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Všestranná ovládacia jednotka, ktorá umožňuje ovládať jedno alebo 
viaceré akus�cké varovné zariadenia v rámci jedného systému drôtovým 
prepojením alebo bezdrôtovo. Využíva sa na výber alarmu, jeho ak�váciu a 
deak�váciu, monitorovanie ovládaného zariadenia, vykonávanie 
kompletných testov na zariadení a zobrazenie ich výsledkov.



• Ak�vácia alarmu na varovných zariadeniach
• Deak�vácia alarmu na varovných zariadeniach
• Ak�vácia testov na varovných zariadeniach
• Kompletný monitoring ovládaných zariadení 
• Čítanie stavov varovných zariadení
• Živé hlásenia s možnosťou ovládania hlasitos�  
• Zobrazovanie prebiehajúcich poplachov na LCD displeji 
• Automa�cká ak�vácia varovných zariadení (automa�cké spúšťanie sirén)

Základné funkcie LCU15

LCU15-W LCU15-I 

• externá riadiaca jednotka umiestnená v 
 odolnej uzamykateľnej nerezovej skrini na 
 stene
• ideálna voľba pre tých, ktorí požadujú 
 ovládanie na inom mieste, než je skriňa s 
 elektronikou

Obidve vyhotovenia ovládacej jednotky LCU15 majú dvojfarebný LCD displej. Sú vybavené otočným 
enkóderom s tlačidlom pre jednoduché, rýchle a intui�vne ovládanie, aj v stresových situáciách. 
Iden�fikácia a ak�vácia systému iba autorizovanými osobami je zabezpečená zabudovanou čítačkou 
autorizačných čipov iBu�on (Dallas). Ovládaciu jednotku LCU15 je možné rozšíriť o dve 
programovateľné tlačidlá. 

• interná riadiaca jednotka zabudovaná do 
 skrine zariadenia
• kompaktné riešenie, ktoré šetrí priestor

Ponúkame dve vyhotovenia

Napájanie

Nabíjanie LiPol batérie
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah pracovných teplôt
Display

Ovládanie

12V z aBUS-E zbernice (pre káblové pripojenie) 
LiPol batéria 3,7 V / 1000 mAh (pre bezdrôtové pripojenie)
12 - 30 V zo sieťového adaptéra
300 × 200 × 80 mm
3000 g
-25°C až +65°C 
LCD 128 × 64 px. oranžovo/čierny
otočný enkóder s tlačidlom 
Možnosť doplnenia o 2 voliteľné tlačidlá

Technické parametre
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