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u Arme do sistema de alarme com um só botão

u Alarmes médicos, de incêndio e de pânico

u Interruptor anti-sabotagem

u Design elegante e moderno

u Botões retro-iluminados para operação iluminada
durante o dia ou durante a noite

O IUI-AMAX-LCD8 é um teclado de LCD8 de 8 zonas
LCD compatível com todos os painéis AMAX. Os
ícones de fácil identificação apresentam as condições
do sistema em um formato simples de visualização. O
status da zona é indicado de forma numérica na parte
superior da tela.
A área de códigos notifica quando uma zona está
aberta, quando disparou um alarme e em que zona o
alarme ocorreu.
Além disso, há um contato de tamper incluído.

Funções

Métodos de arme
Pode armar o sistema introduzindo o seu código e
premindo a tecla [#AWAY] ou armar o sistema
rapidamente mantendo a tecla [#AWAY] premida
durante 2 segundos.

Alarmes médicos, de incêndio e de pânico
Se estiver programado para tal, ao premir
simultaneamente os botões exteriores de uma fila em
qualquer teclado é acionado um alarme sonoro e é
enviado um relatório de alarme para o painel de
controle. Prima [4] e [6] em simultâneo para um

alarme de incêndio; prima [7] e [9] em simultâneo
para um alarme médico e prima [1] e [3] ou [*STAY] e
[#AWAY] em simultâneo para um alarme de pânico.

Certificados e aprovações

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Alemanha VdS H 112001 AMAX panel 2000

Europa CE [IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]

EN5013
1

EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Peças incluídas

Quant
idade

Componente

1 Teclado LCD



Especificações técnicas

Especificações elétricas

Tensão operacional mínima em
VCC

10.8

Tensão operacional máxima em
VCC

14.1

Consumo mínimo de corrente em
mA

18

Consumo padrão de corrente em
mA

75

Consumo máximo de corrente em
mA

100

Especificações mecânicas

Dimensões em cm (A x L x P) 7,5 x 13,2 x 2,6

Dimensões em polegadas (A x L x
P)

3,0 x 5,2 x 1,0

Peso em g 138

Cor Branco

Tipo de cabo quatro fios, não blindados e
blindados 0,6 - 0,8 mm

Comprimento máximo do cabo
em m

150

Especificações ambientais

Temperatura operacional mínima
em °C

-10

Temperatura operacional máxima
em °C

55

Umidade relativa mínima em % 10

Umidade relativa máxima em % 95

Classe ambiental II

Informações sobre pedidos

IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas
Teclado AMAX 2000 D8, teclado LCD de ícones para 8
zonas
Número do pedido IUI-AMAX-LCD8
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