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Enkelkopplad kommunikation till och 
från din dimmkanon – som omfattas 
av standarddataprotokollet i larm-
systemet. UniBusCard sammanför 
alla förmånerna som återfi nns i IntelliBox och IntelliSuite i husets larm-
system och efterföljande installation och konfi guration av dimmkanonen i 
larmsystemet kommer att gå som på räls. Alla dimmkanonens funktioner 
kan integreras i larmsystemets inställningsmenyer.

Funktioner: Specifikationer:

Inputs: 
• Full galvanisk isolation 

på alla inputs
 Manipulationsloop 
• P + terminal för 

loopande IO-modul 
power

• Data A och B terminaler
• GND-terminal för data
• Scr-terminal för 

skärmen på datakabeln

Outputs: 
• Full galvanisk isolation 

på alla outputs 
• P + terminal för 

loopande IO-modul 
power

• Data A och B terminaler
• GND-terminal för data
• Scr-terminal för 

skärmen på datakabeln 

PROTECTGLOBAL.COM

Spara tid och pengar
PROTECT UniBusCard kan spara slut-
konsumenten och larminstallatörer en 
massa tid och pengar.

Uppgradera din 
dimmkanon
med UniBusCard
UniBusCard fungerar i alla PROTECT 
Fog Cannons (förutom Xtratus).

Snabb installation
UniBusCard är ett expansionskorts-
tillägg som kan monteras enkelt på
bara några sekunder.
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• Databuss-kontrollerade kort (RS485)
• Dimminställning antingen via DIP-omkopplare eller 

programvarustyrning 
• Alarm- och utlösningssignaler via databuss ifrån larmsystemet
• Feedbacksignaler (drifts- och felsignaler) återkopplas till 

larmsystemet via databuss
• Alla servicefunktioner som återfi nns i IntelliSuite och 

IntelliBox är tillgängliga via databuss
• Full tillgång till konfi guration och hanteringen av 

användarrättigheter
• Testa och/eller grunda pumpen med en särskild knapp på 

kretskortet eller ifrån larmsystemet
• Sätt på UniBusCard - eller aktivera larmsystemet - för enkel 

och snabb blockering av dimma medan du utför service & 
underhåll på larmsystemet

• Dimmkanonen är ansluten direkt till larmsystemets databuss 
som alla andra larm med IO-modul

• Från 1 till 16 dimmkanonenheter kan anslutas till ett 
larmsystem

• Stora besparingar i både tid och kabelmängd när du ansluter 
en eller fl era dimmkanoner i en befi ntlig installation

• Kan installeras i alla PROTECT modeller på bara några 
sekunder (gäller ej för Xtratus)

PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82 · Mail: info@protectglobal.com


