SiPass
integrated

Obsługuje do 32 pasywnych wej
Nadzór wej
4 pomocnicze wyj cia

urz dze

AFI5100 jest programowalnym kontrolerem wej u ywanym jako cz
«SiPass integrated» systemu kontroli dost pu i ochrony. Zapewnia lokalny interfejs pomi dzy zaawansowanym kontrolerem ACC i urz dzeniami u ywanymi do nadzoru budynku; na
przykład, alarmy pod przymusem lub czujniki podczerwieni.
Gdy urz dzenie wej ciowe podł czone do AFI5100 zmienia swój stan, rejestruje on t
zmian i przekazuje te dane do ACC. Po sprawdzeniu poprawno ci danych, ACC wysyła wiadomo do systemu głównego aby mechanizm zajmuj cy si alarmami mógł
odpowiedzie wła ciwie.
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Cechy

Obsługuje do 32 pasywnych urz dze wej ciowych
4 wyj cia pomocnicze (przeka nikowe)
Dodatkowe wyj cie zasilaj ce 12V
Lokalne wej cie sabota owe i wyj cie alarmowe
Nadzorowanie wej cia
Status LED: nadawanie i odbieranie
Status LED aktywno ci
Status LED zasilania
Pami flash z mo liwo ci aktualizacji
Obsługa dedykowanego Fire Over-ride

Opis

AFI5100 posiada 32 pokładowe porty wej cia do podł czenia ró nego rodzaju urz dze alarmowych i nadzoruj cych. Ka de z wyj mo e by nadzorowane indywidualnie, co zapewnia zgłaszanie alarmu natychmiast po wykryciu sabota u.
AFI5100 posiada równie cztery pomocnicze przeka nikowe poł czenia wyj , pozwalaj c Ci podł czy urz dzenia peryferyjne takie jak sygnał strobuj cy lub brz czyki alarmowe w celu podniesienia bezpiecze stwa instalacji.
Moduł steruj cy wej zapewnia pełn obsług udoskonalonego Fire Over-ride. Technologia ta w du ym stopniu poprawia bezpiecze stwo przez rozró nianie fałszywych
zdarze Fire Over-ride od prawdziwych, zapobiegaj c forsowaniu zabezpiecze i uzyskaniu dost pu przez osoby niepowołane.
Wyposa ony w pami Flash, AFI5100 mo e by łatwo uaktualniany przez oprogramowanie Field Level Network (FLN) Configurator, utrzymuj c twój system bezpiecze stwa stale aktualny i gotowy.
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Dane techniczne

Zasilanie
Napi cie zasilania
Pobór mocy

12 VDC +10%/-15%
24 VDC +10%/-15%
Maks. 50 W

Interfejs komunikacyjny
1 ACC/FLN

RS-485, 2-przewodowy

Wej cia
32 wewn trznie zasilane wej cia
1 wej cie sabota owe
1 wej cie Fire Over-ride

Wyj cia
4 pomocnicze wyj cia przeka nikowe
1 wyj cie alarmowe
2 wyj cia zasilaj ce
1 wyj cie Fire Over-ride

Wymiary (L x W x H)
Bez obudowy

Warunki rodowiskowe
Temperatura

Wilgotno

Nadzorowane lub nie nadzorowane
Wewn trznie zasilane
Bez potencjałowe lub wewn trznie zasilane

Bez potencjałowe,
10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC
Open–Collector, 12VDC / 200 mA
12 VDC / 1,5 A
Bez potencjałowe
10 A / 30 VDC, 10A / 250 VAC

287mm x 250mm x 30mm
11.46” x 9.84” 1.18”

Praca: 0 oC to 50 oC / 32oF to 122oF
Przechowywanie: 0 oC to 60 oC / 32oF to
140oF
10-90% (bez kondensacji)

Dane do zamówienia
Typ
AFI5100

Numer kataloOznaczenie
gowy
6FL7820-8CB10 Moduł steruj cy wej
12/24 VDC

Waga
z płyt monta ow ,

1,0 kg
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