
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Maksimum  128 adresów przy detekcji dymu 
 EN54-2, EN54-4 
 CE zgodnie z  CPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka produktu 
 

 2 pętle (128 adr./pętla) lub 4 linie otwarte (32 detektory) 
 99 stref, 99 grup sterowniczych 
 Rejestr zdarzeń 1000  
 Tryb alarmu wstępnego, tryb pracy dzień/noc 
 Automatyczna lub ręczna aktywacja linii alarmowych 
 2 wejścia programowalne + 5 wyjść przekaźnikowych 
 Łatwa w obsłudze i instalacji 
 Autouczenie detektorów na pętli 
 Programowanie z klawiatury lub z komputera 
 4 linie wyświetlacza LCD , 40 znaków 

HEPHAIS 128 jest centralą adresowalną analogową. Spełnia standardy norm EN54-2 i EN54-4, 
HEPHAIS 128 jest łatwą w obsłudze i niezawodną. Współpracuje z detektorami gazu GD1xxA oraz 
czujkami dymu modułami liniowymi wejść/wyjść serii 05 w tym bezprzewodowymi. Na pętlach 
adresowalnych centrali Hephais 128 możemy także wieszać adresowalne syrenki lub czujki liniowe 
zasilane z pętli.   Centralę możemy konfigurować do obsługi 2 pętli  
lub 4 linii otwartych, , HEPHAIS 128 jest idealna do zabezpieczenia małych hoteli, dużych domów lub 
dużych garaży.   
Łatwa konfiguracja na obiekcie, tryb samouczenia lub ręczny czyli uruchomienie centrali 
HEPHAIS 128 szybkim i ekonomicznym. Oprogramowanie TELEHEPHAIS128 (ładowanie i ściąganie 
danych) ) ułatwia pełne wykorzystanie możliwości centrali tj.  użycie 99 stref i 99 grup sterowniczych .   
 

Specyfikacja elektryczna 

Prąd zasilania 230Vac (-15%, +10%), 50Hz (±10%) 

Napięcie pracy 24Vdc 

Okablowanie liniowe 2 x 1mm² min, ekranowany / Długość  = 2000m max 

Akumulatory 2 bezobsługowe -  12V / 7Ah 

Czas pracy z akumulatorów 24 w oczekiwaniu i  30 minut w alarmie 

Czas podtrzymania pamięci bez zasilania > 7 dni 

Magazynowanie danych Pamięć nieulotna  (Eprom) 

Maximum current supplied 1,2A 

Charakterystyka mechaniczna 

Wymiary (mm) / waga (bez akumulatorów) h x w x d = 300 x 370 x 120  / 3 Kg 

Materiał/kolor ABS 5V/RAL 7016 

Klasa IP  31 

Charakterystyka klimatyczna 

Temperatura pracy/magazynowania -10°C to 50°C/+10°C to 50°C 

Wilgotność względna pracy/magazynowania  93% R.H./  80% R.H. 

Wyjścia/Wejścia 

Liczna adresów/stref 128/99 

Linie adresowalne 2 pętle lub  4 linie otwarte 

Obsługa alarmów pożarowych Alarm, pre alarm, potwierdzenie alarmu, obsługa dnia i nocy 

Rejestr zdarzeń Do 1000 zdarzeń z datą  godziną  

Wyjście alarmu pożarowego 1przekaźnik  alarmowy NC/NO  

Wyjście uszkodzenia zbiorczego 1 przekaźnik uszkodzeniowy NC/NO  

Programowalne wyjścia 
Opcjonalnie 7 (R7P2) lub 12 (R12P2) – karty przekaźnikowe rozszerzeń (alarm, pre alarm, 

uszkodzenie, zdarzenia alarmowe) 

Programowalne wejścia 
2 x wejście dla aktywacji zdarzeń poprzez przekaźniki NO lub NC np.: aktywacja lub 

wyłączenie sygnalizatorów, reset, transmisja uszkodzeń, stan zasilania, wejścia techniczne) 

Szeregowy port komunikacyjny 
2 RS232 dla drukarki zewnętrznej/zdalnego pola obsługi lub programowania z PC lub 

wizualizacji 

Monitorowana linia sygnalizatorów 1 x 24V/1A (dzielona z wyjściem  24Vdc) 

Zasilanie urządzeń zewnętrznych 1 x 24V/400mA (dzielone z linią sygnalizatorów) 

 



 

Non contractual document 

Security Detection Direct Distribution Tel :  +33 (0)1 60 13 67 24 
41 rue du saule trapu, ZA du moulin de Massy Fax :  +33 (0)1 60 13 67 26 
91300 MASSY (France) e-mail : sd3@sd3.net 

 Kontakt w Polsce: Tadeusz Markiewicz e-mail : tadeusz.markiewicz@sd3.net 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Symbole zamówieniowe OPIS 
HEPHAIS 128 Centrala główna 
TELEHEPHAIS 128 Oprogramowanie konfiguracyjne 
AKCESORIA  
ALPHA RE Zdalne pole obsługi z wyświetlaczem LCD 
R7P2 Opcjonalna karta 7 przekaźników 
R12P2 Opcjonalna karta 12 przekaźników  

 

 

Porty 2 x 
RS232  

Opcjonalne karty 
przekaźników wyjściowych 
7 R7P2 lub 12 R12P2 30V/1A 

ALPHA RE  
Zdalny panel 
obsługi Drukarka lub 

TELEHEPHAIS 128 – 
Konfiguracja systemu 

  

2x 12 V / 7 
Ah 

Zdalny panel 

TR-SDI 
2 Monitorowane linie alarmowe 

24Vdc/500mA 

1 przekaźnik alarmowy NC/NO  
1 przekaźnik uszkodzeniowy  

NC/NO 30V/1A 

Wyjście zasilania zew. 24Vdc/500mA  

2 programowalne wejścia 

Czujka 

konwencjonalna 

Moduł linii bocznej 

Moduł I/O 

Detektor 
laserowy 

Moduł 

wejść 

Syrenki AVS2000 

Linie otwarte 

Czujka liniowa 
adresowalna 

DLFB 
Wskaźnik 
zadziałania 

ROP 

Sygnalizacja i sterowanie 

Czujka radiowa 

Pętle adresowalne 

AVSA 

Detektor gazu 
GDxx01A 

Długość = 1km, 

Średnica kabla =0,8mm DLF 


