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Typ modułu moduł wyjść
Ilość wyjść przekaźnikowych 6 (nienadzorowane
30V DC / 3A)
Protokół komunikacji na pętli SSE 200 Plus, SSE
200 Advance
Wbudowany izolator zwarć Tak

Łatwe w montażu moduły wiele wejść i wiele wyjść są
zaprojektowane do zastosowań, w których konieczne by
było zastosowanie licznych modułów pojedynczych.
Moduły monitorujące i sterujące mogą być stosowane
do nadzorowania i aktywowania sygnalizatorów,
zwalniaków elektromagnetycznych drzwi, ręcznych
ostrzegaczy pożarowych, zaworów przepływu wody oraz
innych dodatkowych urządzeń. Każdy moduł ma swój
własny adres, ustawiany za pomocą przełączników
obrotowych, a nieużywane adresy mogą zostać
wyłączone.

CR-6EA zawiera 6 przekaźników bistabilnych NO/NC.
Pierwszy adres ustawiany jest od 01 do 154, a
pozostałe są automatycznie przypisywane jako
następne pięć adresów. Można wyłączyć do trzech
nieużywanych adresów. Każdy adres odpowiada
jednemu izolowanemu zestawowi styków przekaźnika,
który można podłączyć jako normalnie otwarty lub jako
normalnie zamknięty. Moduł pozwala Centrali
Sygnalizacji sterować każdym przekaźnikiem z osobna
na żądanie. Moduł posiada wbudowany dwustronny
izolator zwarć.

Certyfikat zgodności nr 0832-CPD-0928

Parametry techniczne  
Typ modułu moduł wyjść
Ilość wyjść przekaźnikowych 6 (nienadzorowane 30V DC / 3A)
Protokół komunikacji na pętli SSE 200 Plus, SSE 200 Advance
Wbudowany izolator zwarć Tak
Prąd dozorowania 1,49 mA (włączone miganie diod LED co 5s)
Prąd alarmowania 32 mA
Zakres temperatur pracy 0...+50 °C
Wilgotność względna 10 ... 85 % (bez kondensacji)
Wymiary 147x173x32 mm (szer. x wys. x gł.)

System Sensor CR-6EA
Moduł 6 wyjść przekaźnikowych z izolatorem


