
 

JA-114HN Módulo bus
com quatro entradas e
quatro saídas
Um módulo bus que fornece quatro entradas com fios com valores dos
resistores EOL ajustáveis, quatro saídas PG galvanicamente separadas
e uma fonte de alimentação auxiliar protegida por um fusível
eletrónico. Para além do resistor tipo EOL, os valores dos resistores
também podem ser definidos para as entradas.

  

Descrição
As saídas foram concebidas de forma galvanicamente separada (duas têm um terminal C comum em cada caso). O módulo ocupa quatro posições
na central de alarme e está equipado com um sensor de manipulação frontal e posterior. É adequado principalmente para o recondicionamento de
alarmes com fios em que são mantidos os anteriores detetores. São também frequentemente utilizados para controlar diversos aparelhos elétricos
através das saídas PG. A fonte de alimentação auxiliar permite fornecer energia para estimular os relés ligados à saída de sinal.

Especificações técnicas

Compatível com F-Link 1.4.0 ou superior

Potência: através do bus da central de alarme 12 V (9 – 15 V)

Consumo em modo de reserva 25 mA + o consumo dos dispositivos conectados

Consumo atual (máximo) para seleção de cabo 25 mA + o consumo dos dispositivos conectados

Corrente máxima de uma saída +U (fusível eletrónico) 200 mA

Corrente/voltagem máxima comutada por cada saída 500 mA / 38 V

Resistência máx. medida na entrada 20 kOhm

Comprimento máx. das linhas de abastecimento das
entradas

100 m

Dimensões 77 × 40 × 31 mm

Classificação nível de segurança 2, ACE tipo B, em conformidade com: EN 50131-1, EN
50131-3

Ambiente II. Interior geral em conformidade com EN 50131-1

Intervalo da temperatura de funcionamento –10 °C a +40 °C

Cumpre também com os requisitos das normas EN 50130-4, EN 55022

Declaration of conformity - JA-114HN (PDF 313,78 kB)○

https://www.jablotron.com/pt/template/product/606/?file=0&jt_id=20290&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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