
1. Fire Control Panels detect 3004 
  

No. 31973 Trung tâm báo cháy 4 vòng detect 3004 

 
No. 31972 Trung tâm báo cháy nông 4 vòng detect 3004-shallow 

 

 
Trung tâm báo cháy hoạt động bởi bộ vi xử lý kiểu mô đun để sử dụng với các thành 
phần hệ thống báo cháy vòng 3000: 

•  Bảng hiện thị và điều khiển theo EN 54 phần 2 

•  Màn hiển thị 4 dòng LCD với đèn nền 
•  2 khe cắm cho các board giao tiếp thiết bị (Lớn nhất lên tới 4 vòng hoặc 16 
vùng loại thường) 

•  128 vùng thiết bị có thể lập trình 

•  3 ngõ ra rờ le  không điện áp  (250 V/5 A) 

•  9 ngõ ra cực góp hở (30 V/90 mA) 

•  Truyền tín hiệu có giám sát (400 mA) 

•  2 x RS-232 giao tiếp với máy tính, máy in, modem, hệ thống quản lý tòa nhà. 

•  Tương thích kết nối mạng 

•  Bộ nhớ hoạt động và sự kiện đến 500 tin nhắn 

•  Khả năng thông qua giá treo bảng điều khiển gắn 1 máy in lệnh và mô đun 

hiển thị LED cho hiên thị báo động vùng và  báo lỗi vùng 

•  Nguồn cung cấp tổng 75W 
 

Thông tin kỹ thuật 

 
Điện áp cấp 230 V AC (-15 %/+10 %)   

Tần số 50/60 Hz   

Điện áp hoạt động  21,0 up to 29,2 V DC   

Công suất  72 Watt   

 
 

 
detect 3004 

Nguồn khẩn   

detect 3004  max. 2 x 12 V/26 Ah   

detect 3004- shallow  max. 2 x 12 V/12 Ah   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
detect 3004-shallow 

dòng tĩnh  86 mA   

dòng báo động  146 mA   

giao tiếp 2 x RS-232, RS-422 (optional), 

  bitbus (optional)   

hiện thị  LCD 4 x 20 characters   

Loa xuất  24 V DC/400 mA được giám sát   

Phần xuất cho người dùng  24 V DC/800 mA   

Rờ le xuất  3 công tắc 250 V/5 A   

Bộ xuất cực góp mở  9 ngõ ra cực góp 30 V DC/90 mA   

Nhiệt độ hoạt động  -5°C up to +40°C   

Độ ẩm  max. 95 %   

Lớp bảo vệ IP 30   

Màu vỏ  xám sáng, RAL 7035   

Màu phía trước  tele xám, RAL 7046   

Chất liệu  Thép    

 
Kích thước(H x W x D)   

detect 3004  490 mm x 420 mm x 210 mm   

detect 3004 shallow  490 mm x 420 mm x 150 mm   

 
EN  54-2   

Phê chuẩn VdS S295054, LPCB, GOST 

  thêm theo đề nghị   

Trọng lượng  12,5 kg   
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No. 31975 Bộ ngôn ngữ tiếng Anh LK 3004 GB 

 

 
 Bộ ngôn ngữ bao gồm phần mềm tiếng Anh, diễn giải 
tiếng Anh, ghi nhãn tiếng Anh  

Các ngôn ngữ có sẵn theo yêu cầu. 

 
 
 

 
No. 30088 Mô đun hiển thị LED CP ZM 8 

 

 
Cắm vào trung tâm báo cháy detect 3000 cho sự hiển thị báo động vùng và báo 
lỗi vùng : 

 

•  8 LED đỏ và vàng cho 8 vùng 

•  Lên đến 6 đơn vị có thể kết nối phía trước 

•  Dòng báo động 3mA/vùng 

 

 
 
 
 
 
 

 
No. 32098 Bộ giao tiếp 2 vòng tích cực DLI 3240P X1 

 
No. 32254 Bộ giao tiếp 1 vòng tích cực DLI 3240P X1 1L 

 

 
Được gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004, DLI 3240P X1 1L cho 1 vòng 
hoặc DLI 3240P X1 cho 2 vòng, lên tới 126 phần tử  của vòng 3000: 

 

•  vòng 2 dây 

•  8 bộ xuất mở lập trình tự do 

•  2 ngõ ra cực góp hở 30 V DC/90 mA cho báo động và lỗi 

•  điên áp vòng 32 V DC, dòng vòng 140 mA trên vòng 

•  Giao tiếp RS-232 cho  giám sát dữ liệu bổ xung 

•  Khe cắm cho bộ vi xử lý dự phòng tùy chọn 
 

Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  20VDC đến 28 V DC   

Dòng tĩnh 40 mA   

 
Dòng báo động  

DLI 3240P x11L  max. 1 x 140 mA   

DLI 3240P x1  max. 2 x 140 mA   

 
Giao tiếp  

DLI 3240P x11L  1 x RS-232   

DLI 3240P x1  1 x RS-232   

 
Ngõ ra cực góp hở 10 ngõ ra cực góp mở 30 V 

  DC/90 mA   
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No. 30210 Bộ giao tiếp 8 vùng báo cháy loại thường CP CLI X1 
 

 
Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004 cho 8 vùng báo cháy loại thường: 

 

•  Loại thường lớn nhất 25 tự động /10 không tự động  

•  những đầu báo trên vùng có thể được nối kết 
•  8 ngõ ra cực góp hở có thể lập trình tự do (30 V DC/90 mA) 

•  3 ngõ ra cực góp hở (30 V DC/90 mA) 

•  Khe cắm cho bộ vi xử lý dự phòng tùy ý 

 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động 20 đến 28 V DC   

Ngõ ra cực góp hở 11 ngõ ra cực góp hở 30 V DC/90 mA   

Dòng tĩnh  60 mA   

Dòng báo động  85 mA + 50 mA trên ngõ ra vùng  
 
 
 
 
 
 
 

No. 30386 Bo giao tiếp cho mô đun chỉ thị LED CP ADB 48 
 

 
Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004 nhiều hơn 4 mô đun chỉ thị LED No. 30088: 

 

•  Lớn nhất 6 vùng chỉ thị có sẵn 

•    Nếu 16 vùng được yêu cầu, sử dụng bảng tương thích số. 30836 

 
 

Thông  số  kỹ  thuật 
 

Kích thước (H x W)  55 mm x 108 mm   

Tắt  zones 17-48   
 

 
 
 
 
 

No. 31946 Tấm gắn CP MP 3004 
 

 
Tấm gắn mở rộng gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004 gồm lá  phía trước cho 48 
vùng thiết bị. 

 

•  Tấm đỡ cho lớn nhất là 6 modun chi thị LED (CP ZM 8) 

•  Có chỗ cho máy in (PIP 2) 

•  tùy chọn: máy in  

 
Thông số kỹ 

thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -5°C đến +40°C   

Kich thước  228 mm x 365 mm  


