
Moduł rozszerzeń 8 wyjść przekaźnikowych

Moduł 8 wyjść przekaźnikowych obsługuje 8 niezależnych wyjść przekaźnikowych 

normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych do ogólnego zastosowania w urządzeniach 

ostrzegawczych, automatyce budynkowej i sterowaniu procesami.

Moduł rozszerzenia 8 wyjść przekaźnikowych przeznaczony jest do instalacji w tej samej 

obudowie co moduł nadrzędny. Rozszerzenie UniBus jest podłączone bezpośrednio do 

modułu nadrzędnego lub szeregowo do innego urządzenia UniBus przez dedykowany przewód.

Urządzenia kompatybilne z modułem UniBus

Moduł rozszerzeń 8 wyjść przekaźnikowych jest kompatybilny z następującymi  

modułami nadrzędnymi:

• Centrala ISC (INTG-996001) – maks. 4

• Centrala IAC (INTG-996035PCB&K)**

• Ekspander 8 linii dozorowych (INTG-96005PCB&K) – maks. 4

• Moduł ILAM (INTG-996018PCB&K) – maks 2*

*Przekaźniki mogą symulować wyjścia blokad drzwiowych i DOTL w przejściach ILAM 1-8 przy ustawieniu Aux 1-16

** Przekaźniki mogą być wykorzystane jako wyjścia ogólne gdy ustawione w zakresie AUX 1-16 lub 

wyjścia blokad i sygnałów DOTL gdy ustawione w zakresie AUX 17-32

Właściwości
•  8 uniwersalnych wyjść przekaźnikowych

•  Obsługa wyjść normalnie otwartych/normalnie zamkniętych na jeden przekaźnik

•  Ustawienie adresu pierwszego wejścia alarmowego modułu UniBus 

•  Złącza przelotowe do podłączenia innych modułów UniBus

•  Diody LED stanu systemu i sygnalizacji błędu

•  Zdalna aktualizacja oprogramowania

•  Rozmiar Integriti “C” : 94 x 94mm

•  Możliwość instalacji nad innym modułem PCB rozmiaru “C” **

•  Pasek montażowy umożliwiający montaż PCB w rozmiarze “B” jest dołączony**

** wymagany zestaw montażowy 35mm – numer części 999009

Schemat połączeń

KARTA KATALOGOWA

  Opcje rozszerzeń 
  UniBus

Moduły nadrzędne

ISC IAC 8 linii
dozorowych

ILAM

8 linii dozorowych 2 0 3 0

8 wyjść przekaźnikowych 4 4 4 2

2 przejścia/ 2 czytniki 0 3 0 3

Interfejs windowy 6 6 6 6

RS-232/RS-485 UART 4 4 0 0

Wejść analogowych 6 0 6 0

Drugi interfejs sieciowy 1 1 0 0



Moduł rozszerzeń 8 wyjść przekaźnikowych

Instalacja UniBus

Moduły rozszerzeń UniBus instalowany jest w tej samej obudowie co

moduł nadrzędny. Jeden moduł nadrzędny może obsługiwać 

maksymalnie 6 modułów rozszerzeń UniBus w dowolnej kombinacji,

zapewniając pełną funkcjonalność.

Dane techniczne
Parametry fizyczne

Kod rozmiaru PCB:  Rozmiar Integriti „C”

Rozmiar PCB:  94 (dł.) x 94 (szer.)

Rozmiar PCB z paskiem montażowym: 105 (wys.) x 94 (szer.) (mm)

Wysokość:  

Środowisko pracy: 0ºC - 70ºC przy wilgotności względnej 15%-90% (bez kondensacji)

Parametry elektryczne

Zasilanie: 11V do 14VDC z modułu

Pobór prądu: 45mA + 16mA na przekaźnik 

175mA z przekaźnikami załączonymi

Wartości znamionowe
Maksymalny prąd przełączenia:  1A przy 24VDC lub 0,5A przy 50VAC (na przekaźnik). 

Uwaga: Producent nie zaleca 

podłączenia napięcia powyżej 50VAC 

do zacisku przekaźnika

Złącza

Zaciski przekaźnikowe:  8 wyjść NO/NC – 24 złącza

Port UniBus: 1

Port przelotowy UniBus: 1

Połączenie do modułu nadrzędnego:  Przez dołączony dedykowany przewód długości 270mm 

Uwagi dotyczące zasilania

Nadrzędny moduł UniBus dostarcza zasilanie do wszystkich podłączonych urządzeń UniBus.

Całkowity pobór prądu jest sumą poboru następujących elementów: 

- Wszystkich podłączonych urządzeń UniBus

- Jednostki nadrzędnej UniBus

- Ładowania akumulatora modułu nadrzędnego 

- Podłączonych urządzeń do złącza zas. DET+

- Podłączonych urządzeńdo złącza magistrali RS-485 LAN+ 

Spełnia normy

Elektryczne 

Środowiskowe

INTG-996515PCB&K

Moduł 8 wyjść przekaźnikowych UniBus

UniBus 270 mm)

Zapasowe dedykowane przewody UniBus

INTG-996791SS - przewód Unibus 150 mm

INTG-996791S - przewód UniBus 220 mm

INTG-996791L - przewód UniBus 270 mm

INTG-996791LL - przewód UniBus 475 mm

INTG-996791XL - przewód UniBus 675 mm
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Dane do zamówienia

 15 (mm) (28mm z podłączonym przewodem UniBus)

PCB i Akcesoria (w tym dedykowany przewód


