
Hjärtat i systemet för styrning och god överblick

Nu även med zoomning, panorering, göra avtestning under drift samt mycket mer.
Med MAP-59 styr man och får en mycket bra överblick av systemet.

Med grafiska översiktsbilder och symboler för ingångar/sektioner. De grafiska översikts-
bilderna förenklar handhavandet genom att man på ett enkelt sätt ser vilka områden
som är eller inte är tillkopplade. Man ser även via symboler utlösta larm och kan enkelt
återställa dessa.

MAP-59
Manöverpanel

Elektroniska lås för hem och företag

Se alla möjligheter på baksidan!
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Funktioner
• Färgdisplay 320 x 240 pixlar.
• Summer.
• PROX eller Mifare.
• 4 st funktionsknappar.
• 255 st larmområden.
• Kan även fungera som vanlig kortläsare.
• Grafisk presentation av larm.
• Larm/händelselogg.
• Till och frånkoppling av larmområden.
• Larm för tillkopplingsfel.
• Till och frånkoppling av sektioner.
• Kvittering av larm.
• Återställa område.
• Möjlighet att lista upp och ändra sektioner,
bl.a. alla bortkopplade.

• Söka sektioner på adress.
• Testtillkoppling med möjlighet att välja
bort siren, utgångar, larmsändning och
dörrmiljö.

• Test av ingång/sektion som visar aktuellt
motståndsvärde, fungerar även i till-
kopplat läge.

• Tysta sirén i separat meny.
• Manuell larmöverföringstest till valbar
mottagare.

• Test av sirener valbart utomhus, inomhus,
brandvarning och summer på dörrmiljö.

• Gångtest på larmområden.
• Service lägen på larmområden.
• Driftlägen i larmsystemet.

Smart och kraftfull

Enkel styrning av larmområden med frånslag, återställning och kvittering. Valbara säker-
hetsnivåer för att komma i användarläge.

Tag och kort som den högsta nivån eller endast tag eller kod. Bestäms i grundprogram-
meringen vilken nivå som skall gälla för de olika personerna och under vilka tider.

Manöverpanelen kan även fungera som vanlig kortläsare.

Grafik
• Ritningarna har ett standardläge men
kan zoomas in/ut och panoreras.

• Alla sektioner kan visas i ritningen,
uppdateras i realtid

• Möjlighet att stega igenom ritningar
med fokus på de olika sektionerna.

• Valbara färger för olika typer av larm
(larm, tillkopplat, frånkopplat, tillkopp-
lingsfel).

• Valbara nivåer för bakgrundsbelysning
tänd och släckt.

• Valbar tid för skärmsläckare.
• De grafiska symbolerna för sektioner
kan visas roterade.

• Valbara symboler, även egna, för sektioner.
• En sektion kan placeras ut flera gånger i
samma ritning.

Matning: 10-24V DC

Temperaturområde: +5°C till +65°C

Material: Plast

Miljö: Klass 1

Godkänd: Larmklass 2,3

Mått (mm) BxHxD:
Utanpåliggande montage: 95x235x29,5

Infällt montage (MAP-59 I) front: 119x294

Infällt montage (MAP-59 I) låda: 101x268x33,5




