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ORION EX MINI-REP

ORION E X M INI- REP
P ainel R epetidor C onvencional

O ORION EX MINI-REP providencia o controlo remoto, visualização do estado do sistema e funções de 
monitorização. Todas as condições de Fogo, Avaria, Teste e Desabilitações são exibidas. O utilizador tem a 
capacidade de controlar todas as funções do nível de acesso 1 e 2. Em conformidade com a norma EN54 parte 2. 
Funções de controlo e visu alização são replicad as da mesma forma que numa cen tral deteção de incên dio ORION 
EX . O acesso ao nível 2 é efectu ado através dum código de quatro dígitos (o mesmo utilizad o no pain el 
convencio nal ORION EX ).

Inclu i de base um interface RS 232. Esta unidade tamb ém é compatível com todos os interfaces de comunicação de 
laço da GFE permitin do que o ORION MINI-REP seja integrad o com um pain el convencio nal ORION EX utilizan do as 
seg uintes 4 tecn ologias de comunicação :

  RS 232
  RS 485
  Fib ra Óp tica
  T CP/IP (Esp ecí�co p ara o s sistemas co nvencio nais ORION)

Po derão ser ligados até 4 pain éis ORION EX MINI-REP a uma cen tral convencio nal ORION EX . Quando é utilizad o o 
interface RS 232, só um repetidor terá cap acid ade para controlar e actu ar so bre o sistema; os restan tes serão 
exclu sivamen te para visu alização de estad o. Esta unidade está disp onível na cor bran ca e vermelh a.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAINEL REPETIDOR CONVENCIONAL PARA ORION EX – INCLUI INTERFACE RS232

28 V DC nominal derivada da saída de alimentação aux. da ORION

40 mA

Alimentação (+)/(-), TX e RX 

RS232, RS485, FO ou TCP/IP ; 1-Visualização / Controlo, 3-Visualização

95% HR sem condensação

-10ºC a 50ºC

1.4 Kg

256 (C) x 194 (L) x 75 (P) mm

Branco ou Vermelho

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO

LIGAÇÕES

COMUNICAÇÕES DE REDE

HUMIDADE RELATIVA MÁX.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

PESO

DIMENSÕES

COR

REFERÊNCI A


