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PRIVALUMAI IR FUNKCIJOS
 ● Autonominis perspėjimo įrenginys ( vietoje 
FUA-COMP) nedidelėms sirenų grupėms

 ● Atsarginis perspėjimo įrenginys esant klaidoms 
centriniame kompiuteryje, remonto darbų atveju 
ir t.t.

 ● Papildomas perspėjimo punktas prie centrinio 
kompiuterio

 ● Perspėjimas atskiromis sirenomis ar jų grupėmis

 ● Jutiklinis ekranas programinės įrangos valdymo 
patogumui

 ● Balso pranešimai tiesiogiai per mikrofoną arba 
paleidžiant įrašą 

 ● Sistemos apsauga slaptažodžio pagalba

 ● Begarsio tikrinimo galimybė

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
AE-100A pagamintas su 7" TFT jutikliniu ekranu. 
Pelė ir klaviatūra darbui nereikalingos, tačiau gali 
būti naudojamos. Pajungimas prie radijo įrenginio 
FUA-COMP per Ethernet. Budėjimo rėžime ekranas 
išsijungia automatiškai, tai taupo energiją ir 
prailgina eksploatacijos laiką.

Pradingus elektros energijai,  FUA-COMP atlieka 
avarinio maitinimo funkcijas, tada kai abu įrenginiai 
yra nutolę 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Jei 
poreikis atstumui tarp įrenginių yra didesnis nei 
10 metrų, rekomenduojama naudoti nedidelius 
UPS (nepertraukiamas maitinimo šaltinis) 
autonominiam - avariniam AE-100A maitinimui. 

Galimybė apsaugoti įrenginius slaptažodžio (PIN 
kodo) pagalba.  AE-100A gali būti sujungtas su 
kitomis sistemomis per E-Port 88.

Pav. 1: Slaptažodis

Pav. 2: Papildoma pranešimų paleidimo apsauga

Pav. 3: Balso pranešimų indikatorius

AE-100A
PERSPĖJIMO ĮRANGA

Valdymo pultas AE-100A naudojamas įmonės 
SONNENBURG Electronic AG perspėjimo siste-
moje (SES elektroninės sirenos, programinė 
įranga su valdymo pultu LSR 145, FUA-COMP ir 
t.t.) kaip atsarginis arba pagalbinis perspėjimo 
įrenginys. Sistema visiškai integruojasi į tinklą 
ir, klaidų centriniame kompiuteryje atveju, gali 
perimti visas pagrindines centrinio valdymo 
funkcijas.
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AE-100A TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Procesorius Intel ® Atom ™, taktinis dažnis 1,6 GHz

Skystųjų kristalų ekrano dydis 7“

Rezoliucija 800 x 480 px

Kampas (aukštis reguliuojamas) 140°/110°
Foninis apšvietimas 50.000 valandų

Centrinis procesorius 1,6 GHz , energijos taupymas 

MAITINIMO ŠALTINIS

Tinklo adapteris S/N: 63000-FSP0361AD101C-RS
Galia: 36 W
Įėjimas: 90 VAC ~ 264 VAC @ 50/60 Hz
Išėjimas: 12 VDC

Maitinimo įtampa 12 VDC
Energijos suvartojimas maks.  23 W

Jutiklinis ekranas Įdiegtas 4- laidis jutiklinis valdiklis

Montavimo variantai AE 100A montuojamas naudojant laikiklius VESA                 
(75 х 75 mm),  kabinant ant sienos, arba pastatomas     

Darbinė temperatūra ° C -10° C ~ 50° C su CFC

Saugojimo temperatūra ° C -20° C ~ 60° C

Matmenys (P х A х G) 226 x 140 x 40,18 mm

Svoris 1,0 kg

UŽSAKYMO NUMERIS

 18.030 Planšetinis kompiuteris  Planšetinis kompiuteris jutikliniu ekranu su programine įranga – perspėji- 
 mo įrangos ir būklės vertinimo valdymo stebėjimui

 18.031 AE-PS Maitinimo jungiklis  AE-100A maitinimo jungiklis atsarginiam energijos šaltiniui 

 18.032 AE-KAB1  10 m kabelių komplektas AE-100A - prijungimui prie  tinklo ir maitinimo 
 šaltinio  

JUNGČIŲ SĄSAJOS

Standartinis VESA montavimas

2 x USB

2 x LAN

1 x RS-232, 1 x auf RS-232/422/485 einstellb. COM-Port
Maitinimo jungiklis

Nuolatinės  srovės įėjimasAudio


