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SensoIRIS MIMIC 

• LED bağlantısı için 32 çıkış

• Dahili denge direnç elemanları

• LED kontrolü için 2 çalışma modu

• LED bağlantısı için 32 çıkış;

• LED kontrolü için iki adet çalışma modu: devre

kartında kullanılan jumper ile programlanabilen

“Ortak Anot” şeması veya “Ortak Katot” şeması;

• Dahili denge direnç elemanları (SMD montaj);

• Dahili izolatör modülü;

• Cihaz setine dahil ve kurulum sırasında daha kolay

çalışma sağlayan elektrik kabloları için hızlı bağlantı

konektörleri;

• Özel çıkışlar: LED’lerin çalışma kabiliyetini test etmek,

sirenleri susturmak ve yangın ihbar panelini

resetlemek (sıfırlama), modül buzzerini susturmak

için özel çıkışlar;

• Yangın ihbar panelinden iletilen Alarm, Yangın, Hata

ve Yasaklama olayları için göstergeleri doğrudan

tekrarlayan özel LED bağlama çıkışları;

• LED Gösterge/Tekrarlama panelinin (Mimic/Synoptic

Panel) ana besleme gerilimi varlığını uyarma LED’i

bağlamak için ayrı çıkış;

• IP43 koruma sınıflı duvar montajı için kutu;

SensoIRIS MIMIC, kullanıcıları daha kolay yönlendirmek için koruma altına alınan mekanı grafiksel olarak gösteren

LED/tekrarlama panellerine bağlanmak için tasarlanmış adreslenebilir modüldür. Modül, yangın ihbar sisteminde farklı

olayların meydana geldiğini göstergeleyen 32 adet LED çıkışı ve yangın ihbar panelinden iletilen Alarm, YANGIN, Hata

ve Yasaklama olayları için göstergeleri doğrudan tekrarlayan özel LED çıkışları kontrol etme imkanına sahiptir.

Modülün dahili izolatörü olup, izolatör kullanıldığında modülde arıza olması durumunda ek izolatör modülü kullanılmaya

ihtiyaç duyulmaksızın loop’un kesintisiz çalışması sağlanmaktadır. SensoIRIS MIMIC, 12-24VDC harici güç besleme

bloğu tarafından beslenmektedir. Modül, duvar montajı için uygun, IP43 koruma sınıfı olan plastik kutuda kurulu olarak

teslim edilmektedir. Sadece kapalı alanlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Bir diğer seçenek de, SensoIRIS MIMIC

modülü devre kartının yangın ihbar sistemini görsel olarak gösteren LED/tekrarlama panelinin kutu içerisine doğrudan

bağlanmasıdır.

Loop özellikleri:

• Çalışma gerilimi......................................16 ÷ 32VDC

• Maksimum güç tüketimi....................<2mА @27VDC

• “Status LED”* devredeyken güç tüketimi.........5.4mA

Çıkışların özellikleri:

• Çalışma gerilimi........................................12÷24VDC

• LED’ler için gerilim..........................................12VDC

• Maksimum güç tüketimi..............390mA@ 24VDC

/790mA@ 12VDC

• Çıkışların elektrik akımına göre sınırlandırılması:

• Ri=0k................................................................15mA

• Ri=1k................................................................10mA

• LED’ler için bağlantı iletkenlerinin maksimum

uzunluğu..............................................................3 m

• Malzeme/Renk...............................................ABS/gri

Adreslenebilir modül
EN 54-18

EN 54-17

AVANTAJLAR TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA

http://www.teletek-electronics.com/


Tel.:+359 2 9694 800

info@teletek-electronics.bg

www.teletek-electronics.com

Teletek Electronics JSC

14A Srebarna Str, 1407 Sofia,

Bulgaria

SensoIRIS MIMIC 

• SIMPO – Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 2

loop, metal kutu

• IRIS – Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 4 loop,

plastik kutu

• IRIS PRO – Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 4

loop, metal kutu

• IRIS8 – Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 8 loop,

metal kutu

Adreslenebilir modül
EN 54-18

EN 54-17
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Last update:

• SensoIRIS Programmer – Adres programlama cihazı

• PS2410 – harici besleme bloğu, 24VDC

• Hazır LED Gösterge/ Tekrarlama paneli (yabancı

üretim) – yangın ihbar sisteminin görsel olarak

gösteren özel panel.
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