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Parametry techniczne  
Typ modułu moduł wyjść
Ilość wyjść przekaźnikowych 1 (nadzorowane 30V / 1A)
Protokół komunikacji na pętli Apollo XP95
Wbudowany izolator zwarć Tak
Prąd dozorowania 1,95 mA
Prąd alarmowania 1,7 mA
Zakres temperatur pracy -20..+70 °C
Wilgotność względna 0..95 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 54
Wymiary 150x90x48 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 240 g

Moduł wyjścia nadzorowanego z izolatorem służy do sterowania pracą strefy zasilania zewnętrznych sygnalizatorów i raportowania ich
stanu.
Moduł pozwala sterować sygnalizatorami w sposób ciągły lub impulsowy (1 sekunda załączone, 1 sekunda wyłączone). Sygnalizatory
mogą pracować indywidµAlnie lub w grupach i w zależności od trybu adresacji jaki został zastosowany, mogą być zsynchronizowane w
pracy impulsowej.
Optoizolowane wejście monitoruje stan urządzenia zasilania zewnętrznego.
Moduł wyposażony jest w dwukierunkowy izolator zwarć, który zabezpiecza przed przedostaniem się ewentµAlnego zwarcia na pętli na
wejście lub wyjście modułu.
Może on współpracować tylko z centralami wykorzystującymi protokół komunikacji Apollo XP95.
55000-852APO dostarczany jest w obudowie do montażu natynkowego i przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.
Przez pokrywę obudowy widać trzy diody LED, czerwoną i dwie żółte.
Czerwona dioda LED wskazuje, że przekaźnik jest wysterowany (praca stałą lub impulsowa).
Jedna żółta dioda LED wskazuje awarię linii (przerwa lub zwarcie). Druga żółta dioda LED świeci gdy wbudowany izolator wykrył zwarcie
pętli.
Obudowa modułu jest zrobiona z tego samego poliwęglanu co czujki Apollo.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0871

Apollo 55000-852APO
Moduł XP95 1 wyjście monitorowane (np. sygnalizatory), z izolatorem


