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NetworX PinPointTM ∆ίκτυο ∆ιευθυνσιοδοτηµένων Συσκευών

Κύρια χαρακτηριστικά:
Βασισµένο στο πρωτόκολλο (Caddx)
Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι 
πληκτρολόγια ή συµβατικά modules)
Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο)
Ανώτατο όριο συσκευών 192 (στο NX-8E), ο περιορισµός
υφίσταται από το control panel
Λειτουργεί σ εσυνδυασµό µε ειδικούς διευθυνσιοδοτηµένους 
ανιχνευτές της Sentrol

∆ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων
(PinPoint ID System):

Η σωστή επιλογή για εµπορικές και οικιακές εφαρµογές όπου
απαιτείται εκτεταµένη καλωδίωση.
∆υνατότητα ελεύθερης καλωδίωσης που δίνει στον χρήστη 
ευελιξία για προσθήκες και επανατοποθετήσεις. 
∆ιασύνδεση τύπου αστέρα, in ή out / in και out.
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Ευελιξία:

Το σύστηµα PinPoint υποστηρίζει µέχρι 192 διευθυνσιοδοτηµένες 
συσκευές επάνω σε 3 ξεχωριστά loops (max 3000m έκαστο)
Το σύστηµα δύναται να κλιµακωθεί έτσι ώστε να είναι 
προσαρµόσιµο στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη.

Ακρίβεια:

Αναγνωρίζει την ακριβή τοποθεσία της συσκευής που θα 
παρουσιάσει πρόβληµα ή θα δώσει συναγερµό
Εξοικονοµεί χρόνο στο προσωπικό ασφαλείας αλλά και στο 
προσωπικό συντήρησης
Ως σύστηµα 2 καλωδίων, µειώνει κατά 50% τα σηµεία τερµατισµού
καθώς και την πιθανότητα προβληµάτων καλωδίωσης

NetworX PinPointTM ∆ίκτυο ∆ιευθυνσιοδοτηµένων Συσκευών
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Πλεονεκτήµατα:
Μειωµένη καλωδίωση συγκριτικά µε τα παραδοσιακά συστήµατα
Κατά συνέπεια µειώνεται το κόστος εργασίας και αυξάνονται τα κέρδη σε 
προσθήκες και επανατοποθετήσεις συσκευών
Το σύστηµα PinPoint µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εγκαταστάτες χωρίς να 
απαιτηθεί η εκµάθηση νέου προγραµµατισµού

NX-2192E : PinPoint bus interface
• Μέχρι τρια loops των τριών Km σηµαίνει 
γρήγορη & εύκολη εγκατάσταταση ενός 
νέου συστήµατος αλλά και προσθήκη 
εφαρµογής σε υπάρχον σύστηµα

• Υποστηρίζει µέχρι 192 συσκευές
• Οι διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές 
υποδεικνύουν την ακριβή τοποθεσία του 
συµβάντος (πρόβληµα-συναγερµός)

• Προηγµένη ψηφιακή επικοινωνία µεταξύ
συσκευών και panel

NX-2192E
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SI-ID : Συσκευή µονής εισόδου

• Συνδέεται σε αυτή οποιαδήποτε 
συµβατική συσκευή και λαµβάνει 
διέυθυνση 

• ∆υνατότητα λειτουργίας µε 1 ή 2 
αντιστάσεις

• ∆ειυθυνσιοδότηση µε dip switches
• Tamper switch 
• Είσοδος παραχωρείται σε οποιαδήποτε 

ζώνη

4I4O-ID

4I4O4I4O--IDID : Συσκευή
4 εισόδων – 4 εξόδων

• Συνδέονται σε αυτή τέσσερις 
οποιεσδήποτε συµβατικές συσκευές 
και λαµβάνουν διέυθυνση

• ∆υνατότητα λειτουργίας µε 1 ή 2 
αντιστάσεις

• ∆ειυθυνσιοδότηση µε dip switches
• Tamper switch 
• Οι εισόδοι παραχωρούνται σε 

οποιαδήποτε ζώνη
• Επιπρόσθετες εισόδοι για χαµηλή

µπαταρία και κεντρική βλάβη
διαθέσιµες για την επιτήρηση της 
εξωτερικής παροχής ρεύµατος

• 500 mA max διαθέσιµα σε κάθε µια 
από τις τέσσερις επιτηρούµενες 
εξόδους

NetworX PinPointTM ∆ίκτυο ∆ιευθυνσιοδοτηµένων Συσκευών
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• ∆ιευθυνσιοδοτηµένη 3D επεξεργασία 
σήµατος. Αναλύει το µέγεθος, την 
ταχύτητα,το σχήµα.

• Παρέχει 7 ζώνες κάλυψης µε έυρος 15,2 m 
• Τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια ή σε

γωνία µε ανώτατο ύψος 3 m
• ∆ιατίθεται µε δυο πλαστικά προσθέµατα, 

το καθένα εκ των οποίων καλύπτει τη µισή
επιφάνεια για µεγαλύτερη ευελιξία στην
τοποθέτηση(η κεντρική κουρτίνα είναι
πάντα ενεργή)

• ∆ειυθυνσιοδότηση µε dip switches
• Tamper switch

AP750 - ID : PIR ανιχνευτής κίνησης

AP750-ID
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5845 - ID : Ανιχνευτής θραύσης τζαµιού

• Sentrol ShatterPro’s Pattern Recognition 
TechnologyTM για ανώτατης ποιότητας 
ανίχνευση και απαλλαγή από ψευδεις
συναγερµούς

• Προστατεύει όλους τους τύπους γυαλιού
πάχους µέχρι 0.64 cm.

• Έυρος εντοπισµού µέχρι 6 m (διάµετρος)
• ∆ειυθυνσιοδότηση µε dip switches
• Tamper switch

5845-ID

521CXT-ID:  φωτο ηλεκτρικός 
αισθητήρας καπνού

521CXT-ID

• Τεχνολογία ESL-Sentrol 
• ∆ειυθυνσιοδότηση µε dip switches
• Tamper switch
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