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Moduły rozszerzeń UNii

Wszystkie moduły rozszerzeń wejść, wyjść typu otwarty kolektor lub wyjść przekaźnikowych są zaprojektowane uniwersalnie i dlatego
mogą być stosowane zarówno w centralach alarmowych UNii jak i ekspanderach we/wy. Dzięki temu masz odpowiednie urządzenia
w każdej sytuacji i zawsze możesz zapewnić szybką rozbudowę unikając niepotrzebnym zapasom stokowym komponentów na
magazynie. Elastyczna konfiguracja, opcje rozbudowy, wydajne i oszczędne rozwiązanie dla Ciebie jako instalatora!

+ Szybka i łatwa instalacja
+ Moduły rozszerzeń dla ekspanderów we/wy i central
+ Rozszerzenia i moduły 4G dla centrali UNIi

Numer 004664

Moduł rozszerzenia wejść
Maksymalnie 3 na centralę lub ekspadner* we/wy z zasilaczem
• 8 wejść
• Zawiera kabel połączeniowy
• Grade 3
*Maksymlanie 1 dla ekspandera bez zasilacza

Numer 004666

Moduł rozszerznia wyjść przekaźnikowych
Maksymalnie 1 na centralę lub ekspadner we/wy
• 4 relay (12VDC)outputs, max. 30VDC/ 2A
• Zawiera kabel połączeniowy
• Grade 3

Numer 004668

Moduł rozszerznia wyjśćOC
Maksymalnie 1 na centralę lub ekspadner we/wy
• 4 open collector outputs (200 mA)
• Zawiera kabel połączeniowy
• Grade 3

Numer 004669

Moduł rozszerzenia zasilania
Maksymalnie 3 na centralę lub ekspadner we/wy z zasilaczem
• Do dystrybucji i ochrony zasilania 12V do czujek
• 9 zacisków, 3 zaciski EXT
• 3 bezpieczniki 500mA
• Można układać w stos na z karta rozszerzeń
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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
004669 Moduł rozszerzenia złączy zasilania
004682 Zestaw montażowy dla moduł roz.
004680 Moduł 4G
004663 Moduł magistrali RS-485

Numer 004680

Moduł powiadomień 4G
Maksymalnie 2 na centralę
• Redundantny moduł 4G do ARC(SIA DC09 lub SECIP)
• Zawiera 2m antenę
• Grade 3

Moduł magistrali RS-485
Maksymalnie 3 moduły RS-485 na centralę
• Druga magistrala dla manipulatorów i ekspadnerów
• Magistrala do redundacji, klastra lub KD Aperio
• Zawiera kabel połączeniowy
• Grade 3Numer 004663

Zestaw montażowy do modułów rozszerzeń
Do wykorzystania z centralą lub ekspanderem we/wy
• Możliwość stakowania wielu modułów rozszerzeń jeden na drugiem
• Możliwość stakowania maksymalnie 2 modułów ze sobą
• W zestawie kołki montażowe i wiertło
• Możliwość zastosowania do istniejących modułów rozszerzeń

Numer 004682
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