
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
System Bezprzewodowy ABAX / Modu y rozbudowy wej  i wyj

ACX-200
BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJ  I WYJ  PRZEWODOWYCH
Ekspander wej  i wyj  przewodowych ACX 200 to modu
rozszerze  umo liwiaj cy w czenie urz dze  przewodowych
do dwukierunkowego bezprzewodowego systemu ABAX.
Wyposa ony jest w 4 wej cia przeznaczone do pod czenia czujek
przewodowych w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO
i 2EOL/NC. Modu  posiada 4 wyj cia przeka nikowe do obs ugi np.
sygnalizatorów oraz styk sabota owy. Maksymalny zasi g
komunikacji bezprzewodowej to 500 m w terenie otwartym.
Urz dzenie wspó pracuje z central  INTEGRA 128 WRL,
kontrolerami ACU 120, ACU 270 oraz starszymi ACU 100
i ACU 250, a tak e retransmiterem ARU 100. Ekspander ACX 200
spe nia wymagania Grade 2 okre lone norm  EN 50131 3.

do czanie urz dze  przewodowych do systemu ABAX
obs uga do 4 czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL,
2EOL/NO i 2EOL/NC
4 niezale nie sterowane wyj cia przeka nikowe
styk sabota owy

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa II
Napi cie zasilania (±15%) 12 V DC
Wymiary obudowy 126 x 158 x 32 mm
Zakres temperatur pracy -10 +55 °C
Zakres cz stotliwo ci pracy 868,0 ÷ 868,6 MHz
Pobór pr du w stanie gotowo ci 130 mA
Maksymalny pobór pr du 140 mA
Masa 223 g
Maksymalna wilgotno 93±3%
Zasi g komunikacji radiowej (w terenie otwartym) do 500 m
Spe niane normy EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Nazwa jednostki certyfikuj cej Telefication
Stopie  zabezpieczenia wg EN50131-3 Grade 2
Obci alno  wyj  przeka nikowych (obci enie rezystancyjne) 1000 mA / 24 VDC

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Rzeczywisty wygl d produktów mo e ró ni  si  od produktów prezentowanych na zdj ciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmaj  charakter wy cznie informacyjny. www.satel.pl

http://www.satel.pl/pl/product/83/INTEGRA–128–WRL/
http://www.satel.pl/pl/product/717/ACU–120/
http://www.satel.pl/pl/product/718/ACU–270/
http://www.satel.pl/pl/product/106/ACU–100/
http://www.satel.pl/pl/product/577/ACU–250/
http://www.satel.pl/pl/product/645/ARU–100/
http://www.tcpdf.org

