
FTA 2            
Centrala alarmowa

Livestock solutions
R

Wbudowany modem
GSM.

Automatycznie wysyłane
powiadomienia SMS.

Duży, intuicyjny dotykowy
wyświetlacz z łatwym 
dostępem do wszystkich
funkcji  / statystyk. 

Możliwość połączenia
się z centralą z
każdego miejsca na 
świecie za pomocą 
połączenia Interneto-
wego.

Centrala posiada 
8 wejść alarmowych
z możliwością rozbudo-
wy do 32.

Możliwość zaprogra-
mowania do 8 nume-
rów telefonów.

Połączenie z Internetem
za pomocą odbiornika
sieci WiFi.

SMS

8

GSM

8
Sterowanie wszystkimi
funkcjami centrali
dzięki specjalnej 
aplikacji na smartfona.

Możliwość nadania 
dostępu (Administrator, 
użytkownik)4 4 strefy z dwoma 

typami czuwania 
(pełne, nocne).



FTA2
SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA

Livestock solutions
R

FERMO o/Kalisz
Piotrów 18, 62-814 Blizanów, POLAND
tel.: +48 62 596 90 00

FERMO o/Wrocław
ul. Krzywoustego 3/17, 51-165 Wrocław, POLAND
tel.: +48 71 736 01 90

sklep@fermo.pl                               
www.fermo.pl

(optional)

CHARAKTERYSTYKA
WEJŚCIA

WYJŚCIA

2 Czujniki tempe-
ratury (opcjonalnie)

1 Czujnik temperatury

6 Wejść cyfrowych

2 Wyjścia 
przekaźnikowe

Powiadomienia SMS

Połączenia głosowe

Alarm

Alarm temperatury

Rejestrator komunikatów
                      alarmowych

Wbudowana bateria

DETAIL

Zaawansowany system alarmowy przeznaczony dla farm,
odchowalni, chlewni. Wyposażony w powiadamianie poprzez
sms, połączenie telefoniczne, e-mail,

Wbudowany modem GSM.

Dotykowy panel z czytelnym ekranem informującym o stanie
systemu.

Możliwość zaprogramowania do 8 numerów telefonów.

Powiadamianie sms oraz  sterowanie - niezależne komunikaty
dla zdarzeń w systemie.

Możliwość niezależnych połączeń głosowych z komunikatmi
głosowymi dla zdarzeń w systemie. 

8 wejść alarmowych ( z możliwością rozbudowy do 32).

Do 4 czujników temperatury z możliwością ustawienia 
progów alarmowych.

Możliwość programowania wejść/wyjść i treści
 powiadomień o sytuacjach alarmowych.

Wejście 0-10V pozwalające na kontrolę wilgtności, CO2 lub 
poziomu amoniaku.

Awaryjne zasilanie w razie problemów z siecią.

Możliwość sterowania za pomocą aplikacji dla smartfonów z 
systemem Android.

Zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki,
przekaźniki czasowe.

4 strefy z dwoma typami czuwania (pełne, nocne).

MODEL        FTA 2

2 Czujniki temperatury
(opcjonalnie)
6 Wejść cyfrowych licznika

WYJŚCIA      
                         

2 Wyjścia przekaźnikowe

WEJŚCIA    
                         

      
                         

ZASILANIE    

STOPIEŃ  OCHRONY

90-250 Vac / 12 Vdc 

 IP55

89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE      NORMY                       

WYMIARY 226x195x106 mm


