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Comunicare bidirecţională pe cablu
torsadat cu tunul de ceață – bazat pe
protocolul standard de transmisie de
date existent în sistemul de alarmă.
UniBusCard reuneşte toate avantajele IntelliBox și IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar programarea și conﬁgurarea ulterioară a tunului de ceață devine “Point & Click”
în sistemul de alarmă. Toate funcțiile tunului de ceaţă pot ﬁ integrate în
meniurile de programare a sistemului de alarmă.
Caracteristici:

Caracteristici:

• Modul controlat de bus-ul de date (RS485)

Intrări:
• Izolare galvanică pe toate
intrările

• Setarea duratei de ceaţă prin intermediul comutatoarelor DIP sau
a softului
• Semnale de Armare şi Declanşare de la sistemul de alarmă pe busul de date

Economiseşte
timp şi bani
PROTECT UniBusCard poate economisi
timp preţios şi mulţi bani utilizatorilor
şi instalatorilor de sisteme de alarmă.

• Semnale de feedback (semnale de funcţionare şi eroare) transmise
înapoi la sistemul de alarmă prin bus-ul de date
• Toate funcţiile de service cunoscute de la IntelliSuite şi IntelliBox
sunt disponibile prin bus-ul de date
• Acces complet la conﬁgurarea și gestionarea drepturilor
utilizatorilor
• Testarea şi amorsarea pompei cu un buton special pe placa de
bază sau de la sistemul de alarmă
• Buton pe UniBusCard – sau din sistemul de alarmă – pentru
blocarea uşoară şi rapidă a degajării de ceaţă în timpul efectuării
lucrărilor de service şi mentenanţă a sistemului de alarmă
• Tunul de ceaţă se conectează direct pe bus-ul sistemului de
alarmă ca orice alt modul de intrare/ieşire
• De la 1 la 16 tunuri de ceaţă pot ﬁ conectate la sistemul de
alarmă

Instalare rapidă
UniBusCard este un modul de
extensie care poate ﬁ instalat uşor în
doar câteva secunde.

• Economie mare de timp şi cabluri la conectarea unuia sau mai
multor tunuri de ceaţă la un sistem de alarmă existent
• Poate ﬁ instalat în doar câteva secunde, în toate tunurile de ceaţă
PROTECT (cu excepţia Xtratus)

• Buclă antisabotaj
• Terminal P+ pentru
conectarea în buclă a
alimentării modulului de
intrare/ieşire
• Terminale de date A şi B
• Terminal GND• Terminal Scr- pentru
ecranul cablului torsadat
Ieşire:
• Izolare galvanică pe toate
ieşirile
• Terminal P+ pentru
conectarea în buclă a
alimentării modulului de
intrare/ieşire
• Terminale de date A şi B
• Terminal GND• Terminal Scr- pentru
ecranul cablului torsadat
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Îmbunătăţeşte tunul de
ceaţă cu UniBusCard
UniBusCard este compatibil cu toate
tunurile de ceaţă PROTECT (cu
excepţia Xtratus).
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