
De Advisor CD 95 beschikt standaard over 

16 programmeerbare zones en is uitbreid-

baar tot een maximum van 148 zones door

gebruik te maken van een insteekkaart 

(8 zones), remote bediendelen (4 zones) 

of remote uitbreidingen (8 zones). Op 

het paneel kunnen maximaal 16 remotes

(bediendelen (max. 8) of uitbreidingen) 

worden aangesloten. Deze uitbreidingen op

afstand kunnen worden geplaatst op elke

willekeurige lokatie in het systeem en worden

door middel van een 4-aderige kabel met

het controlepaneel verbonden.

De Advisor 95 kan worden geprogrammeerd 

om te functioneren als 8 onafhankelijke 

alarmsystemen en 5 gemeenschappelijke
gebieden. Elk systeem kan worden uitgerust

met afzonderlijke bediendelen en gebruikers-

codes. De alarmzones kunnen worden toe-
gewezen aan een specifiek systeem (kantoren,

winkels, enz.) of kunnen gemeenschappelijk

zijn voor alle systemen (entree, receptieruimten,
kantines enz.).

è Klok

Het paneel is uitgerust met tijdindelings -

mogelijkheden. Er zijn 20 7-dagen-timers en
31 uitzonderingsschema’s voor vakanties.  Ze

kunnen individueel of samen worden gebruikt

voor de volgende functies :

q Automatisch in/uitschakelen van het systeem

q Herinnering voor inschakeling op vaste
tijdstippen

q In-/uitschakelen, alleen melden aan meld-
kamer indien buiten routinetijden

q Tijdscontrole van uitgangen

q Verbod of toelating voor het  gebruik van
gebruikerscode binnen bepaalde periodes 
(toegangscontrole)

Er is een programmeerbare mogelijkheid 
aanwezig die een automatische waarschuwing

vooraf geeft voordat het systeem inschakelt.

è Vrij te programmeren zones

Alle zones zijn vrij te programmeren voor één

van de volgende functies : Inbraak, Sabotage,

Overval, Brand, In/Uitloop, Sleutelschakelaar,
enz.

Elk bediendeel (CD 3048/3049) heeft 1 program-
meerbare uitgang en elke remote uitbreiding

heeft 2 programmeerbare uitgangen.  Deze 

uitgangen zijn van het type “open collector” en
kunnen individueel worden geprogrammeerd

als : interne sirene, schakelaar, buitenverlichting,

digitale kiezer, geheugenfunctie detectors, enz.

è Buitenverlichting

Passief infrarood detectors voor automatische

buitenverlichting kunnen worden aangesloten
op iedere zone-ingang via de CP 4005 interface.

è Nederlandse omschrijving

Een Nederlandse omschrijving voor iedere 
zone en gebruiker kan in het paneel worden

geprogrammeerd.

è CD 150

De Advisor CD 150 heeft dezelfde functionaliteit
als de CD 95, maar biedt een aantal voordelen

bij montage door de grotere behuizing van 

475 x 460 x 160 mm (L x H x D) die plaats biedt
aan een accu van 25 Ah en diverse accessoires.

De Advisor CD 95/150 zijn uitbreidbare centrales

van 16 tot max. 148 zones.  Totaal 16 "remotes",

waarvan max. 8 bediendelen, kunnen worden
aangesloten.  

è Echte systeemsplitsing

l Bediening via remote bediendelen met LCD-display in
de Nederlandse taal

l Controlepaneel met standaard 16 zones,  uitbreidbaar
to 148 zones

l 50 programmeerbare uitgangen, uitbreidbaar tot 
148 middels CD 97Sin en IDR 32

l Zones vrij te programmeren als : Inbraak, Overval,
Sabotage, Brand, In/Uitloop, etc.

l Drie manieren om uit te breiden :
- Insteekkaart = 8 zones
- Remote bediendeel  = 4 zones
- Remote uitbreiding = 8 zones

l Maximum 16 “remotes”, aan te sluiten middels
een 4-aderig bussysteem

l 100 codes van 4 tot 6 cijfers
l Geheugen voor 1000 gebeurtenissen, met tijd en datum

l Printeraansluiting

l Mogelijkheid tot opsplitsen in 8 systemen

l Geheugenkaart voor opslaan/opvragen paneelgegevens
l Tijdklokmogelijkheden - met 20 afzonderlijke

tijdsinstellingen

l Upload/Download mogelijkheid

l Elke zone programmeerbaar voor detectie van zowel
alarm als sabotage

l Programmeerbare gebeurtenissen en actielijsten

l Mogelijkheid om ingangen te koppelen aan uitgangen
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è Technische gegevens
Aansluitspanning Primair 220/240 V ac

Secundair 17-18 Vac/ 50 VA

Systeemvoeding 13,7 V dc/1,8 A

Noodstroomvoorziening CD 9501 met kiezer : Max. 7,2 Ah/12 V, loodaccu

CD 9501 :  Max. 16 Ah/12 V, loodaccu

CD 15001 :  Max. 25 Ah/12 V, loodaccu

Zones 16 vrij programmeerbare zones

4 zones op remote bediendeel 

1 sabotage-zone

1 ingang communicatiestoring

(Zones hebben eindlusweerstand van 4K7 ± 2 %)

Uitgangen

Centrale 1 buitensirene; 800 - 1000 mA

1 binnensirene; 800 - 1000 mA

8 programmeerbare uitgangen; 100 mA

Remote bediendeel 1 programmeerbare uitgang; 40 mA

Remote uitbreiding met 8 zones 2 programmeerbare uitgangen; 40 mA

Printeruitgang Serieel RS 232

Afmetingen

CD 9501 315 x 385 x 88 mm (L x H x D); 1,25 mm plaatstaal 

CD 15001 475 x 460 x 160 mm (L x H x D); 1,25 mm plaatstaal

Remote uitbreiding 175 x 125 x 35 mm (L x H x D); 3 mm polycarbonaat 

Bediendeel 160 x 120 x 35 mm (L x H x D); 3 mm ABS

Gewicht CD 9501 : 5 kg

CD 15001 : 10,5 kg

Kleur Beige

CD 9501* Controlepaneel met 16 zones met eindweerstand

CD 15001* Als CD 9501, in grote kast

CD 3008/3009* LCD remote bediendeel (geen zones)

CD 3048/3049* LCD remote bediendeel (4-draadsaansluiting), 4 zones/2 uitgangen

CD 3008-Prox LCD bedienpaneel met proximity bediening; incl. 2 proximity sleutelhangers

CD-Prox key Proximity sleutelhanger voor CD 3008-Prox

CD-Prox key 5 Als CD-Prox key; echter set van 5 gelijke

CD 9031* Remote uitbreiding (RLE) (4-draadsaansluiting), 8 zones/2uitgangen

CP 4003 Insteekkaart met 8 zone-uitbreidingen

CD 9006 Geheugenkaart

CD 9005 Insteekkaart met 8 uitgangen 

CD 9007 Printerkabel

CP 4005 Nitewatch stuurprint 

CP 2005 Lichtschakel relais 1000 W/240 V ac

RD 6201* "Plug-in" telefoonkiezer

RD 6201-ISDN ISDN modem/kiezer

CD 97sin Synoptische driver print voor CD 72/95/150

IDR 32 Basisprint voor max 32 stuks CD 97sin

* Voor België, gelieve “S1” aan code toe te voegen.
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