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Zabezpečovací klávesnice KEY-01
Zabezpečovací klávesnice KEY-01 je určena pro ovládání zabezpečení 

v rámci systému INELS. 

KEY-01 se připojuje na sběrnici systému INELS a jejím prostřednictvím lze ovládat 

zabezpečení objektu v rámci systému INELS. 

Ke sběrnici systému INELS je možno připojit více klávesnic KEY-01 současně.

Zabudovaný displej přehledně informuje o stavu zabezpečovacího systému.

Technické parametry:

Napájecí napětí/proud:

Sběrnice:

Displej

Počet znaků:

Technologie:

Velikost displeje:

Velikost fontu:

Podsvícení:

Klávesnice

Ovládací kódy:

Počet pokusů zadání kódu:

Třída prostředí:

Stupeň krytí:

Elektrická pevnost:

Pracovní poloha:

Instalace:

Max. průřez připojovacích vodičů:

Rozměr:

12 V DC ±5%/45 mA

ANO, pro připojení na sběrnici, 2 vodiče, max. 100 m

2 x 16 znaků

COB

99 x 24 mm

4,84 x 9,66 mm

ANO

4 až 8 znaků

nastavitelný

II. vnitřní všeobecné -10..+40 °C

IP40

dle ČSN EN 60669-2-1

libovolná

na rovnou plochu

1 mm2

148 x 122 x 32 mm

Venkovní siréna OS-360, OS-365  
Venkovní siréna OS-360/365 se používá jako akustické zařízení v exteriéru 

hlídaného objektu. 

Jedná se o zálohovanou sirénu s vestavěným NiCd akumulátorem. Veškeré funkce sirény 

jsou řízeny mikroprocesorem. 

OS-360 je osazena piezoelektrickým měničem. 

OS-365 je osazena elektro-dynamickým měničem a používá se v zástavbách rodinných 

domků, případně pro volně stojící objekty.

Siréna je vybavená dvojicí sabotážních kontaktů pro detekci otevření krytu a stržení 

sirény ze zdi. V siréně je integrován výkonný blikač, zajišťující dobrou optickou lokalizaci 

aktivní sirény. Tělo sirény je vyrobeno z mechanicky odolného plastu, 

z vysokou barevnou stálostí a odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Odolnost 

elektronických částí proti vzdušné vlhkosti je zajištěna dvouvrstvým lakováním desky 

spojů. Jako sabotážní kontakty jsou použity zapouzdřené jazýčkové kontakty.

Technické parametry:

Napájecí napětí/proud:

Záložní akumulátor:

Piezoelektrický měnič (OS-360):

S přídavným piezoelektrickým měničem ACM-OS360:

Elektrodynamický měnič (OS-365):

Doba houkání sirény:

Doba blikání blikače:

Odpor sabotážní smyčky:

Stupeň krytí:

Stupeň zabezpečení 3 (s vnitřním krytem):

Stupeň zabezpečení 2 (bez vnitřního krytu):

Třída prostředí:

Instalace

Rozměry:

Hmotnost:

10 - 17 V DC/< 50 mA/12 V

NiCd pack 4,8 V/1800 mAh

113 dB/1 m

118 dB/1 m

110 dB/1 m

19 minut

60 minut

< 70 Ω

IP 34D

dle ČSN EN 50131-1

dle ČSN EN 50131-1

IV. venkovní všeobecné -25 .. +60°C

na rovnou plochu

230 x 158 x 75 mm

120 g


