
• Компактно устройство с 24 входни сигнала  
–  Размер на прозореца за индикация 28x28 mm
• Надграждане с до 4 устройства  
– с общо до 96 входни сигнала 
• Опционални вградени релета за сигнализация  
(могат да бъдат задействани по комуникация по IEC 61850)
• Опционално резервиране на захранването
• Промяна на размера и цвета на прозорците за индикация и пълно конфигуриране през     
Web-Server
• IEC 61850 / 60870-5-104 по RJ45 или оптика
• Светодиодна индикация за вътрешна повреда, състояние на алармените групи, звънец и 
захранващо напрежение

• Подсветка на бутоните за напътстване при последователността на квитиране

Конфигурирайте цвета и размера за визуализиране 
на всеки един сигнал за всеки един етап от квитирането 
му без разглобяване и без връщане до завода.



РАЗЛИЧНИ ПРОЗОРЦИ
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Вградени релета повторители, които 
могат да се присъединяват към 
входните сигнали или към сигнали 
получени по комуникация.

Синхронизиране на до 4 устройства, 
които могат да работят като едно и 
да бъдат конфигурирани и квитирани 
едновременно.

3 алармени групи, вграден звънец, 
реле за стартиране на външен 
звънец, 6 конфигурируеми бутона.

IEC 61850 комуникация по RJ45 или 
оптика с SC конектори.
Конфигуриране на комуникацията с 
Drag and Drop през Web-Server.

28 cm

Сигналното устройство 
WAP осигурява 24 свободно 
конфигурируеми входа с възможност 
за избор на напрежението от 24 до 
220 V AC/DC.
Размерът на всеки прозорец може 
да бъде индивидуално увеличен. 
Етикетът за всеки прозорец се 
адаптира автоматично към размера 
на прозореца. Текстовете за 
прозорците могат да бъдат въведени 
и разпечатани от софтуера за 
конфигурация. 
Основното предимство е 
светодиодната подсветка, която 
позволява промяна на прозорците 
без механични промени. Промяната 
на размера и цвета на сигналните 
прозорци може да бъде направена 
на обекта директно от браузъра на 
вашия лаптоп. 
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