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4998132213pt-01DS7432 
Módulo remoto de 8 entradas / 
zonas

O módulo remoto de 8 entradas / 
zonas DS7432 proporciona o 
endereçamento até oito entradas de 
contactos convencionais ao bus 
multiplexado do painel de intrusão. 
O DS7432 foi concebido para 
funcionar com os painéis de intrusão 
da série DS7400Xi e da série 9000.

Nota: É necessário um módulo de expansão multiplexado 

DS7430, DS7436 ou D8125MUX no sistema para se utilizar o 

módulo remoto DS7432.

Planeamento

Número de módulos/sistema
O número de módulos DS7432 que podem ser ligados a um 
sistema depende do painel de intrusão, tal como a seguir 
indicado:
DS7400Xi: até 15 módulos DS7432
DS7400XiV4: até 30 módulos DS7432
D9412G: até 30 módulos DS7432
D7412G: até 8 módulos DS7432

Cablagem
Consulte o guia de referência para obter informação sobre os 
requisitos de cablagem para o módulo de expansão 
multiplexado do painel. O comprimento do cabo ligado às 
entradas de loop no DS7432 deve ser inferior a 250 ft (76 m) 
por zona. Recomenda-se a utilização de um cabo quad 
(tetrafilar) de calibre 18 (1,2 mm) ou calibre 22 (0,8 mm) para 
ligação ao painel. Não utilizar cabo de par entrançado ou 
blindado.
Nota: Para sistemas de incêndio é necessário um cabo de 
calibre 18 (1,2 mm).
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Bosch Security Systems                   

Para mais informações, visite 

www.boschsecuritysystems.com

Dados técnicos

DS7432 Módulo remoto de 8 entradas / zonas

Painéis compatíveis Série 9000, série DS7400Xi

Requisitos de alimentação
Consumo de 

corrente:

10 mA em standby; 10 mA em alarme; 

8 mA para o DS9400

Tensão (bus): 8 Vdc de pico (mínimo para funcionamento)

Dados para encomendar

N.º modelo Nome do produto

DS7432 Módulo remoto de 8 entradas / zonas


