
Elektrická zabezpečovací signalizace | Dvouzónový vstupní modul DS7460i

Zabezpečení, na které se můžete spolehnout

Elektrická zabezpečovací signalizace | 

Dvouzónový vstupní modul DS7460i

4998138746cs-01Dvouzónový vstupní modul 
DS7460i

• Dohlížení dvou ochranných 
smyček

• Lze použít pro protipožární 
a bezpečnostní aplikace 
registrované u organizace UL

• Programování dvoupolohovými 
mikropřepínači

Zařízení DS7460i je dvouzónový vstupní modul určený pro 
provoz v kombinaci s kompatibilními multiplexními systémy. 
Programování se provádí dvoupolohovým mikropřepínačem. 
Zařízení poskytuje dvě dohlížené vstupní zóny pro připojení 
konvenčních kontaktů typu normálně otevřeno nebo 
normálně zavřeno. Každý modul DS7460i zabírá v systému 
dvě adresy multiplexní zóny a může sledovat až dvě oddělené 
zóny. Modul DS7460i se připojuje k multiplexním 
rozšiřovacím modulům DS7430 nebo DS7436 nebo 
k multiplexnímu rozšiřovacímu modulu D8125MUX 
společnosti Bosch Security Systems.

Funkce

1. Dohlížení dvou ochranných smyček 
Dvě ochranné zóny slouží ke sledování kontaktů bez 
napětí typu normálně otevřeno nebo normálně 
zavřeno. Kontakty jsou dohlíženy pomocí odporů na 
konci linky (EOL) 47 kΩ. 
Zónu 1 lze po osazení magnetu ve spojení s relé 
a odstranění odporu na konci linky pro tuto zónu 
použít jako magnetický kontakt. Zónu 1 nelze použít 
jako magnetický kontakt a současně ji používat ke 
sledování ostatních kontaktů.

Atesty a protokoly o schválení

Standardy 

organizace UL 

UL365, Police Station Connected Burglar Alarm Units 

and Systems (Poplašná zařízení proti vloupání připojená 

k policejní stanici)

UL464, Audible Signaling Devices 

(Zvuková signalizační zařízení)

UL609, Local Burglar Alarm Units and Systems 

(Místní poplašná zařízení a systémy proti vloupání)

UL864, Control Units for Fire-Protective Signaling 

Systems (Řídicí jednotky systémů požární signalizace)

UL985, Household Fire Warning System Units 

(Jednotky hlášení požáru pro domácnosti)

UL1023, Household Burglar-Alarm System Units 

(Poplašná zařízení a systémy proti vloupání pro 

domácnosti) 

UL1610, Central-Station Burglar-Alarm Units (Jednotky 

řídicí stanice poplašných zařízení proti vloupání)

UL1635, Digital Alarm Communicator System Units 

(Jednotky systému digitálního poplašného komunikátoru)

Schválení 
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Návrh

Protipožární aplikace
Pro protipožární instalace registrované u organizace UL je třeba 
použít kontakty typu normálně otevřeno. Pro protipožární 
instalace objednejte potřebné množství odporů na konci linky 
pro multiplexní protipožární zóny (č. produktu 28010).

Kabeláž
Pro připojení k ovládání se doporučuje čtyřvodičový kabel 
18 AWG (1,2 mm) nebo 22 AWG (0,8 mm). Stíněný kabel 
nelze použít.
Délka kabeláže připojené k ochranné smyčce (a bezpečnostní 
smyčce) na modulu DS7460i nesmí překročit 76 m.

Příslušenství

Technické údaje

Odpor na konci linky pro multiplexní zóny 26069

Odpor na konci linky pro multiplexní protipožární 
zóny 28010

Dvouzónový vstupní modul DS7460i

Provozní prostředí

Teplota (provozní): 0 až + 50 °C

Požadavky na napájení

Spotřeba proudu: 1 mA v pohotovostním režimu a při 

poplachu

Napětí (minimální): 8 V stejnosm. špičkové

Zóny

Požadavky: Dvě multiplexní adresy

Reakční čas: 400 ms

Informace o objednávání

Č. modelu Název produktu

DS7460i Dvouzónový vstupní modul


