Lichtkrant
P2000 alarmontvanger
Alarmering systemen
De P2000 lichtkrant, is een meldbord waarop P2000 alarmeringen worden weergegeven. De lichtkrant is met zijn
heldere led display al vanaf 30 meter goed te lezen.
Optioneel kan de lichtkrant worden uitgevoerd met verschillende weersensoren zodat de actuele weerinformatie automatisch
bij de melding gevoegd kan worden.
Op de lichtkrant is een toetsenbord aansluiting waarmee de
eindgebruiker heel eenvoudig gewenste instellingen kan doen.
• Op 30 meter leesbaar
• 4 regels van ieder 20 karakters
• 16 capcodes
• Leverbaar in meerdere display kleuren
• Rond afgewerkt met fraai geanodiseerde aluminium omlijsting
• Leverbaar met weersensoren voor actuele weer informatie
• Volledig alleen staand operationeel (230V)
• Wordt geleverd met windows software
• Optioneel met logo op maat, eventueel kleur
Aangezien deze lichtkrant is uitgevoerd met een eigen processor kan de
software volledig op maat geleverd worden hierdoor zijn de volgende
opties ook mogelijk:
• Tijd aﬂezing
• Verstreken tijd aﬂezing
• Stand-by mode volledig instelbaar
• Temperatuur aﬂezing
• Windsnelheid aﬂezing
• Temperatuur in combinatie met vocht meter
(gladheid waarschuwing in melding)
• Toevoeging van eigen tekst aan melding
(wegwerkzaamheden / service aan wagens)
• Melding zelf samen te stellen: weerinformatie, tijd en eigen tekst
• Valcontacten voor poort aansturingen
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Speciﬁcaties:
Kenmerken:
• Capcodes:
• Aantal regels :
• Karakter hoogte:
• Karakters per regel:
• LED weergave kleuren:
• Weergave
• Multiple capcode source weergave
• Toetsenbord aansluiting
• Tijd aﬂezing
• Verstreken tijd na melding
• Smart scroll
• Temperatuur sensor
• Temperatuur icm luchtvochtigheid
met berekening gladheid alarm
• Windmeter
• Valcontacten voor (poort) aansturing
• Plug and play installatie
• Vrij te programmeren stand-by tekst
• Software volledig op maat
Technische speciﬁcaties:
• Operatie frequentie:
• Protocol:
• Voeding:
• Opgenomen vermogen stand-by:
• Opgenomen vermogen bij weergave:
• Afmetingen:
• Display afmeting:
• Gewicht:
• Ontvanger gevoeligheid:
• Spurious rejection:
• Channel spacing:
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169.6500MHz
FlexTM
ISO 230V
2 Watt
80 Watt
102 x 66 x 18 cm (b x h x d)
96 x 40 cm (b x h)
24 kg
8 uv
40 dB onder carrier
25 kHz

Lichtkranten kunnen op maat geleverd worden, zo zijn naast de verschillende sensoren de volgende
uitvoeringen mogelijk: 1, 2, 4, 5 of zelfs 6 regels. Ook zijn P2000 schakelkasten opgenomen in ons
assortiment.
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