
Hybridcentral vilket innebär att användaren enkelt kan 
blanda och koppla in trådlösa moduler med trådbundna

MG5075 centralapparat
Går ej att beställa separat

Flexibel larmhybridcentral  
Paradox MG5075 centralapparat används där trådbun-
den installation är svår. Välj mellan trådlösa eller tråd-
bundna IR-detektorer, magnetkontakter, glaskrossdetek-
torer och branddetektorer, allt efter vad som passar ditt 
system bäst.

MG5075 vid ”delat montage”. 
Inbyggd sändare: stödjer alla existerande Magellan sändare 
inklusive fjärrkontroller. Flera telefonnummer för händelse- 
rapportering: tre för larmcentralen fem för personlig uppring-
ning och en för personsökarrapportering. Upp till fem  
personer kan kontaktas av MG5075 vid fel eller larm.

Lägg till moduler i systemet 
Lägg till den användarvänliga TM50 eller TM70 touchscreen-
manöverenheten till centralapparaten för enkel hantering  
av systemet. Via app kan du hantera installerade Paradox  
 

HDxx-seriens kameror (IR-detektor med inbyggd HD-video- 
kamera). Kamerorna sänder livevideo i HD-kvalitet (ljud och 
bild i toppklass) och bilder samtidigt till appen samt larm-
centralen när larmet går. 

MG5075 skyddar med tre olika nivåer av säkerhet
Tillkoppling: Tillkopplar hela systemet, maximal säkerhet.  
Sov: skydda nedervåningen medans du sover på övervåningen.  
Hemma: skydda dörrar och fönster men rör dig fritt inomhus. 

RF-störningsdetektering, centralen rapporterar ett fel om  
RF-signalen störs.

StayD funktion
Är alltid tillkopplat och frånkopplas endast delvis när du går  
in eller ut ur en lokal, vilket är motsatsen till det vanliga  
säkerhetssystemet, som normalt är frånkopplat och som  
måste tillkopplas för att ge skydd.
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll
u 32 sektioner 
 
u 4 programmerbara utgångar
 
u 5 traditionella ingångar, centralkortet 

u 2 områden 

u 512 händelser i händelseminnet

u 32 användarkoder 

u Matningsspänning 15 V AC

u Radiofrekvens 868 MHz

u Hybrid

u EN 50130-5, Class II.  
EN50131, Grade 2. CE

u ABS kapsling och transformator ingår.
Storlek: 27,5 x 27,5 x 9,5 cm  
Sabotagekontakt för vägg och skal



Strömförsörjning

Viloläge: 220 mA, max: 1A

Strömförbrukning

12 VDC, 4 Ah/7Ah/24Ah

Backup batteri

15V, 2.5A maximum, automatisk säkringsnedkoppling 
vid 3A

AUX-ström

1A, automatisk säkringsnedkoppling vid 3A

Siren utgång

4 st. inbyggda PGMar, 100 mA svagström (varje PGM)

PMG utgångar

Upp till 1.5A, 7Ah < 7 timmar, 24Ah ~ 250 timmar  

Batteriladdnings ström 

12 VDC, 4 Ah/7Ah/24Ah

Backup batteri

15 Vdc, 5A. Intern transformator, In: 100 – 240 VAC, 
1,4A, 50-60 Hz 

32 stycken  2 stycken

Sektioner  Områden

32 stycken 

Användarkapacitet

Certifiering

868 MHz  

Radiofrekvens  

EN 50130-5, Class II. EN50131, Grade 2. CE

Certifiering

Går ej att beställa separat

MG5075. Centralapparat
MG5075-systemet är kompatibelt med brandvarnare och övriga detektorer

Centralapparat/system & app

Återförsäljare

Luftfuktighet

5% – + 90%

Vikt

Kort 143 g. Med kapsling: 1,5 kg

Dimensioner

Kort 18.5 x 8.9 cm. Med kapsling 27,5 x 27,5 x 9,5 cm

Driftstemperatur

0°C – +50°C

PMD85

HD88

NV75MX

DG457

Exempel på kompletterande produkter
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