Karta 4 obwodów
sygnalizatorów
Mxp-034
Karta Mxp-034 jest kartą 4 obwodów
sygnalizatorów podłączanych do central
systemu sygnalizacji pożaru Axis EN z
wykorzystaniem magistrali P-BUS.
Wszystkie wyjścia na karcie są
indywidualnie programowane i
monitorowane zgodnie z wymaganiami
normy EN 54-2: 1998 punkt 7.8.

Najważniejsze cechy
4 Wyjścia o obciążalności 1A, monitorowane na zwarcie i przerwę w
obwodzie
Każde wyjście dowolnie programowane
W trybie pulsującym wszystkie wyjścia są synchronizowane
Możliwość podłączenia do 16 kart - do 64 obwodów sygnalizatorów w
jednej centrali
Dedykowane wejście do monitorowania stanu zasilacza
Łatwa konfiguracja z wykorzystaniem Config Tool Axis EN
3 lata gwarancji

Specyfikacja techniczna
Zgodność z normami

EN 54-2:1998, EN 54-4:1998

Do magistrali P-BUS w centralach
systemu sygnalizacji pożaru Axis EN
można podłączyć do 16 kart Mxp-034 co
pozwala uzyskać dodatkowe 64 obwody
sygnalizatorów.

Zakres temperatur pracy

-5°C do 40°C

Wilgotność

95% bez kondensacji (max)

Wymiary PCB W x S x G mm

110 x 86 x 18

Waga PCB

75 gram

Programowanie działania wyjść
sygnalizatorów karty Mxp-034 realizowane
jest z wykorzystaniem pakietu
oprogramowania Dynamix Tools.

Obudowa

Stal, IP30, RAL9002

Wymiary obudowy W x S x G
mm

320 x 345 x 88

Waga

5 kg (bez akumulatorów)

Jedna karta może zostać zainstalowana
bezpośrednio w centrali sygnalizacji
pożaru Axis EN w obudowach średniej,
dużej lub głębokiej. W małej obudowie nie
ma miejsca na zainstalowanie karty.

Wpusty kablowe 20mm

7 x od góry, 2 x od dołu

Zasilanie sieciowe

230V AC, 50Hz (+10%, -15%) Bezpiecznik T3.15H250

Akumulatory

2 x 12V, 7AH

Wskaźniki LED (PCB)

Obwód sygnalizatorów załączony, komunikacja TX &
RX

Wskaźniki LED (Box)

Uszkodzenie zasilania

Wyjścia (x4)

24VDC 1A

Karta jest dostępna jako w dwóch
wersjach: jako sama karta do montażu w
centrali lub oddzielnej obudowie oraz w
dedykowanej obudowie z zasilaczem 4A.
Zastosowanie / Ograniczenia

Kody zamówień i opcje

Karta zapewnia dodatkowe obwody
sygnalizatorów zgodne z normą EN 54-2.

Mxp-034:
Mxp-034-BXP:

Do jednej centrali można podłączyć do16
kart Mxp-034.

Karta 4 obwodów sygnalizatorów
Karta 4 obwodów sygnalizatorów w obudowie
z zasilaczem 4A

Kompatybilność
Karta Mxp-035 jest kompatybilna ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożaru
systemu Axis EN.

