ЦЕНОВА ЛИСТА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ДМ ТЕХ
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Контролни панели 2-8 зони

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ DM TECH
Пожароизвестителна централа от 2 до 8 зони, 4 изхода от релеен тип, от
които 2 контролируеми. Възможност за допълнителни релейни изходи на
отделна платка . Закъснение на изходите до 7 минути. Изход за интерфейс
RS485, работа в мрежа с повторител FP9000R. Функции за Забрана и Тест
на линии. Място за 2 акумулатора 12V/ (1,3 - 5)Ah, лесна за монтаж и
поддръжка. Ефективно решение за малки обекти. Сертифицирана по EN542 и EN54-4

DMTech

FP9000 Lite

Конвенционален панел 2 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми
релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за
незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда.
Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 2 релета.
Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4.

DMTech

FP9000L-2

€ 64,60

Конвенционален панел 4 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми
релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за
незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда.
Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 4
релета.Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и
EN54-4.

DMTech

FP9000L-4

€ 80,80

Конвенционален панел 6 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми
релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за
незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда.
Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 6 релета.
Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4.

DMTech

FP9000L-6

€ 85,50

Конвенционален панел 8 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми
релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за
незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда.
Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 8 релета.
Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4.

DMTech

FP9000L-8

€ 91,20

Пожароизвестителна централа 4 зони, 4 + 8 (на допълнителна платка)
програмируеми релейни изходи, от които 2 контролируеми, 1 общ релеен
изход за пожар и 1 общ релеен изход за повреда, дисплей,
енергонезависим часовник за реално време, архив - 1200 събития, брояч на
пожари, текстово съобщение за всяка зона, програмиране и настройка на
над 70 параметъра на входни линии и изходи, изход за интерфейс RS485 за
работа с повторител и диспечерски пункт, възможност за разширение с 4
или 8 релейни, програмируеми изхода, място за 2 акумулатора 12V/ 5Ah.
Сертифицирана по EN54 .

DMTech

FP9000

Конвенционален пожароизвестителен панел 4 зони с дисплей,
сертифициран по EN54-2 и EN54-4

DMTech

FP9000-4

€ 129,20

Конвенционален пожароизвестителен панел 8 зони с дисплей,
сертифициран по EN54-2 и EN54-5

DMTech

FP9000-8

€ 146,30

Дистанционен панел за наблюдение и управление на отдалечени централи,
интерфейс RS485, комуникира с до 8 пожароизвестителни панела тип
FP9000, 4 програмируеми релейни изходи, от които 2 контролируеми, 1 общ
релеен изход за пожар и 1 общ релеен изход за повреда, дисплей,
енергонезависим часовник за реално време, архив -1200 събития, брояч на
пожари, текстово съобщение за всеки панел

DMTech

FP9000R

€ 133,00

Токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика (EN54–4) 27,6V/2А
продължителен ток. Пиков ток 3,5А за 15мин., релеен изход за повреда,
индикатори за повреда, заряд и резервирано захранване, място за 2
акумулатора 12V/ 5Ah, място за монтиране на релейно-контакторни
устройства.

DMTech

FP9000P

€ 74,10
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Модул релеен 2-релета. Разширителен изходен модул за централи FP90004/8 и FP9000L-2

DMTech

M9000R-2

€ 30,00

Модул релеен 4-релета. Разширителен изходен модул за централи FP90004/8 и FP9000L-4

DMTech

M9000R-4

€ 20,90

Модул релеен 6-релета. Разширителен изходен модул за централи FP90004/8 и FP9000L-6

DMTech

M9000R-6

€ 22,80

Модул релеен 8-релета. Разширителен изходен модул за централи FP90004/8 и FP9000L-8

DMTech

M9000R-8

€ 24,70

Модул за интерфейс RS 485, галванично разделен. Използва се към панели
FP9000 за комуникация в мрежа с повторител FP9000R

DMTech

M9000-485

€ 22,80

Модул захранващ 12V / 250mA, за захранване на устройства за предаване
на данни, работещи на 12V: GSM комуникатори, дайлари и др. за централи
FP9000

DMTech

M9000-12V

€ 19,00

Аксесоари за контролни панели FP9000

Конвенционални детектори

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДЕТЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ
Пожароизвестител оптично-димен, индикация за работоспособност с
примигване през 16 секунди, самокомпенсация при замърсяване, индикация
при замърсена камера, възможност за заключване.EN 54-7, (9-30)V

DMTech

D9000 SR

€ 6,30

Пожароизвистител термичен максимално-диференциален, индикация за
работоспособност с примигване през 16 секунди, възможност за
заключване.EN 54-5 клас A1R, (9-30)V

DMTech

D9000 T A1R

€ 5,00

Пожароизвестител термичен максимален, индикация за работоспособност с
примигване през 16 секунди, възможност за заключване.EN 54-5 клас A1S,
праг 62ºС, (9-30)V

DMTech

D9000 T A1S

€ 5,00

Пожароизвестител комбиниран оптично-димен и термичен, индикация за
работоспособност с примигване през 16 секунди, самокомпенсация при
замърсяване, индикация при замърсена камера, възможност за
заключване.EN 54-5 клас A1R и EN 54-7

DMTech

D9000 MSR

€ 8,00

Сирена вътрешна, (9-30)V, 96dВ/24V, 65mA, комплектована с основа B9000
със заключване, LED индикация

DMTech

S9000

€ 6,80

Конвенционален ръчен пожароизвестител с прозрачен капак, сертифициран
по EN54-11

DMTech

D9000MCP

€ 6,60

Изнесен светодиоден индикатор. Последователно съпротивление 560Ω.

DMTech

RI9000

€ 1,90

Основа стандартна с ключ

DMTech

B9000

€ 1,60

Основа релейна 12V, NO/NC/C 0.5A, използва се за охранителни
инсталации.

DMTech

B9000 R

€ 4,30

Основа стандартна с монтиран диод за реализиране на функция
регистриране на повреда: „Свален пожароизвестител“ със запазване на
работоспособността на пожароизвестителната линия

DMTech

B9000 D

€ 2,00
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