
A GFE- ADLI illesztõegységként használható az Orion hagyományos központ és bármely GFE
analóg címezhetõ rendszer között. Lehetõvé teszi a címezhetõ központ számára a hagyományos
egység ellenõrzését és felügyeletét

Egy 8-as DIL kapcsoló és egy jumper segítségével állítható be a modul címe és a jelentés módja.
A modul továbbítja az analóg címezhetõ központnak az Orion hagyományos központ összes
zónájának állapotát mind tûz, mind hiba jelzés esetén. A GFE- ADLI általános jelzést is adhat
központonként tûz vagy hiba jelzés esetén. Amikor egy egyedi zónajelzés felprogramozásra kerül,
akkor a modul lefoglal annyi egymást követõ címet, ahány zónája van az Orion központnak. Ha
az általános jelzés kerül felprogramozásra, akkor a modul csak egy címet foglal le. A modul az
analóg címezhetõ központ szerint egy zóna felügyeleti egység. Ez az egység három LED-del
rendelkezik melyek kijelzést biztosítanak a modul állapotáról: Ezek a kommunikáció (zöld),
hibajelzés (sárga), és tûzjelzés (piros)

Végül a modul lehetõvé teszi az Orion központ vezérlését távolról, bármelyik GFE analóg
címezhetõ központról, úgy, hogy biztosítja a felhasználó számára a némítást vagy a riasztás újra
indítását (evakuálás) és a törlést
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GFE-ADLI
Rendelési kód

Orion analóg hurok illesztõ

20 g

Technikai részletek
Feszültség

Áramfelvétel
SW és HW kompatibilitás

Súly
Méretek

Maximális páratartalom
Mûködési hõmérséklet

Huroktáplált 17–30 V DC

100,3 (Ho) x 35,0 (Szé) x 18 (Ma) mm
0 °C – 40 °C

85% RH lecsapódásmentes

1,2 mA ( ) – 3 mA ( )nyugalmi riasztás vagy hiba
Orion hagyományos központ minimum 1.5 verzió,

Junior vagy Juno Net központ (összes verzió)

GFE-ADLI
Orion analóg hurok illesztõegység

Orion központ

Juno Net

Junior
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