INSPIRO+ - Panel domofonowy z zamkiem szyfrowym oraz dodatkowymi
modułami

INSPIRO 1+

INSPIRO 3+

INSPIRO 12+

INSPIRO 14+

INSPIRO 18+

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszkaniowego. Ilość
obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020, panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne
użytkowanie.
Panele z serii Inspiro+ są wyposażone w pełną klawiaturę numeryczną służąca zarówno do wybierania numerów dzwonienia jak i zamek szyfrowy do
kontroli dostępu. W zależności od wersji, panel można zamówić z dodatkowymi modułami ułatwiającymi obsługę oraz zwiększającymi funkcjonalność
systemu domofonowego. Są to m.in: Czytnik breloków zbliżeniowych, elektroniczna lista lokatorów, tradycyjna lista opisowa oraz przyciski
bezpośredniego dzwonienia.
W każdym modelu pozostaje ten sam sprawdzony, minimalistyczny, elegancki design, doskonale prezentujący się na fasadzie każdego budynku.
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Opis
Wykonanie
Moduły

Panel domofonowy z zamkiem szyfrowym oraz dodatkowymi modułami

Wyświetlacz

-

Max. ilość abonentów

1020 lokale

Sposób montażu

Podtynkowy
Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa dobierana w zależności od wielkości panelu:
INS-P-S NT, INS-P-M NT, INS-P-L NT, INS-P-XL NT, INS-P-XXL NT)

Wymiary (mm)

INSPIRO 1+ - Panel 111x229, puszka montażowa podtynkowa 92x210x31,5
INSPIRO 2+, 3+, 9+ - Panel 111x290, puszka montażowa podtynkowa 92x271x31,5
INSPIRO 5+, 10+, 12+ - Panel 111x351, puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5
INSPIRO 13+, 14+ - Panel 111x412, puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5
INSPIRO 17+, 17ACC+, 18+ - Panel 216x229, puszka montażowa podtynkowa 197x210x31,5

Typ instalacji
Zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania

Cyfrowa: 2 żyłowa - system P

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
W zależności od wybranego modułu:
ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
xNP - lista opisowa z maksymalnie 10 przyciskami bezpośredniego dzwonienia
xNACC - moduł podświetlanej listy opisowej z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym Unique 125 kHz

15V DC / 294mA (max. pobór prądu dla INSPIRO 14+)
~ 1,5W

KK0176vA.2108

www.support.aco.com.pl

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:
- podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
2 x złącza śrubowe
- podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”
2 x złącza śrubowe
- podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) - tylko Master

Wejścia

-4 x złącza śrubowe:
- podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”
1 x złącze śrubowe „INPUT”:
- podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
1 x złacze śrubowe:
- podłaczenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)
2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytom w ramce do zawieszenia panelu na czas instalacji
- łatwo wymienne, podświetlane pola opisowe
- dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (możliwość
wyłączenia funkcji)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- działanie w wielowejściowych systemach Master/Slave/Multimaster
- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka
szyfrowego, breloka, odbiornika. Dla paneli Slave wymagany opcjonalny moduł CDN-I/O.
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (tylko odbiorniki aktywne)
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia (z poziomu komputera)
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonień (z poziomu komputera)
- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania”
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P- /PV
Dodatkowe cechy dla modelu INSPIRO 18+
- przyciski bezpośredniego dzwonie programowane z poziomu panelu
Dodatkowe cechy dla modeli INSPIRO 2+, 5+, 12+, 13+, 14+, 17ACC+
- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
Dodatkowe cechy dla modeli INSPIRO 3+, 5+, 14+
- podgrzewany wyświetlacz modułu 230E
- 27 znaków opisu dla każdego lokalu (16 znaków w górnym wierszu i 11 w dolnym wierszu)
- maksymalnie 1020 opisów dla 1020 lokali + 8 opisów dla nr dodatkowych
- sortowanie opisów kolejno wg. adresów odbiorników lub alfabetycznie
- możliwość wywołania wyszukiwania wpisów zaczynających się na wybraną literę alfabetu
- ekran powitalny, wyświetlany w trybie czuwania (tzw. Intro) – 32 znaki zapisane w 2 wierszach po 16 znaków
- do 4 ekranów powitalnych (Intro) zmieniających się w ustawionym odstępie czasu (od 1s. do 15s.)
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