
Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας Πυρανίχνευσης
GEKKO

CODE: GEKKO-1L ERP: 203-024-004
CODE: GEKKO-2L   ERP: 203-024-005
CODE: GEKKO-3L  ERP: 203-024-006
CODE: GEKKO 4L   ERP: 203-024-007

Ο Πίνακας Πυρανίχνευσης GEKKO είναι ο διάδοχος του εξαιρετικά 
δημοφιλούς πίνακα πυρανίχνευσης της Global Fire JUNIOR.

O πίνακας GEKKO διατίθεται σε εκδόσεις από 1 έως 4 διευθυνσιοδοτούμενους 
βρόγχους. Περιέχεται εντός ενός λειτουργικού πλαστικού περιβλήματος ABS, ενώ η 
πρόσοψή του αποτελείται από προστατευτικό κάλυμμα το οποίο στερεώνεται με δύο 
μόνο κοχλίες.
Η νέα γραφική φωτιζόμενη οθόνη απεικόνισης τεχνολογίας LCD, προσφέρει 
οποιοδήποτε είδος προσαρμοσμένων χαρακτήρων ή συμβόλων γραφικών, 
επιτρέποντας πολυγλωσσική υποστήριξη καθώς και εικονογραφικά και προσαρμόσιμα 
στοιχεία. 
Διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το γραφιστικό περιβάλλον της Global Fire 
ODYSSEY καθώς και με συστήματα διαχείρισης κτιρίων τρίτων μέσω εξόδου Modbus. 
Επιπλέον διαθέτει την ικανότητα να επικοινωνεί και με πίνακα επαναλήπτη, 
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις πλακέτες δικτύωσης του πρωτοκόλλου 
CHAMELEON.

Εντός του περιβλήματος υπάρχει αρκετός χώρο για την εγκατάσταση των μπαταριών μολύβδου κλειστού τύπου 12V-7Αh, 
παρέχοντας εφεδρική τροφοδοσία στον πίνακα GEKKO καθώς και στις περιφερειακές συσκευές ZEOS, οι οποίες διαθέτουν 
εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
Ο προγραμματισμός των σεναρίων ενεργοποίησης του συστήματος καθώς και όλες οι ειδικές παράμετροι, εισάγονται στον 
πίνακα GEKKO είτε χρησιμοποιώντας το λογισμικό CHAMELEON CONNECTOR είτε απευθείας από τον πίνακα. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Πίνακας 1, 2, 3 ή 4 βρόγχων
● Συμβατός για δικτύωση με όλους τους πίνακες της σειράς OCTO+ και NODE+ της Globalfire
● Υποστηρίζει διασύνδεση με πίνακες επαναλήπτες μέσω μονάδας επικοινωνίας με πρότυπο σειριακής μετάδοσης σημάτων 
   RS-422, οπτικών ινών ή TCP/IP
● 250 συσκευές ανά βρόγχο (με όριο διευθύνσεων τις 125)
● Μέχρι 96 VULCAN 2 (διευθυνσιοδοτούμενες) πολύ χαμηλής κατανάλωσης βάσεις-σειρήνες (όριο διευθύνσεων 32)
● 32 προγραμματιζόμενες διευθύνσεις σειρήνων
● Δυνατότητα αυτόματης διευθυνσιοδότησης συσκευών
● 2 ρελέ εξόδου συναγερμού (με αλλαγή κατάστασης) και 1 ρελέ βλάβης  (NC – ανοίγει σε σφάλμα)
● 2 συμβατικές εξόδους συναγερμού (προγραμματιζόμενες)
● Επιτήρηση των βρόγχων ανίχνευσης.
● 384 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες
● 512 πλήρως προγραμματιζόμενες ομάδες σειρήνων
● 512 ομάδες μονάδων εισόδων / εξόδων
● Ιστορικό συμβάντων (10.000 καταχωρήσεις)
● Διατίθεται μόνο με πρωτόκολλο ZEOS
● Φωτιζόμενη οθόνη γραφικής απεικόνισης τεχνολογίας LCD με 240x64 pixel
● Προγραμματισμός μέσω πληκτρολογίου ή μέσω λογισμικού υπολογιστή Chameleon Connector
● Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών (σε μενού επιλογών)
● Ενσωματωμένη ένδειξη 16 ζωνών με τεχνολογία LED 



   
 :

FLAMECONTROL
Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση  Τ.Κ.14451

Τηλ / FAX   +30 210 6208 500

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)

 ΡΕΥΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ AUX
ΒΡΟΓΧΟΙ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ ΕΞΟΔΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ

GEKKO-1
GEKKO-2
GEKKO-3
GEKKO-4

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης Gekko – 1 βρόγχου
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης Gekko – 2 βρόγχων
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης Gekko – 3 βρόγχων
Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης Gekko – 4 βρόγχων

90V AC έως 220V AC @ 65 W
28.5V DC @ 2.3 A (max)

21.7V DC έως 27.2V DC; Φορτιστής μπαταριών: 28V DC
2 x 12 V 7 AH

65 mA (4 Βρόγχοι)
28V DC 300 mA

1 έως 4 βρόγχους - Μέγιστο 150 mA ανά βρόγχο
2 - 500 mA Μεγι. ένταση ρεύματος ανά κύκλωμα – Με πλήρη επιτήρηση

2 ονομαστικές τιμές 2A @ 30V DC / 0.5A @ 120V AC / 0.25A @ 240V AC 
1 ονομαστική τιμή 2A @ 30V DC / 0.5A @ 120V AC / 0.25A @ 240V AC

-10ºC έως 50ºC
Μέγιστο 85% RH 

Επίτοιχη εγκατάσταση: IP30, Χωνευτή εγκατάσταση: IP65
273 (Πλάτος) x 404 (Ύψος) x 107 (Βάθος) mm

1.6 Kg (χωρίς τις μπαταρίες) - 7 Kg (με τις μπαταρίες)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

GEKKO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


