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Ilość magistral 4 (max 4)
Maksymalna długość magistrali 1000 m przy
przewodzie min. 1,5mm2
Maksymalna ilość detektorów 64
Częstotliwość pomiaru 100 s
Ilość wyjść przekaźnikowych 4 (2x wentylacja,
alarm i uszkodz.)
Wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków,
podświetlany
Zasilanie awaryjne 12 V DC wymagana 1 szt.
aku 12V/7,5Ah

Nowe centrale detekcji gazów DURGAS firmy DURAN ELECTRONICA zostały
zaprojektowane do jednoczesnej detekcji nawet do czterech różnych gazów
(na jeden moduł kontroli linii). Rozszerza to znacznie zakres możliwych
aplikacji, zwłaszcza w przemyśle, garażach podziemnych, tunelach itp.
Centrala DURGAS jest wyposażona w technologię „Plug and Play”, dzięki
której automatycznie rozpoznaje ilość i typ podłączonych do pętli
detektorów i innych urządzeń. Po rozpoznaniu urządzeń detekcyjnych i
innych peryferiów następuje autokonfiguracja i domyślny wybór
parametrów (sterowanie wentylacji, zakres, poziomy alarmowe itp.)
dopasowany do podłączonych urządzeń. Dzięki zastosowaniu konwerterów
sygnału 4-20mA na RS485 oraz monitorowanych wejść przekaźnikowych w
każdym module pętlowym, możliwe jest podłączenie do pętli detektorów
innych producentów. Centrala DGCT4110 DURGAS to centrala 4-
magistralowa, mogąca obsłużyć maksymalnie do 64 detektorów.

Parametry techniczne  
Zasilanie 230 V AC ±10%
Pobór mocy 30 W (dla zainst. 4 modułów)
Napięcia wyjściowe 15 V DC max
Zakres zmian napięcia
wyjściowego

9 ... 15 V DC

Technologia 24-bitowy procesor
Ilość magistral 4 (max 4)
Maksymalna długość magistrali 1000 m przy przewodzie min. 1,5mm2
Pobór prądu na magistrali 150 mA
Maksymalna ilość detektorów 64
Częstotliwość pomiaru 100 s
Ilość wyjść przekaźnikowych 4 (2x wentylacja, alarm i uszkodz.)
Obciążalność wyjść
przekaźnikowych

3 A przy 230V AC

Wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków, podświetlany
Wymiary 390 x 288 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)
Waga 6 kg
Stopień ochrony obudowy IP40
Zasilanie awaryjne 12 V DC wymagana 1 szt. aku 12V/7,5Ah

DURAN ELECTRONICA DGCT4110
Centrala detekcji gazów wersja z 4 modułami kontroli


