برخی مشخصات و قابلیتهای پانل و تجهیزات آدرس پذیر گلوبال فایر به شرح ذیل می باشد:
.5

پانل آدرس پذیر  junior V4تک لوپ و قابل گسترش به  2لوپ با استفاده از کارت لوپ می باشد.

.2

قابلیت اتصال به مینی ریپیتر از طریق پورت  ، RS485فیبر نوری و کارت  TCP/IPمی باشد.

.6

هر لوپ قابلیت گنجایش  521المان را دارا می باشد.

.1

حداکثر  62آژیر در هر لوپ می توان قرار داد.

.1

حداکثر  33آژیر جریان ضعیف از نوع ( Sounder Beaconاز نوع  )VULCAN2ولی با محدودیت  62آدرس مجزا می توان در هر لوپ قرار داد

و تنها  31عدد از این واحد ها می تواند در هر لوپ نصب شود هرگاه به صورت ترکیب  Pآژیر و  Beaconبکار رود.
.3

دارای دو خروجی برای آژیر کانوشنال می باشد که به صورت مجزا سیم کشی و آدرس دهی می شود.

این تعداد شامل ورژنها و حالتهای مختلف از این نوع آژیر می باشد که عبارتست از حالت  auxiliary ، shadowو دتکتور همراه با  sounderو
 Beaconمی باشد.
.7

هر دو لوپ به صورت همزمان در برنامه پانل و  LCDقابل نمایش هستند.

.8

دارای دو خروجی رله حریق ( )fireاز نوع  change overو یک خروجی رله خطا ) (faultمی باشد که رله خطا در حالت عادی نرمال بسته )(NC

بوده و در هنگام بروز خطا باز می شود.
.3

 681زون قابل برنامه ریزی می باشد.

 152 .50گروه آژیر قابل برنامه ریزی می باشد.
 152 .55گروه ( I/Oورودی  -خروجی) قابل برنامه ریزی می باشد.
 .52قابلیت ثبت  2000واقعه در حافظه خود دارد که امکان چاپ دارد.
 .56با پروتکل های  Hochiki ، GFE ، Apolloهمخوانی دارد.
 .51دارای صفحه نمایش  1ردیف و  10کاراکتر می باشد.
 .51قابلیت برنامه ریزی با کیبورد خود پانل و همچنین نرم افزار  GFE connectorرا دارا می باشد.
 .53قابلیت برنامه ریزی به چند زبان را دارا می باشد.
 .57دارای  53زون قابل نمایش با  LEDبرروی صفحه پانل می باشد.
 .58حداکثر  62شاسی دستی برروی هر لوپ می تواند قرار گیرد و اگر این تعداد افزایش یابد زمان پاسخ گویی برای شاسی دستی افزایش می یابد.
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 .53دارای نرم افزار گرافیکی به نام  ODYSSEYبرای مدیریت حریق و یا گزارش که به صورت انتخابی می باشد.
دتکتورهای آدرس پذیر با نام  ZEOS-ADدارای مشخصات ذیل می باشد:
 -5دارای  2نمایشگر  LEDبر روی دتکتور جهت قابلیت دید  630درجه
 -2امکان آشکارسازی پیشرفته و پروتکل های ارتباطی پیشرفته
 -6قابلیت نصب و نگهداری آسان
 -1دارای چهارچوب بدنه براق
 -1دارای حسگر بادوام
 -3دارای برد مداری  SMDبا کیفیت باال و گارانتی معتبر
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