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Voegt verschillende handige functionaliteiten toe aan het mistkanon. Bijv.
negen extra output signalen voor precieze en separate identificatie van
de output signalen. En input voor betrouwbare en simpele paniekknop.
MultiCard bespaart de eindgebruikers en installatiemonteurs waardevolle
tijd en geld tijdens en na afloop van de installatie.

Eigenschappen:

Bespaar tijd en geld
PROTECT MultiCard bespaart de eindgebruiker en de installateur veel tijd
en - dus - geld.

Snelle installatie
MultiCard is een add-on uitbreidingskaart die eenvoudig in slechts een
paar seconden kan worden gemonteerd.

• 9 extra onafhankelijke outputs (13
in totaal): Het is nu mogelijk om
de verschillende foutmeldingen
van elkaar te onderscheiden. Dit
bespaart tijd en geld omdat de
meldkamer de exacte fout kan
identificeren, voordat er een
service-dienst gebeld wordt.
• Eenvoudige, simpele en
betrouwbare paniekknop voor
onmiddellijke activering, te
gebruiken in situaties als overval of
inbraak
• Voorkomen van onnodige mist
middels een drukknop, zodat
onderhoud aan het alarmsysteem
kan worden uitgevoerd.

MultiCard werkt in alle PROTECT
Mistkanonnen (met uitzondering van
XTratus).

Input:
Type: Optisch gescheiden bi-directionele DC input
Activeringsniveau AAN): 7 - 30 VDC (Max)
Niet geactiveerd UIT): 0 - 1 VDC
Stroomverbruik: 2mA @ 12V, 4mA @ 24V
IN-SS: Activeert ”blokkeermodus” wanneer verbonden met
GND op het moederbord
IN-2: Paniekknop
IN-3: Uitschakelen (deze uitschakelbare input zorgt ervoor dat
de paniekfunctie werkt - zet de verwarming niet uit)
IN-4: geen functie
Output:
Type: Optisch gescheiden bi-directionele output
Beveiligd relais met vaste belasting
Max. belasting: 120mA continu / 30VDC (20VAC)
AAN weerstand: Standaard 28 Ohm (Max 35 Ohm)
OUT-1 E16: Paniek actief

• Met de drukknop de pomp van het
mistkanon testen en/of activeren.

OUT-2 E1: Netspanningsuitval

• Unieke ATM modus op PROTECT
600i,1100i en 2200i

OUT-4 E4: Accuspanning laag of E5: Accu opladen time-out of E6:
Accu belastingtest mislukt

• USB-connector in geval dat
aanpassing van de software nodig is

Upgrade het mistkanon
met MultiCard

Specificaties:

• Een set dipswitches voor het
eenvoudig instellen en configureren
van de tijdinstellingen van de
mist (grote projecten - vereist
individuele programmering)
• De MultiCard kan in enkele
seconden gebruikt worden in
alle PROTECT modellen (met
uitzondering van Xtratus)

OUT-3 E3: Brandalarm actief of E16: Paniek niet
actief

OUT-5 E7: PCB temp hoog of E8: PCB temp laag of E14: Accu test
circ. Mislukt
OUT-6 E9: Temp term hoog
OUT-7 E10: Temp term laag
OUT-8 E12: Pomp time-out
OUT-9 E13: Aux 12V overbelast
BELANGRIJKE MEDEDELING! De MultiCard werkt niet met
mistkanon units met softwareversies vóór versie 2.50.
Verschillende software functies zijn beschikbaar, afhankelijk van
de softwareversie van het mistkanon en de softwareversie van
de MultiCard. Zie opmerkingen hierover voor elke afzonderlijke
programma functie vermeld in de handleiding.
Wijzigingen voorbehouden.
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