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1. Wprowadzenie 
 
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie naszej Centralki SR827. Jest to 
produkt zaprojektowany i wykonany tak, żeby chronić Twoje mienie i zapewnić Ci 
bezpieczeństwo przy niskich kosztach użytkowania. 
 
Centralka SR827 jest nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym, które służy do 
ochrony szerokiej gamy obiektów, w których nie jest potrzebny rozbudowany system 
alarmowy. 
Podstawowymi właściwościami są: 

• Do 14-tu konfigurowalnych wejść 
• 4 wyjścia (w tym 2 przekaźnikowe) 
• Możliwość obsługi 2-óch stref 
• Sterowanie systemem poprzez max. 3 klawiatury przypisywane selektywnie do 

danej strefy 
• Tygodniowy grafik automatycznych uzbrojeń / rozbrojeń systemu (po 1 parze 

uzbrojenia / rozbrojenia na każdy dzień tygodnia) 
• Możliwość częściowego uzbrojenia 
• Zasilanie buforowe (z własnym układem ładowania akumulatora) 
• Wysyłanie powiadomień CLIP, SMS i GPRS 
• Dostęp zdalny: sterowanie uzbrajaniem, sterowanie wyjściami, 

konfigurowanie centralki 
• Nieulotny bufor 4000 zdarzeń 

 
2. Koszty użytkowania 

 
Funkcją centralki alarmowej jest powiadamianie osób znajdujących się w pobliżu lub 
oddalonych o zaistniałych zdarzeniach. Mogą one być alarmowe lub techniczne. 
Powiadamianie zdalne odbywa się poprzez telefon komórkowy za pomocą dzwonienia 
(CLIP), wysłania wiadomości SMS lub GPRS (stacja monitorująca). Każde takie 
powiadomienie (oprócz dzwonienia, które nie zostanie odebrane) wiąże się z pewnymi 
kosztami. Koszty te można kontrolować poprzez odpowiednie skonfigurowanie 
powiadomień. Trzeba tu rozważyć, czy dana wiadomość ma być dostarczona bez 
szczególnego liczenia się z kosztami (wielokrotne powtarzanie wysyłania jej do 
momentu otrzymania prawidłowego potwierdzenia), czy można pominąć wysłanie jej 
w razie problemów z komunikacją, a tylko pozostawić w pamięci urządzenia 
informacje o zaistniałym zdarzeniu, do odczytania w późniejszym terminie. Należy 
przemyśleć i uzgodnić z instalatorem jak i kiedy mają być przesyłane powiadomienia, 
a instalator odpowiednio skonfiguruje Centralkę SR827. 
 

 
3. Klawiatura  

 
Klawiatura steruje stanem uzbrojenia poszczególnych stref centralki SR827, oraz 

blokowaniem i odblokowywaniem linii wejściowych (Bypass). Informuje ona również o 
stanie uzbrojenia, stanie linii wejściowych, pamięci alarmów, problemach technicznych i 
stanie blokady linii wejściowych. 
 



W systemie może być zdefiniowanych 20 kodów użytkowników. Kod 1 jest zawsze aktywny, 
przypisany do strefy 1 i ma aktywne wszystkie uprawnienia. Jego wartość domyślna to 
„1234”. 
Kody 1 – 15 są kodami do używania na klawiaturach i przy dostępie zdalnym. Kody 16 – 20 
służą tylko do używania przez dostęp zdalny (klawiatury te kody będą traktować jako 
nierozpoznane). 
 
Każdy z kodów może mieć nadane następujące uprawnienia włączane opcjonalnie (wyjątek 
stanowi kod nr 1, który ma zawsze włączone wszystkie uprawnienia): 

a) Przypisanie do strefy 1 albo 2 
b) Możliwość uzbrajania 
c) Możliwość rozbrajania 
d) Możliwość zakładania i likwidowania blokad linii wejściowych - bypass 
e) Możliwość dostępu zdalnego 

 
Obsługa klawiatury: 
 
W trybie podstawowym na „wyświetlaczu” klawiatury zapalają się lampki, którym 
odpowiadają przyporządkowane do nich linie wejściowe w strefie, którą obsługuje dana 
klawiatura. 
 
Uzbrojenie kodem użytkownika (w systemie nie ma linii nocnych): 
4 cyfry kodu użytkownika 
 
Uzbrajanie nocne 

Jeśli w systemie zdefiniowana jest linia wejściowa „Uzbrojenia nocnego” (zakładka 2-
Wejścia/Wyjścia, kolumna ‘U’), to jeśli zostanie ona naruszona w czasie odliczania czasu na 
wyjście, to po uzbrojeniu systemu chroniony jest cały obszar. Natomiast jeśli nie zostanie ona 
naruszona, to po uzbrojeniu z obszaru chronionego wyłączone są te linie, dla których jest 
zaznaczona w konfiguracji opcja „Linia blokowana w trybie nocnym” (zakładka 2-
Wejścia/Wyjścia, kolumna ‘N’). 

 
Uzbrojenie całkowite kodem użytkownika (w systemie są linie nocne): 
4 cyfry kodu użytkownika + pobudzenie czujki „Uzbrojenia nocnego” (zakładka 2-
Wejścia/Wyjścia, kolumna ‘U’) 
 
Uzbrojenie nocne kodem użytkownika (w systemie muszą być zdefiniowane linie nocne): 
4 cyfry kodu użytkownika + brak pobudzenia czujki „Uzbrojenia nocnego” (zakładka 2-
Wejścia/Wyjścia, kolumna ‘U’) 
 
Uzbrojenie szybkie: 
klawisz ‘0’ przytrzymany przez 3 sekundy. 
 
Uzbrojenie jest możliwe tylko wtedy, gdy dla danej strefy nie jest naruszona żadna linia 
wejściowa z włączoną „Kontrolą przy załączeniu czuwania” (zakładka 2-Wejścia/Wyjścia, 
kolumna ‘K’, funkcja ta włączona jest domyślnie dla wszystkich linii). Naruszenie wejść 
sygnalizowane jest przez zapalenie się lamki przyporządkowanej do danego wejścia. 
Po podaniu kodu rozpoczyna się odliczanie „Czasu na wyjście”, w trakcie którego należy 
opuścić chroniony obszar. Stan ten sygnalizowany jest przez miganie zielonej lampki i 
przerywany sygnał akustyczny klawiatury. Jeśli do uzbrojenia jest więcej niż 10 sekund, to 



miganie lampki i pulsowanie sygnału akustycznego są powolne. Jeśli zostało mniej niż 10 
sekund pulsowanie to staje się szybkie. 

Jeśli w systemie zdefiniowana jest linia wejściowa „kończąca uzbrojenie” (podłączona 
np. pod czujnik otwarcia drzwi wejściowych), to jeśli w czasie odliczania czasu na wyjście 
nastąpi jej naruszenie a następnie powrót do stanu normalnego, to 3 sekundy po powrocie do 
stanu normalnego następuje uzbrojenie systemu niezależnie od czasu jaki pozostał do końca 
odliczania. 
 
Rozbrojenie kodem użytkownika: 
4 cyfry kodu użytkownika 
 
Jeśli w trakcie wprowadzania kodu nastąpi pomyłka, to przyciśnięcie klawisza ‘#’ spowoduje 
skasowanie wprowadzonych dotychczas cyfr i kod należy zacząć wpisywać od początku. 
Jeśli aktywowana jest w konfiguracji funkcja „3 błędne hasła”, to po wpisaniu na klawiaturze 
danej strefy 3 razy pod rząd błędnego kodu nastąpi zablokowanie klawiatur na 
skonfigurowany czas, oraz zostanie wysłane powiadomienie wg zadanej konfiguracji. 
 
Bypass: 
Klawisz ‘*’ + 4 cyfry kodu użytkownika + klawisz ‘4’  + nr linii + nr linii + ... + Klawisz ‘#’ 
 
Po wejściu w tryb konfiguracji bypassów zapalone zostają te lampki, których numery 
odpowiadają zablokowanym aktualnie liniom. Wciśnięcie danego klawisza powoduje zmianę 
stanu zablokowania i odpowiednie włączenie/ wyłączenie odpowiadającej tej linii lampki. 
 Jeśli ma być zmieniony stan blokady dla linii 10 – 14, to najpierw trzeba wcisnąć 
przycisk ‘*” (klawisz dziesiątek) i następnie jeden z klawiszy ‘0’ – ‘4’ w zależności którą 
linię chcemy zablokować/odblokować (10 – 14). 

Blokować/odblokowywać można tylko linie przyporządkowane do danej strefy. Linie 
przyporządkowane do innej strefy nie są podświetlane i nie można zmienić ich stanu blokady. 

Wejścia skonfigurowane jako linie 24-godzinne i napadowe zostają zablokowane do 
momentu aż nie nastąpi ich odblokowanie na klawiaturze, przesłanie konfiguracji z 
komputera lub przywrócenie Centralki SR 827 do ustawień fabrycznych. Pozostałe wejścia są 
odblokowywane we wcześniej wymienionych przypadkach oraz przy każdym rozbrojeniu 
strefy. 
 

W trybie podstawowym, jeśli któraś linia w dowolnej strefie jest zablokowana, na 
klawiaturze jest to sygnalizowane świeceniem lampki „Bypass” i rozbłyskiem co 5 sekund 
lampek odpowiadającym zablokowanym liniom. 
Wejście w tryb „Bypass” jest możliwe tylko w trybie rozbrojenia. 
 
 
Naciśnięcie klawisza sygnalizowane jest krótkim piśnięciem. 
Przy zatwierdzaniu operacji, która kończy się pozytywnie następuje 3-krotne krótkie 
piśnięcie. Jeśli operacja kończy się błędem, następuje pojedynczy długi pisk. 
Naciśnięcie klawisza gwiazdka powoduje opuszczenie danej czynności bez jej zatwierdzania 
– anulowanie operacji. 
 
Kod rozbrojenia pod przymusem: 
ostatnia cyfra kodu użytkownika zwiększona o 1 lub zmniejszona o 1 (ustawiane w 
konfiguracji); funkcja aktywna tylko wtedy, gdy jest aktywowana w konfiguracji i poprawne 
są wszystkie parametry pozwalające na powiadomienie o alarmie. 



 
Kod napadu: 
Równocześnie wciśnięte klawisze ‘*’ i ‘#’ przez 2 sekundy 
W opcjach wybranie „Cichego alarmu napadowego” spowoduje, że użycie kodu napadowego 
nie wywoła głośnego lokalnego alarmu, tylko zostanie wysłane powiadomienie o tym 
zdarzeniu. 
 
Kod alarmu pożarowego:  
Równocześnie wciśnięte klawisze ‘7’ i ‘9’ przez 2 sekundy. 
Funkcja aktywna, jeśli co najmniej jedna linia wejściowa zdefiniowana jest jako „pożarowa” 
 
Kod r ęcznego resetu czujek ppoż:  
Równocześnie wciśnięte klawisze ‘4’ i ‘6’ przez 2 sekundy. 
 
Zmiana kodu użytkownika: 
Klawisz ‘*’ + 4 cyfry kodu użytkownika + klawisz ‘1’ + 4 cyfry nowego kodu użytkownika + 
‘#’ 
 
Gdy dana klawiatura przypisana jest do obydwu stref, to: 

a) kody specjalne napad, alarm pożarowy i ręczny reset czujek ppoż. mogą być 
aktywne tylko dla strefy 1 

b) kod szybkiego uzbrojenie jest nieaktywny dla żadnej strefy 
 
 
Sygnalizowanie stanu centralki: 
 
Na klawiaturze są następujące lampki sygnalizacyjne: 

a) czerwono-zielona - strefa 1 stan 
b) czerwono-zielona - strefa 2 stan 
c) żółta – blokada linii (bypass) 
d) żółta – usterka 
e) 14 czerwonych – wskazują na pobudzenie przyporządkowanej im linii wejściowej 

i jej stan bypassu 
 
Stany strefy sygnalizowane świeceniem lampek następująco: 

a) świeci na zielono ciągle – system gotowy do uzbrojenia, żadna linia nie jest 
naruszona 

b) świeci na zielono i co 5 sek gaśnie na 0,2 sek – stan czasowego zawieszenia 
uzbrojenia nocnego 

c) nie świeci – system rozbrojony, naruszona jest jakaś linia wejściowa 
d) pulsuje na zielono – trwa odliczanie czasu na wejście lub wyjście 
e) świeci na czerwono ciągle – system uzbrojony, brak alarmów 
f) świeci na czerwono i co 5 sek gaśnie na 0,2 sek – stan uzbrojenia nocnego 
g) pulsuje na czerwono – system uzbrojony, alarm aktywny lub pamięć alarmu 
h) świeci na przemian na zielono i czerwono (przy czym zielony jest przez 0,8 sek, a 

czerwony przez 0,2 sek) – system rozbrojony, pamięć alarmu 
 

Czerwone lampki sygnalizacji stanu wejść świecą się następująco: 
a) w trybie normalnym rozbrojonym bez bypassu i w trybie uzbrojonym: 

- przy pobudzeniu danej linii wejściowej zapalają się 



- przy powrocie danej linii wejściowej do stanu normalnego gasną 
b) w trybie normalnym rozbrojonym jeśli jest włączona blokada danej linii 

(bypass): 
- jeśli linia jest w stanie normalnym, to lampka nie świeci, tylko co 5 sekund 
następuje krótkie (0,2 sek) zapalenie się 
- jeśli linia jest w stanie pobudzonym, to lampka świeci się i co 5 sekund 
następuje krótkie (0,2 sek) jej zgaszenie 

c) w trybie zakładania blokad (bypass): 
- jeśli linia jest niezablokowania i niepobudzona, to lampka jest zgaszona 
- jeśli linia jest niezablokowania i pobudzona, to lampka szybko mruga 
- jeśli linia jest zablokowania, to lampka świeci w sposób ciągły 

 
Lampka Bypass świeci w trybie uzbrojenia i rozbrojenia, jeśli jest założona blokada na którąś 
linię. 
 

Jeśli w trybie rozbrojonym sygnalizowana jest pamięć alarmu, to wciskając klawisz ‘5’ 
przez 2 sekundy, wchodzi się w tryb przeglądania pamięci alarmu – zapalają się te lampki 
linii wejściowych, które odpowiadają liniom, na których nastąpił alarm. Wyjście z tej funkcji 
bez skasowania pamięci następuje poprzez wciśnięcie klawisza „*” lub po 15 sekundach 
braku wciśnięcia jakiegokolwiek klawisza. Po wciśnięciu klawisza ‘#’ następuje wyjście z tej 
funkcji ze skasowaniem pamięci alarmu. Skasowanie pamięci alarmów następuje również 
automatycznie przy uzbrajaniu strefy. 

Sprawdzenie pamięci alarmu może nastąpić tylko w trybie rozbrojonym.. 
 
Jeśli świeci się lampka „usterka”, oznacza to, że w systemie występuje jakaś awaria. 
Sprawdzenia dokonuje się poprzez wciśnięcie klawisza ‘6’ przez 2 sekundy. Zapalają się 
wtedy odpowiednie lampki linii. Lampkom przyporządkowane są następujące usterki: 
1 – brak zasilania głównego (230 V) 
2 – niskie napięcie akumulatora 
3 – brak podłączonego akumulatora 
4 – brak komunikacji z klawiaturą 1 
5 – brak komunikacji z klawiaturą 2 
6 – brak komunikacji z klawiaturą 3 
7 – błąd PINu karty SIM 
8 – brak sygnału GSM 
9 – brak zarejestrowania się w sieci GSM 
11 – naruszenie wejścia sabotażu klawiatury 1 
12 – naruszenie wejścia sabotażu klawiatury 2 
13 – naruszenie wejścia sabotażu klawiatury 3 
Lampki gasną same po ustąpieniu usterki. 
Usterki nie blokują możliwości uzbrojenia systemu. 
 
To czy lampka statusu danej strefy jest aktywna dla danej klawiatury, ustawia się za pomocą 
opcji w konfiguracji. 
 
Buzzer klawiaturowy sygnalizuje: 

a) alarm 
b) czas na wejście 
c) czas na wyjście 
d) operacje na klawiaturze 



e) gong - jeśli dla co najmniej jednej linii wejściowej aktywowana jest funkcja 
„gong”, centrala jest w stanie rozbrojenia oraz nastąpi naruszenie takiej linii, to na 
klawiaturze zostaną wygenerowane 2 krótkie sygnały dźwiękowe 

f) zbyt długie naruszenie - jeśli dla co najmniej jednej linii wejściowej aktywowana 
jest funkcja „sygnalizacja zbyt długiego naruszenia” i centralka jest w stanie 
rozbrojonym oraz czas naruszenia linii wejściowej przekroczy wartość 10 sekund, 
to co 10 sekund są generowane 2 krótkie sygnały dźwiękowe 

 
Utrata komunikacji z klawiatur ą 
 
 Jeśli komunikacja z klawiaturą zostaje przerwana (klawiatura przestaje odpowiadać na 
zapytania centralki, to centralka wyłącza zasilanie klawiatury na 10 sekund i ponownie je 
włącza, czeka 30 sekund (na ewentualne ustabilizowanie się czujek PIR podłączonych pod 
wejście dodatkowe w klawiaturze) i ponownie próbuje ustanowić komunikację z 
podłączonymi klawiaturami. Jeśli się to nie uda, to generowane jest zdarzenie ”Utrata 
łączności z klawiaturą”, które może być wysłane jako powiadomienie monitoringu i 
użytkownika. Dodatkowo jeśli była skonfigurowana do alarmu linia sabotażowa klawiatury 
lub dodatkowa linia wejściowa klawiatury, to generowane są alarmy przyporządkowane tym 
liniom. 
 

4. Funkcje użytkownika  
 

Autozałączenie – jeśli w trybie rozbrojonym przez skonfigurowany czas (1-255 min) 
nie nastąpi naruszenie żadnej linii, to uruchamiany jest proces uzbrajania taki, jak w 
przypadku wpisania kodu na klawiaturze, ale z czasem wyjścia wydłużonym 2-krotnie. Proces 
ten można przerwać wprowadzając na klawiaturze poprawny kod użytkownika. 
 
 Alarm pożarowy – jeśli w systemie wystąpi alarm pożarowy, to jeśli wyj ście jest 
skonfigurowane jako „alarm/pożar”, to dla odróżnienia tego alarmu od zwykłego alarmu 
sygnalizowany on jest załączaniem i wyłączaniem tego wyjścia co 1 sekundę. 
 

Powiadomienia - są wysyłane w przypadku: 
d) naruszenia/powrotu 14 wejść 
e) załączenia/wyłączenia 4 wyjść 
f) naruszenia 3 wejść sabotażowych klawiatur 
g) utraty komunikacji z klawiaturą 
h) wciśnięcia na klawiaturze kodu napadu 
i) wciśnięcia na klawiaturze kodu rozbrojenia pod przymusem 
j) wywołania alarmu pożarowego (z klawiatury lub wejść) 
k) szybkiego uzbrojenia 
l) wpisania na klawiaturze 3-ech błędnych kodów 
m) braku/powrotu sesji GPRS 
n) uzbrojenia/rozbrojenia systemu 
o) braku/powrotu zasilania głównego (230 V) 
p) niskiego poziomu / powrotu do prawidłowej wartości zasilania z AKU 

 
 

Użytkownik może być powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu przez SMS lub przez 
SMS i dzwonienie. Powiadomienia są wysyłane na wszystkie numery znajdujące się na liście 
telefonów dla danego zdarzenia.  Wysyłany SMS ma treść złożoną z: 



a) „Prefix SMSa” (do 20 znaków identyfikujących obiekt, wpisanych w trakcie 
konfigurowania urządzenia) 

b) Informacja tekstowa o rodzaju zdarzenia 
c) Dla zdarzeń z linii wejściowych i wyjściowych: „Opis” (do 19 znaków 

identyfikujących linię, na której nastąpiło zdarzenie, odrębne dla każdej linii) 
d) Czas zaistnienia zdarzenia. 

 Jeśli wybrana jest opcja „SMS i dzwonienie”, to po wysłaniu SMSa centralka dzwoni na ten 
sam nr i czeka na zakończenie połączenia (udanego lub nieudanego) ale nie dłużej niż 
zadeklarowany „Maksymalny czas połączenia”. 
 
 

Retransmisja odebranych SMSów – jeśli centralka SR827 jest odpowiednio 
skonfigurowania, to na wskazane nr telefonów przesyłane są odebrane SMSy, które nie 
zostały rozpoznane jako rozkazy sterujące urządzeniem. Daje to możliwość uzyskania 
informacji o próbach dostępu zdalnego przez osoby nieuprawnione lub zakłócenia pracy 
centralki. 
 
 
 Uzbrajanie / rozbrajanie zdalne - jeśli centralka SR827 jest odpowiednio 
skonfigurowania, to każdą strefę można uzbroić lub rozbroić wysyłając SMS o odpowiedniej 
treści. W zależności od konfiguracji możliwe jest to ze wszystkich telefonów lub tylko z 
uprawnionych. 
 
Treść SMS uzbrajającego: 

kkkkU 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
‘U’ – rozkaz uzbrojenia 

 
Treść SMS rozbrajającego: 

kkkkR 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
‘R’ – rozkaz rozbrojenia 

 
Centralka po wykonaniu czynności odsyła zwrotnie SMSa o wykonanej czynności na nr 
telefonu, z którego przyszedł SMSem rozkaz. 
 
 Zdalne sprawdzanie stanu centralki SR827 -  żeby dowiedzieć się w jakim stanie 
jest centralka, należy wysłać SMSa z zapytaniem o stan. W odpowiedzi SR827 wyśle SMSa z 
informacją o swoim bieżącym stanie na nr telefonu, spod którego przyszło zapytanie.. 
 
Treść SMS sprawdzającego stan: 

kkkkZ 
 „kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
‘Z’ – identyfikator zapytania 

 
SMSy zwrotne mają następującą strukturę: 

a) prefix - do 20 znaków identyfikujących obiekt, wpisanych w trakcie 
konfigurowania urządzenia 

b) aktualny stan uzbrojenia strefy 
c) aktualny stan wejść przyporządkowanych do strefy 



wejścia są podzielone na 3 grupy: przed znakiem ‘/’ są wpisane numery wejść 
aktualnie naruszonych, pomiędzy znakami ‘/’ i ‘#’ są wpisane numery wejść 
aktualnie będących w stanie normalnym i nie zablokowanych, po znaku ‘#’ są 
numery wejść zablokowanych (aktywny bypass) 

d) aktualny stan wyjść przyporządkowanych do strefy 
wyjścia są podzielone na 2 grupy: przed znakiem ‘/’ są wpisane numery wyjść 
aktualnie aktywnych, po znaku ‘/’ są wpisane numery wyjść aktualnie 
nieaktywnych 

e) aktualny czas zegara centralki 
 

SMSem nie można uzbroić systemu w trybie  „nocnym”. 
 

 
Zdalne sterowanie wyjściami przez SMS – jeśli dana linia wyjściowa jest 

skonfigurowana jako „sterowane SMS”, to można załączyć lub wyłączyć to wyjście, 
wysyłając SMSa o odpowiedniej treści z dowolnego telefonu. 
 
Treść SMS rozkazu załączenia wyjścia: 

kkkkZALx 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
„ZAL” – rozkaz załączenia 
‘x’ – cyfra ‘1’ – ‘4’ oznaczająca nr wyjścia, które ma być załączone 
 

Treść SMS rozkazu wyłączenia wyjścia: 
kkkkWYLx 
„kkkk” – 4-znakowy kod użytkownika 
„ZAL” – rozkaz wyłączenia 
‘x’ – cyfra ‘1’ – ‘4’ oznaczająca nr wyjścia, które ma być wyłączone 

 
 
Zdalne sterowanie wyjściami przez CLIP – jeśli dana linia wyjściowa jest 

skonfigurowana jako „sterowane CLIP”, to można załączyć lub wyłączyć to wyjście, 
dzwoniąc na nr karty SIM znajdującej się w Centralce SR827 z nr telefonu, który został 
wpisany w trakcie konfiguracji. 
  



6. Dane techniczne 
 
Centralka SR827 
 
- zasilanie główne: 14 – 18 V AC / min 1,2 A max 3,0A lub 16-26 V DC 
- zasilanie awaryjne: akumulator żelowy 12V / 1,2 - 18 Ah 
- prąd ładowania akumulatora: 300 mA  
- pobór prądu średni (bez nadawania i podłączonej klawiatury): 60 mA  
- pobór prądu średni (podczas wysyłania CLIP, bez podłączonej klawiatury): 150 mA  
- pobór prądu średni (podczas pracy w GPRS-ie, bez podłączonej klawiatury): 150 do 

300 mA  
- zakres napięcia wejść cyfrowych nie niszczącego: - 30 V do +30 V 
- maksymalny prąd wyjścia AUX: 13,8V / 900 mA 
- maksymalny prąd wyjścia zasilania klawiatury (z czujkami): 250 mA (13,8V) 
- wyjścia OC: 150 mA/wyjście, 30 V 
- wyjścia przekaźnikowe: 2 A/wyjście, 30 VDC 
- temperatura pracy: 0 do +50°C  
- wilgotność: 0 do +80 % 

  
 
 Klawiatura: 
 

- zasilanie: 10 - 14 V DC 
- pobór prądu średni: 18 mA  
- pobór prądu maksymalny: 40 mA  
- dodatkowe wejście typu NO / NC 
- temperatura pracy: 0 do +50°C  
- wilgotność: 0 do +80 % 

 
 


