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NVS-Pointer Konvansiyonel  
Yangın Algılama ve İhbar Paneli

KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR SİSTEMİ

• Yangın ihbarını bölge bilgisi(Türkçe LCD) olarak verebilen bir kontrol panelidir.

• 8, 16, 24, 32, ve 48 bölge kapasiteli modelleri mevcuttur.

• Her algılama hattı üzerinde toplamda 20 adet dedektör ve istenilen sayıda
yangın ihbar butonu bağlanabilir.

• Yangın alarmı anında aktif olabilen 1 adet siren, ve 2 adet kuru kontakt
çıkışları vardır.

• Paneldeki herhangi bir arıza anında sesli ve ekrandaki ikazların dışında
1 adet 24VDC çıkış bulunmaktadır.

• Algılama hatları, siren çıkışı, ve arıza çıkışı hat kopuk ve hat kısa devre
arızalarına karşı sürekli olarak denetlenmektedir. Hatlarda oluşabilecek hat
kopuk ve kısa devre arızaları, santrali besleyen şebeke voltajı kesilmesi
durumu ve batarya arızaları, sesli ve LCD ekranda yazılı (Türkçe) olarak
gösterilmektedir.

• Yangın alarmı bilgisi dedektörlerden veya butonlardan alındığında panel
içerisindeki buzzer ile sesli olarak, LCD ekranda ise yazı ile kullanıcıya
gösterilmektedir. Aynı anda birden fazla gelen alarmların bilgisi ekranda
dönüşümlü olarak gösterilmektedir.

• Algılama hatlarının ekrandaki görünümü için sipariş aşamasında kullanıcının
istediği isimler yazılabilmektedir (ör: 1.kat, 2.kat, Yemekhane, vs.)

• Panel üzerindeki butonlar vasıtası ile istenildiğinde sirenler devre dışı bırakılabilmekte,
buzzer susturulabilmekte ve istenilen algılama hatları devreden
çıkartılabilmektedir.

• Panele duman dedektörleri, ısı dedektörleri, ışın tipi duman dedektörleri,
alev dedektörleri, yangın ihbar butonları, akış anahtarları, gaz dedektörleri,
kanal tipi duman dedektörleri, telefon arama modülü, ilave röle modülü,
sirenler, aşörlü sirenler bağlanabilmektedir.

• Panel gövdesi sac metalden imal edilmiş olup, elektrostatik toz boya ile
boyanmıştır.

• Penelin besleme gerilimi 220VAC‘dir .

• Besleme geriliminin kesilmesi durumunda panel tarafından arıza bilgisi
verilir ve panel çalışmaya içerisindeki bataryaları kullanarak devam eder.
Beslemenin düzelmesi durumunda panel normal çalışma konumuna otomatik
olarak geçer ve aynı zamanda bataryaların şarj durumunu kontrol
eder.
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KONVANSİYONEL SİSTEMLER
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OD452 Optik Duman Dedektörü
• Görülebilir duman ve gazlara karşı duyarlıdır.
• İki telli kolay bağlantı yapılabilir.
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• Üzerinde bulunan karşılıklı iki LED sayesinde normal çalışma 
   ve alarm durumu her açıdan izlenebilir.
• Harici kapı üstü lambası bağlanabilir.
• ABS plastik gövdeye sahiptir.
• 0,16db/metre algılama hassasiyetine sahiptir.
• Çalışma akımı 100-150uA’dir. Alarm Akımı 10-30mA’dir.

Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü
• Mikroişlemci kontrollüdür
• Ortam sıcaklığının hızla artması durumunda (7°C/dk) alarm verir.
• Ortam sıcaklığının 57C dereceden fazla olması durumunda alarm verir. 
• İki telli kolay bağlantı yapılabilir
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• Üzerinde bulunan karşılıklı iki LED sayesinde normal çalışma ve alarm durumu 
   her açıdan izlenebilir.
• Harici kapı üstü lambası bağlanabilir. ABS plastik gövdeye sahiptir.
• Çalışma akımı 100-150uA’dir. Alarm Akımı 10-30mA’dir.

Kombine Duman ve Isı Dedektörü
• Hem dumana hem sabit sıcaklık veya sıcaklık artış hızına karşı duyarlıdır.
• Mikroişlemci kontrollüdür. İki telli kolay bağlantı yapılabilir
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• Üzerinde bulunan karşılıklı iki LED sayesinde normal çalışma ve alarm durumu 
   her açıdan izlenebilir.
• Harici kapı üstü lambası bağlanabilir.
• ABS plastik gövdeye sahiptir.
• Çalışma akımı 100-150uA’dir. Alarm Akımı 10-30mA’dir
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KONVANSİYONEL SİSTEMLER

Gaz Dedektörü
• LPG(likid gaz) ve LNG(doğal gaz) gazlarına karşı duyarlıdır
• Ortamdaki LPG ve LNG gazlarının tehlikeli seviyeye ulaşması durumunda 
   alarm verir
• Mikroişlemci kontrollüdür
• Ortamda kendi kendine otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde yanlış alarmlar
   minimize edilmiştir.
• 4 Telli bağlatıya sahiptir.
• Röleli ve konvansiyonel algılama sistemlerine bağlanabilen modelleri mevcuttur.
• ABS plastik gövdeye sahiptir.
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• Çalışma besleme akımı 45-100mA’dir
• Alarm hat akımı 10-30mA’dir

Işın Tipi Duman Dedektörü
• Geniş ve yüksek tavanlı hacimlerde kullanılır.
• 40m 80m ve 100m ‘lik modelleri mevcuttur.
• Manuel ve otomatik ayarlama modları mevcuttur.
• IR Laser teknolojisi ile çalışır.
• Mikroişlemci kontrollüdür.
• LCD displayli kontrol kutusu mevcuttur.
• Arıza ve hava kirlilik algılaması vardır.
• Konvansiyonel ve adresli sistemlerde kullanılabilir.
• 4 telli bağlantıya sahiptir.
• ABS plastik gövdelidir.

Alev Dedektörü
• Yanma esnasında alevin çıkardığı morötesi(UV) ışınları algılar. Cisimlerin 
üzerlerinde meydana gelebilecek olan ışık parlamalarını veya kızılötesi ışık 
kaynaklarını algılamaz.
• Yüksek tavanlı yerlerde, ani parlama ve alevlenme riskinin çok olduğu 
mekanlarda, patlayıcı ve kolay yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılırlar.
• Sensör algılama açısı 120 derece
• 12-30VDC besleme gerilimi
• 45uA çalışma akımı, 30mA alarm akımı
• Beyaz plastik gövdeli
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KONVANSİYONEL SİSTEMLER

Elektronik Su Basma Dedektörü
• Mikroişlemci kontrollü.
• 9-15VDC Besleme voltajı.
• Alarm anında kuru kontakt çıkışı.
• Alarm anında voltaj çıkışı.
• Sesli ve LED ışıklı alarm uyarısı.
• Kısa devre arıza gösterge LED’i.
• Kolay montaj.
• Anti korozif korumalı.

Otomatik Telefon Arama Modülü
• Dahili ve harici analog telefon hatlarına bağlanabilir.
• Kuru kontakt girişi ile aramaya başlar.
• Tek tuş ile kolayca 20 sn’ye kadar ses kaydı yapılabilir.
• Yapılan ses kayıt mesajını 5 farklı numaraya dinletebilir.
• Mesaj tekrar sayısı 1 ile 10 arasında ayarlanabilir.
• Yangın alarm sistemleri, hırsız alarm sistemleri veya kuru kontakt ile 
çalışan diğer sistemlerde kolayca kullanılabilir.
• Çalışma gerilimi 7-15VDC’dir .
• Çalışma akımı 7-30mA’dir.
• 2x16 LCD display sayesinde kolayca ayar yapılabilir .

12/24VDC Elektronik Siren
• Mikroişlemci kontrollüdür.
• 1m’de 90-115dB ses şiddeti vardır.
• 8 farklı alarm sesine ayarlanabilir.
• Montaj için ayrılabilen tabanı mevcuttur.
• Çalışma akımı 80-130mA ‘dir.
• Çalışma gerilimi 12-24VDC ‘dir.
• Hat kontrollü sistemlerde kullanılabilir.
• ABS plastik gövdeye sahiptir.

Lineer Kablo Tipi Isı Dedektörü
• 68C, 78C, 88C, ve 105C derecede alarm verebilen 
   kablo tipi lineer ısı dedektörleridir.
• Konvansiyonel veya adresli sistemlerde kolaylıkla kullanılabilir.
• Sensor Kablo boyunca herhangi bir noktanın sıcaklık değerinin 
   anma alarm değerinin üzerine çıkması durumunda yangın ihbar 
   paneline ikaz verir.
• Kullanım alanları kablo kanalları, tüneller, konveyor sistemler, 
   büyük hangarlar veya depolar, asansörler, gemiler, vs. gibi yerlerdir. 
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12/24VDC Elektronik Siren
• Mikroişlemci kontrollüdür.
• 1m’de 90-115dB ses şiddeti vardır.
• 16 farklı alarm sesine ayarlanabilir.
• Ses değişikliği için ürünün demontajı gerekmez.
• Montaj için ayrılabilen tabanı mevcuttur.
• Çalışma akımı 80-130mA ‘dir.
• Çalışma gerilimi 12-24VDC ‘dir.
• Hat kontrollü sistemlerde kullanılabilir.
• ABS plastik gövdeye sahiptir.

KONVANSİYONEL SİSTEMLER
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12/24VDC Flaşörlü Elektronik Siren
• Flaşör 8 adet parlak kırmızı LED’den oluşur.
• Mikroişlemci kontrollüdür.
• 1m’de 90-115dB ses şiddeti vardır.
• 8 farklı alarm sesine ayarlanabilir.
• Montaj için ayrılabilen tabanı mevcuttur.
• Çalışma akımı 80-130mA ‘dir.
• Çalışma gerilimi 12-24VDC ‘dir.
• Hat kontrollü sistemlerde kullanılabilir.
• ABS plastik gövdeye sahiptir.
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NVS-Kurchull Adresli Yangın Algılama ve İhbar Paneli

• 10'' Dokunmat�k renkl� ekran

• 

1 - 32 Loop hattı kapas�tes�• 

Her  loop  üzerine  max  200  adres  kapasitesi• 

İnteraktif  haberleşme  protokolü• 

3000m  loop  hattı  uzunluğu• 

Yetkilendirilmiş  şifreli  müdahale• 

100 0 bölge  kapasitesi• 

Gerçek  zamanlı 100.000 olay hafızası �le tüm alarm, arıza, menü g�r�şler�

 

• 

Tüm  dedektörler  için  ayrı  ayarlanabilir  alarm  seviyesi 

4  adet  programlı, 1  adet G enel Alarm röles�

1  adet  alarm  ve  1  adet  hata  durumu  için  siren  çıkışları

Adreslenebilir  giriş  ve  çıkış  modülleri  bağlanabilme

Kısa devre  izolator  modülü  bağlanabilme

Türkçe menü, kolay  kurulum  ve  devreye  alma

“walk test”  özelliği  sayesinde  anlık  dedektör , giriş /çıkış  modülleri  izleyebilme,

 kirlilik  seviyesi  izleme,  mekan  tespiti  ve  alarmsız  test  edilebilme

T  tipi  bağlantıya  izin  verebilen  hat  protokolü

Konvansiyonel  giriş  modülleri  bağlanabilme

ADRESLİ YANGIN İHBAR SİSTEMİ

ve tanımlamaların kayıtlarının tutulması. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ADRESLİ YANGIN İHBAR SİSTEMİ

NVS-Setter Adresli Yangın Algılama ve İhbar Paneli
•  4x20 LCD gösterge

•  Max 32 Loop kapas�tes�

•  Her loop üzer�ne max 200 adres kapas�tes�

•  İnterakt�f haberleşme protokolü

•  2500m loop hattı uzunluğu

•  Yetk�lend�r�lm�ş ş�frel� müdahale

•  100 bölge kapas�tes�

•  Gerçek zamanlı 1000 olay hafızası

•  Söndürme s�stem� kumandası �ç�n bölge çaprazlama özell�ğ�

•  Aynı anda güvenl�k panel� olarak kullanılab�lme

•  Tüm dedektörler �ç�n ayrı ayarlanab�l�r alarm sev�yes�

•  3 adet programlı, 1 adet otomat�k söndürme, 1 adet güvenl�k röles� çıkışları

•  1 adet alarm ve 1 adet hata durumu �ç�n s�ren çıkışları

•  Adresleneb�l�r g�r�ş ve çıkış modüller� bağlanab�lme

•  Kısa devre �zolator modülü bağlanab�lme

•  Kolay kurulum ve devreye alma

•  “walk test” özell�ğ� sayes�nde anlık dedektör, g�r�ş /çıkış modüller� �zleyeb�lme,

k�rl�l�k sev�yes� �zleme, mekan tesp�t� ve alarmsız test ed�leb�lme

•  T t�p� bağlantıya �z�n vereb�len hat protokolü

•  Konvans�yonel g�r�ş modüller� bağlanab�lme
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ADRESLİ YANGIN İHBAR SİSTEMİ

Adresli Optik Duman Dedektörü 

• İnteraktif  çalışma  prensibi  ile  hızlı  algılama  ve  ihbar  gönderebilme  özelliğine 

sahiptir.

• Alarm  seviyeleri  ayarlanabilir.

• Görülebilir  duman  ve  gazlara  karşı  duyarlıdır. 

• İki  telli  kolay  bağlantı  yapılabilir

• Elektrostatik  ve  elektromanyetik  gürültülerden  etkilenmez

• Üzerinde  bulunan  karşılıklı  iki  LED  sayesinde  normal  çalışma  ve  alarm  durumu 

her  açıdan  izlenebilir. 

• Harici  kapı  üstü  lambası  bağlanabilir.

• ABS  plastik  gövdeye  sahiptir. 

• Mikroişlemci  kontrollüdür.

• Anlık  olarak  merkezi  kontrol  paneline  kirlilik  seviyesi  gönderebilir.

Adresli Sıcaklık Dedektörü 

• İnteraktif  çalışma  prensibi  ile  hızlı  algılama  ve  ihbar  gönderebilme  özelliğine 

sahiptir.

• Alarm  seviyeleri  ayarlanabilir.

• İki  telli  kolay  bağlantı  yapılabilir

• Elektrostatik  ve  elektromanyetik  gürültülerden  etkilenmez

• Üzerinde  bulunan  karşılıklı  iki  LED  sayesinde  normal  çalışma  ve  alarm  durumu 

her  açıdan  izlenebilir. 

• Harici  kapı  üstü  lambası  bağlanabilir.

• ABS  plastik  gövdeye  sahiptir. 

• Mikroişlemci  kontrollüdür.

Adresli Gaz Dedektörü 

• İnteraktif  çalışma  prensibi  ile  hızlı  algılama  ve  ihbar  gönderebilme  özelliğine

 

sahiptir.

• LPG  ve  LNG  gazlarına  karşı  duyarlıdır

• 4  telli  çalışma

• Elektrostatik  ve  elektromanyetik  gürültülerden  etkilenmez

• ABS  plastik  gövdeye  sahiptir. 

• Mikroişlemci  kontrollüdür.
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ADRESLİ YANGIN İHBAR SİSTEMİ

Adresli Yangın İhbar Butonu
• İnteraktif çalışma prensibi ile hızlı algılama ve ihbar gönderebilme 
özelliğine sahiptir.
• İki telli kolay bağlantı yapılabilir
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• ABS plastik gövdeye sahiptir.
• Mikroişlemci kontrollüdür
• İnteraktif çalışma prensibi ile hızlı algılama ve ihbar gönderebilme 
özelliğine sahiptir.
• İki telli kolay bağlantı yapılabilir
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• ABS plastik gövdeye sahiptir.
• Mükroişlemci kontrollüdür

Adresli Giriş Modülü
• Adresli olmayan algılama elemanlarını (ışın tipi duman dedektörü, manyetik kapı
kontağı, access kontrol sistemi, vb.) sisteme adres numarası vererek tanıtmak ve
çalıştırmak için kullanılırlar.
• İnteraktif çalışma prensibi ile hızlı algılama ve ihbar gönderebilme özelliğine sahiptir.
• Alarm seviyeleri ayarlanabilir.
• İki telli kolay bağlantı yapılabilir
• Elektrostatik ve elektromanyetik gürültülerden etkilenmez
• Mükroişlemci kontrollüdür
• Harici besleme ihtiyacı bulunmaz

Adresli Çıkış Modülü
• Sistem Loop hatları üzerinde ihtiyaç bulunan noktada programlı kontakt 
çıkışı vermek amacı ile kullanılırlar.
• 1-32 arasında çıkış modülü adresi ihtiva eder
• Harici 12VDC beslemeye ihtiyaç duyar
• Merkezi kontrol panelinden programlanarak ilgili senaryolarda 
istenildiği gibi çalışır.
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ADRESLİ YANGIN İHBAR SİSTEMİ

Kısa Devre İzolator Modülü
• Sistem Loop hatlarında meydana gelebilecek kısa devre arızalarını 
bağlandığı noktalardan izole etmek amacı ile kullanılır
• Loop hatları üzerinde harici enerji ihtiyacı olmadan kullanılır.
• Sistem üzerinde adres işgal etmeksizin çalışır

Access Kontrol Tuş Takımı
• LCD ekranlı şifreli geçiş sistemidir
• Sistem çalışma durumunu gösteren LED göstergeleri mevcuttur
• Kuru kontakt ve siren çıkışları vardır
• Kolay anlaşılabilir Türkçe menüye sahiptir
• Gövdesi ve tuşları paslanmaz çelikten imal edilmiştir
• 12-24VDC ile çalışmaktadır
• PIR dedektör veya manyetik kontaktlar için 1 adet NC girişi bulunmaktadır

Paralel Display Modülü
• Adresli Yangın İhbar sistemi merkezine ait alarm bilgilerinin farklı
noktalardan izlenebilmesi amacı ile kullanılır.
• LCD ekranlı ve mikroişlemci kontrollüdür
• Sistem üzerindeki herhangi bir Loop hattına bağlanabilir
• Harici 12VDC beslemeyle çalıştırılmalıdır
• Gövdesi statil boyalı sacdan imal edilmiştir
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256 ABONELİ ADRESLİ HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ 

• Sistem 1 merkez ünite ve merkez üniteye bağlı aboneler ve
paralel ihbar göstergelerinden oluşmaktadır. Abonelerin adres
bilgileri abone kartları üzerinde bulunan adresleme dipswitchi
vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca abonelere kapı üstü lambası,
acil çağrı butonu, normal çağrı butonu ve reset butonuda
bağlanmaktadır.

• Merkez ünite herhangi bir aboneden çağrı aldığında çağrının
çeşidine göre ilgili göstergeden çağrı adresini gösterir ve sesli
ikaz verir. Eğer sisteme bağlı paralel ihbar göstergesi varsa
aynı ikaz orada da gösterilir. Merkez panel üzerinde bulunan
“Sessiz” tuşu ile gelen çağrıdan sonra verilen sesli ikaz iptal
edilebilir. Ancak sesli ikaz paralel ihbar displayinde verilmeye
devam eder. Merkez panel sesli ikazı susturulduktan sonra yeni
bir çağrı geldiğinde sesli ikaz tekrar aktif olur.

• Gelen çağrıların resetlenmesi (silinmesi) çağrı yapılan abone
kartlarına bağlanacak butonlardan yapılabilir.

• Montaj ve Sistemin Çalıştırılması

• Sistem bağlantısı “Basit Bağlantı Şeması”nda gösterildiği gibi
3x0.8 blendajlı kablo kullanılarak yapılır. Merkezden çıkan tek bir
hattın (iletişim + besleme) üzerinden paralel alınması suretiyle
tek bir hat üzerinde 256 kadar abone bağlanabilir. Sistemin
iletişim hattı Merkez ana kartı üzerinde bulunan D + - uçlarından
oluşur. Bu uçların aynıları abone kartlarında da mevcuttur.

• Abone kartlarında bulunan C (Ortak uç), N (normal çağrı), A (acil
çağrı), R (reset) uçlarına şekildeki gibi Normal Çağrı, Acil Çağrı
ve Reset butonları bağlanır.
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MAHKUM GARDİYAN ÇAĞIRMA SİSTEMİ 

• Sistem merkez ünite, çağrı butonları, resetleme butonları, ve
display ünitelerinden oluşmaktadır.

• Display üniteleri, çağrı butonları ve reset butonları merkez üniteye
bağlanır.

• Merkez üniteye gelen çağrılar display ünitesinde sesli ve görsel
olarak ilgili birimlere bildirilir.

• Merkez ünitenin çalışma prensibi bakımından adresli ve
konvansiyonel modelleri mevcuttur.

• Adresli modelde çağrı butonlarına tek kablo gider. Tüm butonları
dolaşarak tekrar merkez üniteye gelir.

• Konvansiyonel modelde ise her çağrı ve resetleme butonundan bir
çift kablo merkezi üniteye gelmesi gerekmektedir.

• İsteğe bağlı olarak merkezi ünite üzerinde ses susturma butonu ve
genel reset butonu bulunabilir.

• Merkez ünite üzerinde çağrı anında konum değiştirebilen kuru
kontaktlar bulunmaktadır. Bu sayede merkez üniteye istenildiğinde
çağrı anında çalışmak üzere telefon arama modülü, harici siren vs.
gibi cihazlar bağlanabilir.

• Display ünitesi 6cm karakter yüksekliği olan 8x8 dotmatriks LED
göstergelerden oluşmaktadır.

• Display ünitesinin 6 ve 8 karakterli modelleri mevcuttur.

• Display ünitesinde gösterilecek olan çağrı bilgileri programlama ile
istenildiği gibi ayarlanabilir.

• Tüm sistem mikroişlemci kontrollü olarak tasarlanmıştır.

• Sistem elektronik donanımları kullanım esnasında arızaya
sebebiyet verebilecek faktörlere karşı korumalı olarak dizayn
edilmiştir.

• Çağrı ve reset butonları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

• Sistemin tüm donanımları, yazılımları ve haberleşme alt yapısı
rmamız bünyesinde geliştirilmiştir.

• Çağrı ve reset butonları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



navelsan
s�nce 1977

IŞIK KUMANDA SİSTEMLERİ

NVS-TH625 DMX Dimmer
• 6 kanallı, 19 inch 2U rack tipi
• Her kanalın güç kapasitesi 2400W (sürekli)‘dir.
• Her kanala ait aşırı akım koruma sigortalıdır.
• 3 faz AC beslemelidir.
• E1.11-2008 USITT DMX512-A Standardında XLR-3 veya XLR-5 kontrol girişi
bulunur.
• Aynı zamanda 0-10V analog ile de kontrol edilebilir.
• 2x8 LCD display ile kolay adreslenebilir.
• Cihaz üzerinde her kanal için topraklı priz çıkışı mevcuttur.
• Her kanal çıkışı ayrı ayrı parazit bastırma ltresine sahiptir.
• Elektronik termostatlı ve otomatik devreye giren soğutma fanı vardır.

NVS-AN625 Dimmer
• 6 kanallıdır.
• Her kanalın güç kapasitesi 2400W (sürekli) ‘dir.
• 3 faz AC beslemelidir.
• 0-10V veya 0-5V analog ile kontrol edilebilir
• Çift prizli veya tek prizli olmak üzere iki ayrı modeli mevcuttur.
• Ortak alan ışık kumandası için idealdir
• Her kanala ait aşırı akım koruma sigortalıdır.

NVS-LD600 DMX LED Dimmer
• 6 Kanallıdır
• 10-36VDC beslemelidir
• Her kanal 20A gücünde çıkış klemenslidir
• E1.11-2008 USITT DMX512-A Standardında XLR-3 veya XLR-5 kontrol girişi
bulunur.
• 2x8 LCD display ile kolay adreslenebilir.
• Elektronik termostatlı ve otomatik devreye giren soğutma fanı vardır.

NVS-LA600 LED Dimmer
• 6 Kanallıdır
• 10-36VDC beslemelidir
• Her kanal 20A gücünde çıkış klemenslidir
• 0-10V veya 0-5V analog kontrollüdür

NVS-CNT6 Hafızalı 6 Kanal Dimmer Kontrol Ünitesi
• 6 Kanal analog kontrollü dimmer kontrol edebilir
• Kanal seviyeleri için 10 farlı değer (sahne) hafızada saklanabilir
• “Master Control” tuşları sayesinde tüm kanalların değerleri aynı anda arttırılıp
azaltılabilir.
• Her kanal için ayrı bir kontrol butonu takımı ve ışıklı göstergesi mevcuttur.
Bu göstergeler sayesinde her kanalın seviye bilgisi ayrı ayrı görülebilir.
• Masa üstü veya sıva üstü montaja uygun sac kutudan imal edilmiştir




