Produktdatablad
A70E-2 är en adressenhet som gör det
möjligt att ansluta konventionella
detektorer och larmknappar till Ziton
ZP3 centralapparat.
Enheten tar emot brandlarm samt
övervakar kortslutning, avbrott och
saknad av någon detektor i den
konventionella sektionen.
Enheten är idealisk när det gäller att
ansluta gamla befintliga konventionella
detektorer eller vid anslutning av
högtemperaturdetektorer i t.ex. bastu.
Varje enhet adresseras individuellt
med en 7 polig dip-switch för att ge
den en egen adress.
Följaktligen kan man ansluta 127st
enheter per detektorslinga dvs. 127
konventionella sektioner.
Denna används också för anslutning
av Ex-klassade detektorer till ZP3
centralen, då måste en galvanisk
avskiljare, GBX2000 (E63 086 03)
användas.

A70E-2

Utgången på enheten kan användas
för att ansluta en indikeringslampa som
aktiveras vid larm på den
konventionella sektionen eller
detektorn.
På enheten finns även en
indikeringslampa som visar brand och
fel.

Adressenhet för
konventionella
detektorer

Enheten kräver ingen extern 24v
matningsspänning men man kan
ansluta extern 24 vdc om så skulle
behövas, maximalt 15 detektorer kan
anslutas till enheten utan extern 24
vdc.
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Gör det möjligt att ansluta upp till
15 konventionella detektorer per
enhet



Utgång för larmdon/indikering



Ansluts direkt på detektorslingan
kräver ingen 24v matningsspänning
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Produktdatablad
Mått & Inkoppling
Konventionell sektion +/-

Används ej

Larmdon/
indikering
+/-

Funktions
Dip-switch
Adress
Dip-switch

JP1

24 Vdc Ut
+/24 Vdc In
+/-

Slinga +/-

Artikelnummer
E63 086 01
Kompabilitet
Montering
Kablage
Övervakning
Kontakter

Spänning
Strömförbrukning
Adressering
Kompatibla detektorer

Modell
A70E-2

Spec

Alla ZP analoga system
Utanpåliggande
Två tråds slinga
Avbrott och kortslutning
Fel/borttagen detektor
Slinga
+ in/ut
Slinga
- in/ut
24v matning
+/Konv. Det.slinga
+/Larmdon/indikering
+/Sling eller externt matad
8 mA, max 24mA vid fel

Arbetsmiljö
Ip klass
Temp område
Luftfuktighet

7 pol. Dip-switch
Detektorer med 220-1200
Ohms larmmotstånd

Färg
Vikt

EMC
Inställningar
JP1
Funktions DIP-switch
Material
Dimensioner

Sidan 2

Slinga +/-

Benämning
Adr. Enhet Konv.detektorer
Inomhus
40
-10 c till +80 c
20 % till 95 % ej
kondenserande
CE godkänd (EEC89/336)
Slingmatad/extern 24 vdc
Normalläge/Ex-läge
Formgjuten ABS
27mm (D) x 78mm (H) x
85mm (B)
Vit
80 gram
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