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Teknik veriler data (esserbus transponder):
12 röleli
Parça numaras›:
Çal›ﬂma gerilimi:
Kontak yükü:
Anma gerilimi (loop):
Anma ak›m› (loop):
Çevre s›cakl›¤›:
Depolama s›cakl›¤›:
A¤›rl›k:
Boyutlar (E x Y x D):

32 LED ç›k›ﬂl›

4 dedektör zonlu / 2 relays

808610.10
808611.10
12 - 24 V
12 V
30 V DC / 1 A
Her transp. için maks. 3A
19 V DC, maks. 42 V DC 19 V DC, maks. 42 V DC
< 100 μA
< 50 μA
-10 °C / +50 °C
-10 °C / +50 °C
-25 °C / +75 °C
-25 °C / +75 °C
yaklaﬂ›k 110 g
yaklaﬂ›k 95 g
150 x 82 x 20 mm
150 x 82 x 20 mm

808613.10
12 - 24 V
30 V DC / 1 A
19 V DC, maks. 42 V DC
< 250 μA
-10 °C / +50 °C
-25 °C / +75 °C
yaklaﬂ›k 28 g
82 x 72 x 20 mm

Tek dedektör zonlu

Haberleﬂme transponderi

Parça numaras›:
Çal›ﬂma gerilimi:
Anma gerilimi (loop):
Anma ak›m› (loop):
Çevre s›cakl›¤›:

808614.10
12 - 24 V
19 V DC, maks. 42 V DC
< 120 μA
-10 °C / +50 °C

808615
19 V DC, maks. 42 V DC
< 150 μA
-10 °C / +50 °C

Depolama s›cakl›¤›:
A¤›rl›k:
Boyutlar (E x Y x D):

-25 °C / +75 °C
yaklaﬂ›k 28 g
82 x 72 x 20 mm

-25 °C / +75 °C
yaklaﬂ›k 28 g
72 x 65 x 20 mm

transponder( FSA uygulamalar› için)

3. parti dedektör ba¤lant›
modülü
808630.10 / 808631.10
12 V
30 V DC / 1 A
12 V DC
-10 °C / +50 °C
-25 °C / +75 °C
yaklaﬂ›k 150 g
150 x 82 x 20 mm

Parça numaras›:
Çal›ﬂma gerilimi:
Kontak ak›m kapasitesi:
Anma gerilimi (loop):
Anma ak›m› (loop):
Çevre s›cakl›¤›:
Depolama s›cakl›¤›:
A¤›rl›k:
Boyutlar (E x Y x D):

808619
12 - 24 V
30 V DC / 1 A
19 V DC, maks. 42 V DC
< 350 μA
-10 °C / +50 °C
-25 °C / +75 °C
yaklaﬂ›k 70 g
72 x 65 x 20 mm

Sipariﬂ bilgisi:
‹lave izolatör kart›:
esserbus transponder kutusu (s›va üstü):
esserbus transponder kutusu (s›va alt›):
Montaj kiti:
400 mm montaj ray›:
Montaj ray› modül kutusu ( 808615 ve 808619 için):
Montaj ray› modül kutusu ( 808614.10 ve 808613.10 için):

Parça No.
788612
788600 / 788650.10
788601 / 788651.10
788605
788602
788603
788603.10

Daha fazla sipariﬂ bilgisi için lütfen “Yang›n Alarm Teknolojisi” ürün katalo¤umuza bak›n›z.
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Esserbus Transponder
• Kolay montaj ve devreye alma
• Harici veya panel üzerinden ilave güç kayna¤› seçene¤i
• ‹ﬂletim kolayl›¤› için giriﬂ / ç›k›ﬂ modülleri ile esnek tasar›m
• Ayn› analog hatta dedekörlerle birlikte kullan›mdan kaynaklanan
düﬂük maliyet
• Ayn› hat üzerine en fazla 32 esserbus transponder ba¤lama imkan›
• Bir kontrol paneline en fazla 100 esserbus transponder ba¤lant›
imkan›
• Tools 8000 uygulama yaz›l›m› ile kolay devreye alma
• Entegre edilebilir izolatör kart› ile aç›k / k›sa devre korumas›
• H›zl› montaj için geçmeli tip ba¤lant›

Mükemmel çözüm için
dört ayr› versiyon
Esserbus transponder’lar ana hat üzerinde (esserbus veya enerjili loop)
hatt›n bir eleman› gibi çal›ﬂt›r›labilen
yard›mc› bir cihazd›r. Serbest programlanabilen giriﬂ / ç›k›ﬂlar› ile sistem harici
cihazlar›n kontrol ve izlenmesi veya
standart dedektörlerin, diyagnostik
dedektörlerin veya özel uygulamalar
için olan dedektörlerin (örne¤in lineer
dedektörler, ex-dedektörler) sisteme
ba¤lanmas› için kullan›l›r. Dört ayr›
transponder versiyonu ve geniﬂ programlama seçene¤i her uygulama tipi
için güvenli ve etkin ba¤lant› imkanlar›
sunmaktad›r. IP 50 koruma tipine
uygun olarak esser transponder’lar
IQ8 Kontrol yang›n paneline monte
edilebilir veya s›va alt› ve s›va üstü
montaja uygun kutular içinde panel
haricinde kullan›labilir.
Haberleﬂme transponder’lar› hariç,
tüm transponder’lar›n çal›ﬂmas› için
harici güç kayna¤› gereklidir.
(istendi¤inde izlenebilen)

12 röleli esserbus transponder
12 adet yüzer röle ihtiva eden esserbus transponder’lar geniﬂlemeye
imkan tan›yan modüllerin IQ8 Kontrol yang›n paneline ba¤lant›s› için kullan›l›rlar. Böylelikle sistemin iﬂlerli¤i önemli oranda artar. Ayr›ca
transponder’lar alarm cihazlar› ve di¤er sistem elemanlar›n›n kontrol ve
kumandas›nda kullan›l›r.

Tekli kontrol cihazlar› (röleler) kontrol panel ç›k›ﬂlar› gibi çal›ﬂ›rlar. Böylelikle
essernet üzerindeki di¤er kontrol panellleri taraf›ndan da kontrol edilebilirler. 11 röle NO (normalde aç›k) veya NC (normalde kapal›) kontakt olarak
programlanabilirler, 12. röle NO kontakt olarak konfigüre edilir.
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Esserbus Transponder
Tek zonlu esserbus transponder
32 LED ç›k›ﬂl› esserbus transponder
Tek zonlu esserbus transponder, 4 zon-2 ç›k›ﬂl› transponder ile ayn›
32 LED ç›k›ﬂ› olan esserbus
fonksiyonlar› içermekte, fakat tek zonlu olarak konfigüre edilmektedir.
transponder ak›ll› bir ar›za tespit
cihaz›d›r. Konvansiyonel uygulama ﬂekli
olarak uzak gösterge panellerinde oldu¤u gibi LED’ler yang›n kontrol
paneli üzerinden kontrol edilirdi.
Yeni transponder teknolojisi ile LED’ler
art›k direk olarak uzaktan kontrol ve
kumanda edilebilmektedir.
Çoklu uygulamalar için tek zonlu transponder 4 zonlu olan›na göre daha
düﬂük maliyetli bir alternatif olabilmektedir.

Haberleﬂme transponder’›
Bu haberleﬂme transponder’› ile 8010 söndürme kontrol paneli, 8000 veya
32 esserbus transponder ç›k›ﬂlar› is- IQ8 Kontrol sistemlerine entegre edilebilmekte, böylelikle birden fazla sönte¤e göre ba¤lanmakta ve programla- dürme bölgesi birbiriyle bir a¤ sistemi içerisinde haberleﬂebilmektedir.
nabilmektedir. Her bir LED ç›k›ﬂ ak›m›
10 mA’dir. Her bir modül LED kontrolü
için gerekli dirençlerleri ve lamba test
giriﬂini ihtiva etmektedir.

4 zon-2 ç›k›ﬂl› esserbus transponder
Bu esserbus transponder
konvansiyonel dedektörlerin
Her hatta en fazla 8 adet 8010 söndürme kontrol paneli ba¤lanabilir. Tüm
ba¤lant›s› için 4 zon giriﬂi ve 2 röle
göstergeler ve kontrol fonksiyonlar› kontrol paneli üzerinden aktive edilebilir.
ç›k›ﬂ›n› ihtiva etmektedir.
Haberleﬂme transponder’› esserbus hatt› üzerinde 1 adres olarak tan›mlan›r.

FSA uygulamalar› için esserbus transponder
FSA transponder tek baﬂ›na veya bir sistem eleman› olarak ana hat üzerinde çal›ﬂmaya uygundur. Sistem eleman› olarak kullan›ld›¤›nda 9200
serisi otomatik dedektörler FSA uygulamalar› (yang›n kap›lar›n›n yang›n
an›nda otomatik kapat›lmas›) için kullan›labilir ve ilgili sistem durum bilgisi
yang›n panelinde gösterilir.
esserbus transponder “çift zon”
parametresine göre programlanabilmektedir. Röleler hata izlemeli veya
hata izlemesiz olarak programlanabilmektedir.
E¤er sistem reset fonksiyonu ile
programlan›rsa, özel dedektörler direk
reset ebilebir. “Reset modülü” (781332
/ 781333) art›k gerekli de¤ildir.
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8010 söndürme
sistemi
YAKP 8008

IQ8 Kontrol C

esserbus transponder

IQ8 Kontrol M

essernet

esserbus®

®

maksimum hat uzunluğu 3.5 km

WINMAG
Yönetim sistemi

3. parti dedektör ba¤lant› modülü
Bu modül 8000 ve IQ8 Kontrol
yang›n
panellerine
ba¤lanan
ba¤›ms›z bir esserbus cihaz›d›r. 3.
parti dedektör ve butonlar 4 zon
giriﬂinden birine ba¤lan›r.

Gösterge paneli

Montaj› kolay ve fonksiyonel
Transponder’lar 2 telli bir ba¤lant› ile IQ8 Kontrol sistemine kolayca ba¤lanabilir. Konvansiyonel teknolojinin aksine pahal› ve zaman al›c› kablolamalara gerek kalmamaktad›r.
Esserbus transponder ayn› zamanda mevcut baﬂka bir esserbus sistemine de ba¤lanabilir. Alternatif olarak ilave güç gereksinimi kontrol panelinden veya harici bir güç kayna¤›ndan temin edilebilir.
Acil durumlarda güvenli çal›ﬂma garantisi
Ana hatta meydana gelebilecek k›sa devre gibi ar›zalarda iste¤e ba¤l› olarak kullan›lan entegre izolasyon modülü (Parça No. 788612) iki izolatör
aras›ndaki ar›zal› bölümü sistemin geri kalan bölümünden ay›rarak hatt›n
devaml› çal›ﬂ›r durumda olmas›n› temin eder.

DC / DC modülü yard›m›yla sistem
gerilimi18 V veya 24 V olarak konfigüre edilebilir. 3. parti cihazlar için ayr›
bir reset modülüne ihtiyaç yoktur.

Esserbus transponder kutusu 1 adet 12 röleli esserbus transponder / 32
LED’li esserbus transponder veya 2 adet 4 zon-2 ç›k›ﬂl› esserbus transponder / 1 zonlu esserbus transponder montaj›na uygundur.

