasových správ, či
už poplachových alebo stavových. Rôzne komunikačné formáty umožňujú poplachové správy
prenášať aj na rôzne typy pultov centralizovanej ochrany.

Typ
Počet slučiek
Počet užívateľov
Typy užívateľov

RUNNER 8/16
16 (drôtových alebo bezdrôtových) + 1 tamper slučka
100 (80 bezdrôtových)
PIN
Proximitná karta
PIN a proximitná karta
Diaľkový ovládač
2
4 + 4 na čítačkách kariet plne programovateľné
256
8 LCD klávesníc alebo čítačiek proxi kariet
Áno
8
Tónový, hlasový, 4+2, CID
16 Vac

Počet podsystémov
Počet výstupov
Veľkosť pamäte udalostí
Počet klávesníc
Komunikátor
Počet telefónnych čísel
Komunikačné formáty
Napájanie

Drôtové a bezdrôtové
zálohované sirény

Čítačky proximitných
kľúčov a kariet

Programovanie
a ovládanie ústredne
pomocou PC
Ovládanie dverí

LCD klávesnice

Bezdrôtový príjmač
a bezdrôtové
príslušenstvo

RUNNER 8/16

GSM brána

Hlasový modul

Drôtové detektory

Pult centralizovanej
ochrany

Príjem poplachových
správ na telefón,
ovládanie ústredne cez
telefón

