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iRIS8 B

• 1 - 8 arası loop kontrolörüne kadar
genişleyebilir

• Sistem başına 2000 cihaz

• 10 000 olay hafızası

• 1 – 8 arası loop kontrolörüne kadar
genişleyebilir

• Sistem başına 2000 cihaz

• 10 000 olay hafızası

• 7” LCD (renkli) ekran

• Çoklu dil desteği

• Bölgeler için 200 gösterge – 500 yazılım bölgesi

• Artırılmış siren çıkışları – IRIS8 Ext.’de 1А+1А

• AUX – sıfırlama işlevi eklenmiştir

• Artık işlemci

• Çift adres algılama ve lokalizasyonu

• Kısa devre algılama ve lokalizasyonu

• Loop’ta kopma durumu algılama

• ModBUS TCP/IP protokolü

• Değiştirilebilir ekran logo görseli

• Cloud sunucu ve mobil uygulama

iRIS8, Teletek Electronics’in portföyünde en güçlü ve geliştirilmiş akıllı adreslenebilir yangın ihbar panelidir. Küçük ve

büyük binaların ve tesisatların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ağ içerisine entegre edilmek

ve ağ içerisinde çalışmak için iyileştirilmiş olanaklara sahip, akıllı ve teknik açıdan ileri teknolojili paneldir. iRIS8’in

başta gelen kullanım amacı yangın halinde durumu ihbar etmektir, ancak esnek tasarımı sayesinde MODUS

protokolü ile akıllı binalara doğrudan entegre edilerek kontrol ve uyarma uygulamaları gibi ek işlevler yerine getirmek

için modifiye edilebilir. Mevcut konfigürasyon 1 ila 8 arası algılama loopu’ndan ibarettir. iRIS8 kontrol paneline ağ

içerisinde azami 64 panel bağlanabilir. Bu durum panelin okul, hastane, ticari mekanlar/süpermarketler, kritik altyapı

ve büyük ticari ve sınai tesisler gibi büyük yerlerde kullanılmasını uygun kılmaktadır. iRIS8, en geniş yelpazede

cihazlar kapsayabilmek ve en titiz projelerin gereksinimlerine cevap verebilmek için 2 adet haberleşme protokolü

desteklemektedir. Bunlarla birlikte modüler yapısı ve ağ özellikleri sayesinde iRIS8 ile gerçekleştirilemeyecek proje

yoktur.

Bunlara ek olarak müşterilerden doğrudan geri bildirim üzerine yapılan sürekli iyileştirmeler ve sık sık güncellenen

yeni işlevler iRIS8’in en güçlü işlevidir.

• Ana güç beslemesi:……110÷230VAC,2x200W

• Frekans:............................................ 50÷60 Hz

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

Kurşun-asit batarya(IRIS8 Ext.’de +1)

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

• Saklama sıcaklığı:……………… -10˚C ÷ +60˚C

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

• IP………………...…………………….……... 30

• Bağıl nem…....max. 95% (kondenzansiyonsuz)

• Ebatlar................................... 660/430/120 mm

• Ağırlık……………..…….........15 kg (bataryasız)
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• 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

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

olayları gösteren tekrarlama paneli

• IRIS PS72 – Metal kutu içerisinde besleme bloğudur. iRIS8 ile modüler yapı kurulumu için 

uygundur. 

• IRIS Printer – Metal kutuda termal yazıcıdır. iRIS8 ile modüler yapı kurulumu için uygundur. 

• Observer – İzleme yazılımı

UYUMLU ÜRÜNLER

iRIS8 Big Box
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