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Draadloos bedieningspaneel voor de PowerMax

De MCM-140 vereenvoudigt het bedieningsgemak en het gebruik
van alle functies van de draadloze PowerMax beveiligingscentrale

Makkelijk te programmeren en eenvoudig in de bediening

Visuele statusindicatie door LED (rood/oranje/groen)

Verschillende buzzer geluiden afhankelijk van de uitgevoerde actie

Beschikt over verlichting van de toetsen

Vergroot het bedieningsgemak t.a.v. de PowerMax centrale

Dit eigentijds ontworpen en handzame paneel kan zowel als losse
afstandsbediening dan wel als extra vast bedieningspaneel voor in
huis, winkel of kantoor worden toegepast
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MCM-140
De draadloze PowerMax afstandsbediening

Beschikt over een modern en handzaam ontworpen behuizing
Verschillende codes voor elk apart commando
Automatische supervisiemelding
3VDC lithium batterij met lange levensduur
Automatische melding lage batterijspanning
Inclusief montagebeugel voor bevestiging op muur of wand
Conform de actuele Europese EN50130-4 standaards

Naast de bestaande bediening via het geïn-
tegreerde paneel op de PowerMax   kan men
tevens kiezen voor het draadloze MCM-140
bedieningspaneel. Makkelijk te programmeren
en ideaal voor de bediening van de vele
PowerMax functies vanaf elke plek in huis,
winkel of kantoor.

De MCM-140 functies en commando’s in relatie
tot de bediening en de aansturing van X-10
apparatuur worden op dezelfde wijze geacti-
veerd zoals bij de PowerMax.

Gebruikmakend van de PowerCode en Code
Secure technieken verstuurt de zender voor elk
commando een aparte code. De MCM-140 kan
tevens gebruikt worden in combinatie met an-
dere draadloze PowerCode ontvangers.

De verlichting van de toetsen maakt zelfs
bediening in het donker mogelijk. De kleur-
code van de LED en het buzzer geluid bevestigen
het specifieke commando van de gebruiker.
Automatische supervisie meldingen worden

periodiek verstuurd ter controle van de aan-
wezigheid.

Met de compact gevormde MCM-140 kan de
gebruiker het PowerMax systeem in- en
uitschakelen en nood, brand of paniek meldin-
gen doorgeven. Automatische doormelding van
een lage batterijspanning vindt plaats, wanneer
de 3VDC lithium batterij leeg dreigt te raken.
De montagebeugel maakt bevestiging op elke
gewenste plek, waar de MCM-140 vaak
toegepast moet worden, mogelijk.

SPECIFICATIES
Verzonden ID types: PowerCode en CodeSecure
PowerCode: voor aansturing X-10 functies, brand,
noodtoestand en PGM uitgang
CodeSecure: voor in- en uitschakeling,
Aux en paniekfuncties
Frequentie (MHz): 868.95 MHz
Batterij: 3 VDC lithium batterij, CR123A
Achtergrondverlichting: selecteerbaar als aan of uit
Afmetingen (H x B x D): 127 x 70 x 24 mm
Werktemperatuur: 0°C tot 49°C
Keuring: EN 50130-4, 300220-3


