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Parametry techniczne  
Typ modułu moduł linii bocznej
Ilość linii konwencjonalnych 1
Protokół komunikacji na pętli SSE 200 Plus, SSE 200 Advance
Wbudowany izolator zwarć Tak
Prąd dozorowania 0,5 mA (1 komunikat co 5s, miganie diod;

0,29mA brak komunikacji) przy zasilaczu
zewnętrznym

Prąd alarmowania 2,2 mA
Zakres temperatur pracy -20 ... +60 °C
Wilgotność względna 5 ... 95 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP 30 (IP 50 w obudowie M200E-SMB)
Wymiary 94x93x23 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga 110 g

Przedstawiamy nową serię modułów wejść/wyjść firmy pracujących w protokole System Sensor 200 Advance. Moduły pojedyncze jak i
zwielokrotnione są identyczne pod względem konstrukcyjnym, co obniża zarówno koszty instalacji jak i wymagane miejsce na ich
montaż.

Ich unikalna konstrukcja pozwala na montaż każdego zarówno w obudowie natynkowej, na szynie DIN jak i w obudowie dowolnego.
Niezależnie od wybranej metody montażu, przełączniki adresu są widoczne i zawsze dostępne do zmiany ustawień.

Każdy moduł ma wbudowany izolator zwarć, jednak w celu zwiększenia elastyczności zastosowań, izolator może zostać użyty bądź też
nie indywidualnie dla każdego z modułów.

Aby pomóc instalatorom w konserwacji oraz w wyszukiwaniu awarii, zarówno diody LED jak i przełączniki są widoczne bez konieczności
zdejmowania pokrywy obudowy natynkowej. Wielobarwne diody LED zapewniają informacje diagnostyczne dotyczące stanu każdego z
wejścia lub wyjścia z osobna.

Dla ułatwienia instalacji, testowania i konserwacji, zaciski kablowe są w postaci wtyczek.

M910C jest modułem linii bocznej i umożliwia podłączenie urządzeń konwencjonalnych do pętli adresowalnej. Moduł jest wyposażony w
izolator zwarć działający tak, że jeżeli nastąpi zwarcie w linii konwencjonalnej, to zostanie ona odizolowana od pętli. Gdy napięcie w sieci
wzrośnie powyżej ustalonego progu, moduł izolatora wykryje usunięcie stanu awarii i automatycznie przywrócić zasilanie do
odizolowanej grupy urządzeń. Moduł wykorzystuje kontrolę ciągłości linii urządzeń konwencjonalnych typu EOL i przekazuje do centrali
informację o jej stanie (stan normalny, przerwa lub zwarcie i alarm).
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