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CA60 PLUS
Elektronický zabezpečovací systém pro byty a malé rodinné domy

CA60 PlusA60A60„Systém CA60 Plus představuje cenově 
i parametrově dostupné řešení pro 
většinu malých aplikací při zachovaní 
vysoké provozní spolehlivosti a komfortu 
obsluhy.“



5 plně programovatelných + 1 klávesnicová zóna
3 PGM výstupy přímo na desce ústředny
1 výstup na sirénu
16 uživatelských kódů a karet
Možnost připojení až 8 LCD nebo LED klávesnic
Vestavěný digitální komunikátor
256 událostí v historii
Systém kontroly vstupu pro max. 4 čtečky
Hlasový komunikátor (volitelné příslušenství)
Místní i dálkové programování z PC
Vestavěný zdroj a prostorný kryt pro AKU 7 Ah
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Zóny 5 + 1 klávesnicová

Výstupy 3 PGM + 1 sirénový

Max. celkový odběr 1 A

Max. velikost AKU 7 Ah

Počet uživatelů 16

Počet klávesnic 8

Počet čteček 4

Typy zón 15

Typy výstupů 12

Historie událostí 256

Vyvážení zón EOL / DEOL (1k) / NC (kláv. zóna)

Vestavěný komunikátor na PCO Ano (Contact ID, SIA, „Domácí telefon“)

Dálkový servis a programování Ano, přes modem

Místní servis a programování Ano, přes interface UDL adapter

Rozměry plastového krytu (v x š x h) 290 x 335 x 105 mm

Rozměry kovového krytu* (v x š x h) 260 x 315 x 75 mm

* Kovový kryt je pouze na speciální objednávku.

Technické parametry:

ADI International
Havránkova 33 • 619 00 • BRNO • Tel.: +420 543 558 111 
Pištěkova 782 • 149 00 • PRAHA • Tel.: +420 271 001 702
Rodinná 38 • 700 30 • OSTRAVA • Tel.: +420 596 617 425
Vajnorská 142 • 831 04 • BRATISLAVA • Tel.: +421 2 44454660
Krivá 18 • 040 01 • KOŠICE • Tel.: +421 55 729 729

www.olympo.cz
ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  

Veškerá použitá vyobrazení a fotografi e jsou pouze ilustrativní.  Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

Váš distributor:

Příslušenství:

Ikonová LCD klávesnice 
LCD63VG s dvířky dolůLED klávesnice

LED63VG s dvířky dolů 

Ústředna v plastovém 
krytu

Interface UDL adapter
pro přímé programováníHlasový komunikátor VD60

Ikonová LCD klávesnice 
LCD62, oranžové podsvícení  

Čtečka bezkontaktních
EM karet PR62

Ikonová LCD 
klávesnice
LCD62B, modré 
podsvícení

Základní typ LED
klávesnice LED61

Zabezpečovací 
ústředna CA60 Plus 

je sběrnicové modulární 
zařízení, které je určeno 

pro nasazení ve všech 
typech malých jednoduchých 

instalací jako jsou byty, nově 
budované bytové komplexy, 

malé rodinné domky, fi rmy 
rodinného typu atd.

Zařízení CA60 Plus je schopné nejen 
plnit úlohu spolehlivého elektronického 

zabezpečení, ale nabízí také možnost 
rozšíření o systémové bezkontaktní 

čtečky EM karet, které dovolují jednak 
ovládání ústředny (zastřežit / odstřežit 

/ zrušit poplach) a v odstřeženém stavu 
také plnit funkci jednoduchého přístupového 
systému.

CA60 Plus používá různé typy rozšiřujících 
modulů, kde naleznete několik provedení 
ovládacích a programovacích klávesnic, které 
nabízí možnost přizpůsobit se uživatelským 
požadavkům na  vzhled klávesnice jak co se 
týče tvaru a velikosti tak v barvě podsvícení 
LCD displeje – nabízíme modré nebo 
oranžové.

Funkčnost vestavěného digitálního komuni-
kátoru umožňuje připojení k pultu centrali-
zované ochrany formáty Ademco Contact ID 
nebo SIA stejně jako volbu volání uživateli na 
jeho telefon. Koncový uživatel může volit mezi 
akustickým návěštím nebo hlasovou zprávou 
(volitelná funkce – modul VD60).

Naprogramování ústředny CA60 Plus je 
jednoduché a provádí se z libovolného typu 
LCD / LED klávesnice nebo prostřednictvím 
programu UDL Manager Software buď lokálně 
přes interface UDL adapter nebo dálkově přes 
telefonní linku pomocí modemu.


