คุณสมบัติ PREMIER 816 PLUS
มีโซน 8 โซน สามารถขยายโซนไดสูงสุด 16 โซน
สามารถเพิ่มโซนโดยใชบอรดขยายไดอีก 8 โซน และอีก 2 Output (แตไมเกิน 16 โซน)
สามารถกําหนดรูปแบบของการตรวจจับ ของแตละโซนได 19 รูปแบบ อิสระทุกโซน
สามารถตอรวมกับระบบการตรวจจับแก็ส,เพลิงไหม,น้ําทวม,อุณหภูมิสูง,อุณหภูมิต่ํา,รีโมท เปนตน
สามารถเลือกรูปแบบของการ Wiring สายได 9 รูปแบบ เชน NO NC DP หรือ EOL ไดอิสระ ทุกโซน
สามารถแบง Partition ไดเปน 4 สวน
สามารถตอคียแพดใชงานสูงสุดได ถึง 6 ตัว
สามารถใชคียแพดแบบ RKP 8 , RKP 16 Plus , LCD , LCDL และ LCDP ได
สามารถเลือกใชโซนที่ตัวคียแพด ของ RKP16Plus ได 2โซน และของ LCD,LCDL หรือ LCDP
ได 2 โซน 1 Output
10. มีระบบประหยัดพลังงานไฟฟาจาก แบตเตอรี่ กลาวคือ เมื่อระบบปราศจากกระแสไฟฟา 220V ระบบจะ
ทําการดับไฟแสงสวางที่ตัวคียแพด
11. มีไฟเรืองแสงที่คียแพดสามารถมองเห็นไดในที่มืด
12. สามารถ Bypass โซนแบบกลุมได 4 กลุม หรือ แบบเฉพาะโซนใดโซนหนึ่งไดอิสระ
13. สามารถ Bypass โซนเอง หรือ แบบอัตโนมัติได
14. สามารถกําหนดเสียงเตือนการเกิด Alarm ใหเตือนเฉพาะภายในหรือภายนอกไดอิสระ ทุกโซน
15. แมวาโซนยังไมเรียบรอย หรือ ชํารุด ก็สามารถเปดระบบได แตถาหากมีการเปด/ปด หรือ มีการตรวจจับ
ในโซนที่โดนยกเลิกดังกลาวนั้น ระบบก็จะเกิด Alarm ดังขึ้นเหมือนการตรวจจับปกติทันที
16. สามารถกําหนดใหโซนที่เปดคางนานเกินเวลา 2 นาที ใหเกิด Alarm ที่ไซเรนภายในขณะปดระบบ
17. สามารถกําหนดการตรวจจับโซนแบบกระโดดขามโซนได (cross zoning)
18. สามารถกําหนดความไวและจํากัดจํานวนครั้งในการตรวจจับของโซนได
19. มีระบบปองกันการ Alarm โดยไมทราบสาเหตุของอุปกรณ อินฟราเรด (Double Knock Zone)
20. สามารถกําหนดให เปนโซนตรวจจับตลอด 24 ชม. ทั้งขณะเปดหรือปดระบบได
21. กําหนดคาหนวงเวลา เขา / ออก ไดตั้งแต 0 – 255 วินาที
22. กําหนดคาหนวงเวลาให Siren ดังไดนาน ตั้งแต 0 – 255 นาที
23. กําหนดใหมีการหนวงเวลากอนที่ Siren จะดัง ไดตั้งแต 0 – 255 นาที
24. กําหนดคาหนวงเวลากอน การแจงเตือนทางระบบสื่อสารได ตั้งแต 0 –255 นาที
25. สามารถตอรวมกับรีโมท เพื่อสั่งควบคุมการเปด / ปดระบบแบบ Arm , Stay หรือ เปดไดแตปดไมได
26. สามารถกําหนดใหมีการแจงเหตุทางระบบสื่อสาร เมื่อมีการเปดหรือปดระบบ ของผูใชแตละคนได
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27. สามารถกําหนดรหัสฉุกเฉิน กรณีถูกบังคับใหปดระบบ แลวมีการแจงเตือนทางระบบสื่อสาร
28. มี Output 8 Output สามารถกําหนดรูปแบบ เพื่อนําไปใชงานดานตาง ๆ เชน เปด / ปด ไฟตามวันเวลา
ที่ตองการโดยกําหนดได 66 รูปแบบอิสระ
29. สามารถโปรแกรม Output ใหทํางานตามโซนใดๆ เมื่อเกิดการ Alarm ที่โซนๆนั้นได
(ทําบอรดแสดงผล 8 โซนตรวจจับ)
30. สามารถตั้งเวลา เปด / ปด ระบบได 4 ชวงเวลาตามวันเวลาที่กําหนดได
31. สามารถใชอุปกรณ LOCAL UDL ติดตอกับตูควบคุม เพื่อดูและตรวจสอบสภาวะตาง ๆ ของระบบได
32. สามารถใหระบบหมุนแจงเตือนการเกิด Alarm ของ Zone ตางๆมายังผูใชได 2 เลขหมาย
33. สามารถใหระบบหมุนแจงเตือนการเกิด Alarm เปนเลขที่บาน และโซนที่เกิด Alarm ได นิยมใชใน
โครงการบานจัดสรร หรือหมูบาน (กรณีใชเครื่องถอดรหัส DTMF)
34. มีระบบตรวจสอบสภาวะ และทดสอบการทํางานของ แบตเตอรี่ วาสามารถสํารองไฟไดดีหรือไม
35. มีระบบตรวจสอบอุปกรณที่ตอพวง เชน Siren , Strobe light , Smoke เปนตน
36. สามารถใช Software แกไขหรือโปรแกรมผานระบบ Online (Modem) ได
37. มีระบบแจงเตือนการงัดแงะ การตัดสาย ซ็อตสาย ที่ตูควบคุมหรือ ที่ตัวคียแพด
38. สามารถเปดระบบกันขโมยได แมโซนบางโซนไมเรียบรอย (กรณีโซนบางโซนขัดของรอการ Service
ระบบสามารถทํางานปกติไดในโซนอื่น ๆ )
39. มีเสียง Chime เตือนการเขา/ออกประตู และ ปรับความดังได 0 – 7 ระดับ
(เสียงเตือนเมื่อมีการเปดประตู ขณะปดระบบ แบบราน Seven – Eleven)
40. มีระบบสํารองไฟ ใชแบตเตอรี่สํารองไฟไดนานกวา 48 ชั่วโมง กรณีไฟฟาดับ แลวมีการชารจกลับโดย
อัตโนมัติ
41. มีระบบตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณตรวจจับโดยการใชระบบ Soak Test เปนระบบตรวจสอบ
การ Fault Alarm กอนใชงานจริง
42. มีไฟ LED บอกสภาวะ หากฟวสของแบตเตอรี่ , Siren หรือ Aux12 ขาด ที่ตูควบคุม
43. สามารถตรวจสอบเหตุการณ Alarm ลาสุดทางคียแพดได
44. สามารถดูเหตุการณตางๆยอนหลังไดทางคอมพิวเตอรได 750 เหตุการณ จัดเก็บเปนเอกสารได
45. มี Key ฉุกเฉินที่คียแพด เพื่อขอความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน ไฟไหม เหตุฉุกเฉิน เปนตน
46. สามารถกําหนดใหเปดระบบกันขโมยโดยใชปุมเดียว (Quick arm)
47. สามารถกําหนดใหปดระบบกันขโมยโดยใชปุมเดียว (Quick Disarm)
48. สามารถตรวจสอบความเรียบรอยของโซน ไดที่ คียแพด กอนที่จะทําการเปดระบบและออกจากบาน
49. สามารถเปดระบบกันขโมยได แมทานจะอยูในบาน
(โซนภายในจะยกเลิกอัตโนมัติ แตจะมีการตรวจจับโซนรอบนอกบาน)
50. สามารถเลือก Protocol ของระบบสื่อสาร 6 ชนิด คือ Pulse Format , Express Format ,Contact ID ,
SIA Level II , Pager และ Mobile Phone

51. สามารถกําหนดใหผูใชงานแตละคน ใชงานเฉพาะ Partition ที่กําหนดไดเทานั้น หรือทั้งหมดก็ได
กลาวคือ สามารถแบง Partition ของสถานที่ติดตั้ง (บาน , สํานักงาน ฯลฯ) ได 4 สวน ใช USER CODE
รวมกัน หรือ แตละสวนเปนอิสระตอกันไดคือ แตละสวนใช USER CODE เปนอิสระตอกัน ไม
สามารถนํา USER CODE ขามสวนกันได กรณีนี้เหมาะสําหรับ อาคารสํานักงาน ที่มีหลาย OFFICE
หรือ บานที่มีจํานวนหลายหลังแตปลูกอยูในพื้นที่เดียวกัน
52. มีระบบปองกันการสุมรหัส เมื่อใสรหัสผิดติดตอกันเกิน 3 ครั้ง (12 ตัวเลข) จะเกิด Alarm ขึ้นทันที
53. มีรหัสผูใชได 31 รหัส โดยสามารถกําหนดหลักไดตั้งแต 4 – 6 หลัก อิสระ
54. สามารถกําหนดความสามารถผูใชงานของแตละคน เชน เปด,ปด,Bypass, Reset Alarmหรืออยางใด
อยางหนึ่งได
55. สามารถกําหนดรหัสผูใชงาน ใหใชงานไดเพียงครั้งเดียวได
56. สามารถกําหนดเวลาของผูใชงานในแตละครั้งตามชวงเวลาได
57. สามารถกําหนดใหผูใชงานบางคน สามารถโปรแกรมระบบได
58. สามารถกําหนดใหผูใชงานบางคนโทรศัพทเปด/ปดระบบได
59. สามารถกดปุมยืนยันที่เครื่องโทรศัพทวาไดรับการโทรแจงเหตุแลว ไมตองหมุนมาแจงเตือนอีก
60. ผูใชสามารถโทรเขาไปยังตูควบคุม เพื่อสั่งเปด / ปด ระบบหรือ Reset การเกิด Alarm ได
61. ผูใชสามารถโทรเขาไปยังตูควบคุม เพื่อฟงเหตุการณการเกิด Alarm ยอนหลังได
62. ผูใชสามารถโทรเขาไปยังตูควบคุม เพื่อสั่งเปด / ปด อุปกรณไฟฟาได 2 Output
63. ผูใชสามารถโทรเขาไปยังตูควบคุม เพื่อสั่งเปด / ปด ประตูรั้วไฟฟาอัตโนมัติได
64. สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณแบบไรสายได
65. มีฟงกชั่นใหผูใชงานสามารถทดสอบการทํางานของ Siren ทั้งภายในและภายนอก ,Strobe Light ,ไฟ
แสดงผลที่ตัวคียแพด รวมทั้ง Output ทั้งหมดได
66. เปนผลิตภัณฑของประเทศอังกฤษที่ไดรับมาตราฐาน EU , CE และ UL และผานการรับรองจาก The
British Security Industry Associateion
67. สินคารับประกันคุณภาพอุปกรณ 24 เดือน หากสินคามีปญหาทางเราจะเปลี่ยนสินคาตัวใหมใหทันที
ภายในระยะเวลาประกัน

