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Älykäs Osoitteellinen  4 Kanava I/0 Yksikkö

 Vähentää asennuskustannuksia 

 Helppokäyttöinen

 Helppo lisätä olemassa olevaan kaapelointiin

 Sisäinen oikosulkuerotin

 Din kisko asennus tai pintakotelo

 Kaksi perinteistä ilmaisinlinjaa ja 2 valvottua inputtia 
johtokatkoksien ja oikosulkujen varalta.

 Kaksi valvottua hälytinlinjaa johtokatkoksien ja 
oikosulkujen varoilta sekä 2 potentiaalivapaata 
vaihtokosketinta , toinen luokiteltu verkkojännitteelle  
(230vac)

Jännite 18V - 28 V

Virrankulutus Normaalitila : 0.6mA 
Hälytys : 0.6mA 

Ilmaisintyhmät   Määrä : 2  
Päätevastus : 8.2k Ω  
Päätekondensaattori  : 100uF ,sarjavastuksella  22 Ω  
llmaisimia per ryhmä  : 20
Palopainikkeita per ryhmä : rajaamaton määrä

Hälytinryhmät Määrä : 2 
Sulake  : 1 Amp per ryhmä
Päätevastus  : 10k Ω  

Palopainikkeen vastus 180 Ω tai 330 Ω  Sarjavastus 

Valvotut Inputit Määrä : 2 

Päätevastus : 47k Ω 

Ennakkohälytys : 22k Ω 

Hälytys  : 4.7k Ω  

Output koskettimet  1 vaihtokosketin, 24 Volts, 2 Amps
1 vaihtokosketin, 230 Volts ac, 5 Amps

6000/4IO liitäntäyksikkö on ulkoisella jännitteellä toimiva input / 
output yksikkö, jossa on kaksi perinteistä ilmaisinlinja liitäntää, 
kaksi valvottua inputtia, kaksi valvottua hälytinlinjaa ja kaksi 
potentiaalivapaata vaihtokosketinta. 

Tämä yksikkö sopii moniin tarkoituksiin kuten perinteisen 
ilmaisinlinjan liittämiseksi osaksi osoitteellista järjestelmää. Kaksi 
valvottua inputtia sekä potentiaalivapaat vaihtokoskettimet 
mahdollistavat osoitteellisen järjestelmän liittämisen eri järjestelmiin, 
kuten hoitajakutsujärjestelmään tai kulunvalvontajärjestelmiin. 
Toinen potentiaalisista vaihtokoskettimista mahdollistaa 
verkkovirran (230V ac) ohjaamisen, mikä mahdollistaa 
verkkojänniteisten laitteiden ohjaamisen, esim 230V ovimagneetit . 
Yksikkö vaatii ulkoisen 24V syöttöjännitteen. Yksikkö varaa neljä 
osoitetta suursilmukasta ja siinä on Led indikoinnit jokaisen 
osoitteen sisään -ja ulostuloille. Jokainen osoite voidaan irtikytkeä. 
Kaikki neljä inputtia voidaan yksilöllisesti ohjelmoida joko 
muistaviksi tai muistamattomiksi ja viiveistää 14s ajaksi esim. 
sprinkler. Osoite neljä voidaan asettaa myös ovisulkija toimintoon, 
mikä mahdollistaa ulostulon toiminnon vikatilanteessa tai 
irtikytkennässä .  

Osoite Määrittäminen      Os 1 :      1 ryhmä ja 1 hälytin
Os 2 :      1 ryhmä ja 1 hälytin
Os 3 :      1 valvottu inputti ja 1 Pot vapaa output 
Os 4 :      1 valvottu inputti ja 1 Pot vapaa output 

Lisätietoja saatavissa tuotteen asennus- ja kytkentäohjeessa .

Mitat (mm) Paino Ympäristö
146 (L) x 120 (S) x 40 (K) 237g -10° - +50° (95RH)

 Ohjelmoitava osoite

 Edut

 Ominaisuudet

 Tekniset tiedot Tuotteen Kuvaus

 Mitat




