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TELETEK SEnSoMAG 

Η σειρά πινάκων συμβατικής πυρανίχνευσης 
SensoMAG είναι σχεδιασμένη βάσει EN54

Η σειρά πινάκων SensoMAG με μικρο-
επεξεργαστή αποτελείται από τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους πινάκων, παρέχο-
ντας από δύο έως και δεκαέξι ζώνες (2-
4-8-16 Ζώνες) με μέγιστη χωρητικότητα 
512 ανιχνευτές (μέγιστο έως 32 ανιχνευ-
τές ανά ζώνη).

Η μεγάλη πρόσοψη σε συνδυασμό με 
την ποικιλία πλήκτρων διαχείρισης, εξα-
σφαλίζουν ότι η ενημέρωση για οποιο-
δήποτε συμβάν γίνεται άμεσα αντιληπτή, 
ώστε να εκτελεστούν το συντομότερο 
οι απαιτούμενες ενέργειες. Επίσης παρέ-
χουν την δυνατότητα ελέγχου του συ-
στήματος με πολύ απλά βήματα.

 Ο σύγχρονος σχεδιασμός, προσφέ-
ρει ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, σε συνδυασμό με την 
άνευ προγραμματισμό γρήγορη εγκατά-
στασή, τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστι-
κούς για τους χρήστες και τους εγκατα-
στάτες.
SensoMAG 2: 2 ζώνες πυρανίχνευσης 
/ 2 έξοδοι σειρήνας / 1 ρελέ σφάλματος 
/ 1 ρελέ συναγερμού
SensoMAG 4: 4 ζώνες πυρανίχνευσης 
/ 2 έξοδοι σειρήνας / 1 ρελέ σφάλματος 
/ 1 ρελέ συναγερμού
SensoMAG 8: 8 ζώνες πυρανίχνευσης 
/ 2 έξοδοι σειρήνας / 1 ρελέ σφάλμα-
τος / 1 ρελέ συναγερμού / δυνατοτητα 
repeater
SensoMAG 16: 16 ζώνες πυρανίχνευσης 
/ 4 έξοδοι σειρήνας (δυνατότητα επεκτά-
σεις partitioning) / 1 ρελέ σφάλματος / 1 
ρελέ συναγερμού / δυνατότητα repeater 
- partitioning / LCD Logger καταγραφή 
συμβάντων

Sounder delay mode - καθυστέρηση  �
συναγερμού επιλεκτικά για κάθε ζώ-
νη
Class Change - ενεργοποίηση σειρή- �
νας για αλλαγή σχολικής τάξης

Τα συστήματα παρέχουν αναλυτικές 
ενδείξεις σφαλμάτων για επίλυση με μια 
μάτια για τις εξής παραμέτρους:

μP - επεξεργαστής �
Sounder 1 - έξοδος σειρήνα 1απώλεια  �
ή βραχυκύκλωμα
Sounder 2 - έξοδος σειρήνα 2 απώ- �
λεια ή βραχυκύκλωμα 

Όλα τα προϊόντα παράγονται αποκλει-
στικά στην Ευρώπη (ISO 9001:2000), είναι 
πλήρως προσαρμοσμένα στις διεθνείς 
πιστοποιήσεις και σύμφωνα πάντα με 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (EN54) 
και καλύπτονται με 2 χρόνια εγγύηση. 

Γενικά χαρακτηριστικά 
λειτουργιών
Από τα χαρακτηριστικά που είναι δι-
αθέσιμα στους πίνακες της σειράς 
SensoMag ξεχωρίζουμε τη δυνατότητα 
σύνδεσης έως 20 (ή έως 32 SensoMAG 
Series) πυρανιχνευτών που μπορούν να 
συνδεθούν σε κάθε ζώνη καθώς και τον 
απεριόριστος αριθμό κομβίων φωτιάς. 
Επίσης συναντάμε ενδεικτικά για κά-
θε ζώνη στην πρόσοψη του πίνακα για 
συναγερμό, απομόνωση και σφάλμα κα-
θώς και ελεγχόμενες έξοδους σειρήνας 
με τερματική αντίσταση όπως επίσης και 
ανεξάρτητη ενεργοποίηση/απενεργοποί-
ηση για κάθε ζώνη ή σειρήνα. Η λειτουρ-
γία είναι εφικτή με 1 μπαταρία 12 V/7 Ah 
και υποστηρίζουν δυνατότητα ελέγχου 
με τεστ ενός άτομου. Επίσης οι πίνακες 
διαθέτουν κλειδί ασφαλείας για τη μετά-
βαση μεταξύ των επιπέδων πρόσβασης 
1 και 2, γενική έξοδο ρελέ συναγερμού 
φωτιάς, γενική έξοδο ρελέ σφάλματος 
καθώς και ηλεκτρονικές ασφάλειες για 
μπαταρία, εξόδους για σειρήνες, εξόδους 
βοηθητικές όπως επίσης και ασφαλειο-
κλεμα για 220V AC. 

Στις δυνατότητες λειτουργίας περιλαμ-
βάνονται οι παρακάτω πολύ χρήσιμες ε-
πιλογές: 

Repeater έως 1000 μέτρα για επέκτα- �
ση των ηχητικών και οπτικών ενδεί-
ξεων 
Double Action - ενεργοποίηση δυο  �
πυρανιχνευτών στη ζώνη για αποφυγή 
ψευδοσυναγερμών
Instant Action - ακαριαίο συναγερμό  �
επιλεκτικά για κάθε ζώνη
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