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Art.nr E-nummer Modell Beskrivning Mått i mm Vikt

491720 - CD8-AS BF-mikrofon IDA8 190 x 320 x 130 mm 3.6 kg

491722 - CD8-G2 BF-mikrofon DIVA8M 190 x 320 x 130 mm 3.6 kg

Med reservation för eventuella ändringar

CD-8 
BRANDBEFÄLSMIKROFON
CD-8 BF-miken är placerad i ett plåtskåp med glas 
front. Skåpet är utrustat med ett lås så att enbart 
behörig personal har tillgång till att göra utrop i 
högtalarsystemet. Mikrofonen har en knapp på 
sidan som trycks in för att tala. Konsolen är utrustad 
med knappar och LED indikeringar. Det �nns 8 
zonvalsknappar som aktiverar olika zoner. En knapp 
för att välja alla zoner "All call". 
LED indikering för val av zon vid varje knapp. Det 
�nns även indikering som tänds när mikrofonen är 
aktiv eller om en pågående evakuering är aktiv. Vid 
fel på anläggningen tänds ”Fault” -LED.  För att testa 
att inga lysdioder är trasiga �nns en LED-testknapp.
Det �nns två varianter av CD-8 som är uppbyggda 
på samma sätt men är kon�gurerade med olika 
�rmware för att passa Ateis olika system. 
CD-8 drivs via RS485 via CAT-5 (FTP / STP), men om 
strömmen inte är tillgänglig via RS485 kan den lokalt 
drivas med 24V DC.

CD-8-AS är anpassat att användas ihop med ATEIS 
IDA8 system. Det går att seriekoppla 10 enheter men 
bara den första enheten går att övervaka. 

CD-8-G2 är anpassat att använda ihop med ATEIS 
DIVA8 system. Det går maximalt att seriekoppla 11 
enheter men bara den första enheten går att 
övervaka. 
Efter var tredje enhet bör man ansluta en extern 
strömkälla.

• Väggmontage
• 8 knappar för zonval
• Knapp för ”All call” (utrop i alla zoner)
• LED- test knapp
• EVAC indikator (Pågående utrymning) 
• Övervakad mikrofonutgång
• Säker CAT-5 länk mellan kontrollenhet och slavar
• LED indikator med 3 färger
• Brandbefälsmikrofon med ”PTT”
• RJ45 - CAT-5 anslutning (POE)
• Kapslingsklass: IP30
• Certifikat: CE, EN50103-4, EN54-16
• Strömförsörjning: via RS485 (RJ45/CAT-5)
• DC: 18-26VDC
• Strömförbrukning: 120mA

IP30
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Med reservation för eventuella ändringar

Hållare mik Indikator ”BUSY” 

Indikator ”HOLD”

Indikator ”FAULT” felHögtalare

Mik kontakt

LED Test

Indikator mik aktiv

Indikator ”All call” Indikator EVAC

Indikator Nätspänning

Knappar zonval

Knapp ”All call” (Välj alla zoner)


