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Ekspander we/wy z zasilaczem w obudowie

Charakterystyka
Ekspander we/wy w obudowie jest
wyposażony w zasilacz 2,77A oraz w układ
ładowania i monitorowania akumulatora dla
zasilania awaryjnego. Ekspander jest
wyposażony w 8 wejść przewodowych i 6
wyjść (dwa przekaźniki, dwa wyjścia typu
otwarty kolektor (maks. 200mA), wyjście
głośnikowe (8 omów) i wyjście syreny
(monitorowane).

Rozszerzenie wejść
Ekspander (wraz z zasilaczem) może być
rozbudowany o maksymalnie 3 moduły
rozszerzeń. Każdy moduł rozszerzeń
posiada 8 wejść do umożliwia podłączenie
w sumie 32 wejścia na jednym obudowie.

Wyjścia przekaźnikowe i OC
Ekspander we/wy można również
rozszerzyć za pomocą modułu rozszerzeń
wyjść (maks. 1). Moduły dostępne są w
wersji z 4 wyjściami przekaźnikowymi lub 4
wyjściami typu otwarty kolektor (maks. 200
mA).

Za pomocą ekspandera we/wy (z zasilaczem) system alarmowy UNii można rozbudować o dodatkowe linie przewodowe i
wyjścia. Ekspander we/wy jest również dostępny w wersji bez zasilacza.

CECHY I KORZYŚCI
+ Szybka i łatwa instalacja

+ 8 wejść , z możliwością rozszerzenia do 32 wejść

+ 2 wyjścia przekaźnikowe 30VDC/ 1A

+ 2 weyjścia otwarty kolekror OC 200 mA

+ Wyjście głośnikowe (LS)

+ Wyjście sygnalizarora (monitorowane)

+ Zabudowany w metalowej obudowie oraz zasilacz 2,77A

+ Wbudowany brzęczyk do określania lokalizacji urządzenia

+ Certyfiakt GRADE 3
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Specyfikacja
Napięcie zasilania: 230V-18VAC @2.77A, transformator toroidalny
Normalny pobór prądu: 90 mA
Maksymalny pobór prądu: 2A
Wejścia: 8
Wyjścia: 4 (2x przekaźnik, 2 otwarty kolektor 200mA)

2 (1x głośnik, 1x sygnalizator)
Temperatura pracy: 0 do +50 ˚C
Wymiary: 255 x 120 x 400mm (LxWxH)
Kolor: White
Waga: 5660 g
Certyfikacja: EN50131 (Grade 3)

NCP

Szczegóły dotyczące zamówienia
NUMER OPIS
004600 Centrala alarmowa UNii 32
004602 Centrala alarmowa UNii 128
004604 Centrala alarmowa UNii 512
004660 Ekspadner z zasilaczem w obudowie
004662 Ekspadner bez zasilacza w obudowie
004664 Moduł rozszerzeń 8 wejść
004666 Moduł rozszerzeń 8 wyjść relay
004668 Moduł rozszerzeń 8 wyjść OC
004682 Zestaw montażowy dla moduł rozszerzeń
004119 Moduł sabatożowy do obudów GRADE 3

Moduł 4 wyjść OC
004668

Max. 1x centralę lub ekspadner z
zasilaczem

Moduł 4 wyjść przekaźnikowych
004666

Max. 1x centralę lub ekspadner z
zasilaczem

lub

Moduł 8 wejść
004664

Max. 3x centralę lub ekspadner z
zasilaczem


