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IRIS PRO
• Maksimum loop sayısı– 1 – 4 arası

• Loop başına maksimum 250 cihaz

• 10 000 olay hafızası

• Maksimum loop sayısı – 1 – 4 arası

• TTE (IRIS TTE Loop) ve SS (IRIS SS Loop)
haberleşme protokollerini desteklemektedir

• Loop başına maksimum 250 cihaz (SensoIRIS serisi
dedektörler ve modüller); Loop başına maksimum
198 cihaz (System Sensor Loop)

• Bölgeler – 96 bölge kapasiteli ve her bir bölge için
ayrı olarak gecikme zamanı programlama olanağı

• Gündüz / gece çalışma modu programlama imkanı

• Serbest programlanabilen maksimum 250 mantık
giriş/ çıkış. OR/AND işlevinde bir çıkışa maksimum 8
mantık girişi

• Grafik ekran (320/240). Aynı anda 3 olayı
(yangın/arıza) gözden geçirme imkanı

• Yerel alan ağı içerisinde maksimum 64 adet
panel/tekrarlama paneli bağlama imkanı.

• Bulgarca dahil olmak üzere çoklu dil destekli menü

• 10 000 olay hafızası

• 4 adet serbest programlanabilir röle çıkışı
(izlenemez), 15A@25VDC

• Oto-adresleme

• Ana güç beslemesi:..............~230VAC +10% / -15%

• Frekans: ....................................................50/60 Hz

• Yedek güç beslemesi...........………........12V / 18Ah

• Elektrik çıkışı......................................................7.0А

• Pil iç direnci...............................................<0,3Ohm

• Çıkışlar (izlenebilir, röleli)……………..……….........4

• Çıkışlar (izlenemez, programlanabilir,

röleli)……………………..................4, 15А@24VDC

• Çalışma ısısı......................................-5°C до +40°C

• Bağıl nem.......................................(93 ± 3)%@40°C

• Ebatlar.......................................... 430/330/117 mm

• Ağırlık (pilsiz)....................................................~6 kg

• Renk ...............................................Gri (RAL 7011)

Adreslenebilir Yangın İhbar 
Paneli EN54 – 2/4
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IRIS PRO, 96 bölge kapasiteli ve 1 ila 4 arası loop genişletici bağlanma imkanı sunan adreslenebilir yangın ihbar
panelidir. Sistemin durumu hakkında bilgi dokunmatik grafik ekranda, bölgelerin ve arızaların durumu hakkında bilgi
ise, ayrı LED göstergesinde görüntülenir. Panel dahili gerçek zamanlı saate sahip ve gündüz / gece çalışma modu
programlama olanağı sunar. “İki Seviye Alarm Durumu” özel çalışma algoritması uygulanmak suretiyle sahte alarmlar
en aza indirilmiştir. IRIS PRO paneli Teletek Electronics (IRIS TTE loop genişletici) haberleşme protokolünü
desteklemektedir. Kontrol paneli sade tasarımlı ve metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Devre kartına erişim kilit
anahtar ile koruma altına alınmıştır. Metal kutu, IRIS PS72 ve IRIS Printer ile birlikte modüler yapıya entegre edilmek
için uygundur. IRIS PRO paneline giren tüm kablo bağlantıları gizli ve korumalıdır.

Standart Micro USB arayüzü üzerinden özel ProsTE yazılımı ile doğrudan programlama.

http://www.teletek-electronics.com/
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Adreslenebilir Yangın İhbar 
Paneli

IRIS PRO

• IRIS TTE Loop – 1 adet loop için genişletici, TTE haberleşme protokolü, maksimum 250 

SensoIRIS cihaz

• Artık ağ modülü - RS485 artık ağ için opsiyonel modül

• SensoIRIS adreslenebilir cihazlar – dedektörler, modüller ve sirenler

• System Sensor adreslenebilir cihazlar - dedektörler, modüller ve sirenler

• IRIS/ SIMPO Tekrarlama Paneli (Repeater) – Ağ içerisinde kendisine bağlı panellerden iletilen 

olayları gösteren tekrarlama paneli

• IRIS PS72 – Metal kutu içerisinde besleme bloğudur. IRIS PRO ile modüler yapı kurulumu için 

uygundur. 

• IRIS Printer – Metal kutuda termal yazıcıdır. IRIS PRO ile modüler yapı kurulumu için uygundur. 

• Observer – İzleme yazılımı

• IRIS PRO FLM kit – Metal adreslenebilir yangın ihbar panellerinin dahili montajı için metal plaka 

seti
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