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PTU 80V6 014
Tele alarme para ascensores para ligar à rede telefónica analógica:
■ Em conformidade com as exigências da regulamentação

EN 81 28, Tele alarme para ascensores
EN 81 70, Acessibilidade aos ascensores para todas as pessoas

Funções
■ Alarme de cabina para utentes
■ Alarme para o técnico por cima e por baixo de cabina (com módulos ADT TA05 adicionais)

Características técnicas
■ Comunicação bidirecional mão libres - Microfone - Altifalante
■ Botão de chamada - Modo de chamada sem alimentação, de série ISO 4190-5/EN 81 28/EN 81 70
■ Entrada para o botão externo
■ Pictogramas luminosos conforme ISO 4190-5 / EN 81-28 / EN 81-70
■ Laço indutivo e seu amplificador conforme EN 60118-4
■ Iluminação de emergência controlada pela fonte BAS 1206V6
■ Identificação da procedência e do tipo de chamada*
■ Fim de alarme pelo técnico usando um íman
■ Chamadas de teste cíclico*
■ Chamadas técnicas (falha de alimentação de rede, avaria do botão de chamada, falha de

alimentação) *
■ Relatório de alarme (contacto de informação da atuação do botão de cabina)
■ Entrada de filtragem de alarme
■ Programação local (teclado) ou remota

*Receção em centrais ORA ou em centrais equipadas com o protocolo AMPHITECH

Ligações
■ Fonte de alimentação 12 VDC/350 mA BAS 1206V6 com informação de Falha de alimentação
■ Linha telefónica analógica: 1 a 5 PTU 80 na mesma linha da rede pública
■ Alarme de cima e debaixo da cabina. 2 Fichas RJ11 para o ADT TA05
■ Botão externo (entrada de contacto ou tensão - 10 a 30 VDC)
■ Entrada de filtragem (tensão 5 a 40 V AC/DC)
■ Relatório de alarme (relé CRT 60 VA)

Características mecânicas
■ Montagem encastrada - Placa frontal em inox 2 mm
■ Anti vandálico conforme EN 81-71/A1
■ Dimensões A180 x L110 x P20 mm

Opções e acessórios
■ Fonte de alimentação BAS 1206V6
■ Alarme para cima e para debaixo da cabina ADT TA05 (prever 2 módulos)
■ Alarme de poço PTU 80V2 PIT
■ Intercomunicador de casa das máquinas MACHV2  (para conformidade com a EN 81-72)
■ Intercomunicador prioritário de Bombeiros POMPV2 (para conformidade com a EN 81-72)
■ Interface GSM AS03xx
■ Central e acessórios ORA

Garantia
■ 2 anos, material na nossa oficina de pós venda
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