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Épületgépészet

Paradox fejlesztések

A Paradox gyár folytatta fejlesztéseit, melyek
közül néhány nagyon látványos, mint a TM40
érintő képernyős kezelő, és több apró, de
annál hasznosabb újdonság is megjelent
a nyár folyamán, ezekből szemezgettünk
néhányat, melyet most meg kívánunk
ismertetni olvasóinkkal is.
A nyár egyik legnagyobb újdonsága, hogy
a TM4-es érintőképernyős kezelőt felváltotta
a TM40-es család. Az új eszköz nemcsak
külsejében változott, vékonyabb és még
esztétikusabb lett, hanem alkalmassá tette
a gyár az SP/MG sorozatú központok
teljes értékűfelügyeletére is. Így már a legkedvezőbb árú SP4000-nél is lehetősége nyílik
a felhasználónak akár térképes megjelenítésre
is. Természetesen megjelenésétől fogva
elérhető az eszköz magyar nyelvű változata
is. A kedvező ár/érték arány várhatóan a
legkeresettebb Paradox termékké emeli ezt az
új eszközt.

TM40 | Érintőképernyős Kezelő
• Vékony, esztétikus kivitel
• Felhasználóbarát, intuitív, ikon-alapú kezelőfelületet biztosít az érintőképernyő, a gyors
menüvezérelt beviteli mezők egítségével
• 4.3-inch (10.9 cm) szélesképernyős színes
megjelenítő
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REM101 | Segély/Pánik Rádiós Jelző

• Kompatibilis az EVO (V2.16 vagy magasabb), MG5000/MG5050 SP5500/SP6000/
SP7000 (V4.72 vagy nagyobb), és SP4000/
SP6 (V4.90 vagy magasabb)
• Opcionális: 32 térkép kezelése (EVO), vagy 8
térkép kezelése (MG/SP)
• Opcionális: Állapot megjelenítő üzemmód
(annunciator üzemmód, 2011. 4. negyedévtől elérhető)
• Egyedileg címkézhető: zónák, területek, felhasználók, és PGM kimenetek
• 8 PGM kimenet vezérléssel
• Támogatja a WinLoad,
• Külső micro SD kártya (mely tartozéka a csomagnak) a firmware frissítésekhez és a fényképek feltöltéséhez.
• Beépített belső hőmérséklet érzékelő
• 1 zóna/hőmérséklet bemenet egy érzékelő
eszköz, vagy egy külső hőmérő (TEMP07) csatlakoztatásához
• Elérhető különböző nyelveken
• Képernyő tisztítási üzemmód: lezárja a kezelőt
azért, hogy az könnyen tisztítható legyen.
• Képernyő mérete: 5.4 x 9.5 cm (2.1 x 2.7 in.)
480 x 272 pixeles felbontás
• Felületre szerelhető kivitel; méretek: 12.4 x 8.1
x 1.6 cm (4.9 x 3.2 x 0.7 in.)
• 3 különböző színben elérhető: csiszolt alumínium, csiszolt fekete, csiszolt fehér
A gyár megjelentette vadonatúj támadás vagy
orvosi segély jelző eszközét, mely számos környezetben használható az eszközhöz
tartozó kiegészítők segítségével.

• Időjárásálló kivitel
• A pánik funkció segítségével a felhasználó
azonnali pánik jelet küldheta távfelügyeleti
állomás felé
• Kézzel is indítható akkumulátor teszt funkció
• Vizuális visszajelző LED az aktiváláshoz és az
akkumulátor teszteléséhez
• A csomag tartalmaz: nyakba akasztót,
opcionálisan; csuklópántot, övre csatolható
tartót, valamint fali tartót
• Tápellátás: CR2032 elemről, 3 éves
élettartammal
• Két színben rendelhető: fekete és fehér színű
kivitel
• Vezeték nélküli hatótávolság normál otthoni
környezetben:
• 30 m MG6130/MG6160/MG6250 és RX1
esetén
• 45 m MG5000/G5050, K32LX, és K641LX
• 60 m RTX3-nál
• 868 MHz

További információ: www.trioda.hu

