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Címezhető kimeneti modul – 4 relé 
  

 
 
 

 
 

 

Leírás 
A KAL700 sorozat egy teljes interfész család, 
ami a GE Security KSA700/FP1500-as 
címezhető tűzjelző rendszereihez lett kifejlesztve, 
könnyen telepíthető IP55 védettségű dobozba 
szerelve. Ezeknek a moduloknak a segítségével 
a tűzjelző rendszer további épület felügyeleti 
funkciókat tud ellátni tűz esetén. 125 modulcím 
áll rendelkezésre a tűzjelző központ valamennyi 
hurkán a 125 tűzjelző érzékelői címen felül. 

 

KAL700 Relé kimeneti modulok  
A KAL730 egy potenciálmentes, a KAL734C 
négy potenciálmentes relé kimenettet illeszt a 
címezhető tűzjelző rendszer hurokra. Minden relé 
három pólusú(C, NC, NO). Ezek a kimenetek 
számos funkcióra használhatóak, úgymint 
szellőzés vezérlés, ajtó vezérlés, vészjelző 
lámpák aktiválásá, egyéb riasztó eszközök 
aktiválása stb. 

 

A KAL734C külső 24 VDC tápegységről működik, 
amíg a KAL710 konfigurálható mind huroktáplált, 
mind külső tápellátású működésre. A modulokon 
lévő LED visszajelzi a riasztási és 
kommunikációs állapotokat helyileg. 

 

Telepítés 
A KAL700 sorozat valamennnyi modulja felületre 
szerelhető. A modulok címzése könnyen 
használható DIP-kapcsolók segítségével 
lehetséges. 

Alkalmazások 
A KAL730/KAL734C relé kimeneti modulokat 
általában külső riasztás vezérlő eszközök 
aktiválására használják, közvetlenül a hurokról.  

 

 

 
Tulajdonságok 

 
 
• EN54:18 és CPD minősített 

• Felületre szerelhető 

• Könnyű címezhetőség 

• Külső tápellátás 

• Helyi riasztás és kommunikáció visszajelzés 

• Alapállapotban zárt vagy nyitott működése a 
kimenetnek 

• Az azonos protokollú eszközök között 
megtalálható: 

- hagyományos zóna illesztő modulok 

- digitális bemeneti modulok 

- izolátor modul 

- kézi jelzésadók 

- kimeneti modulok 

- tűzgátló ajtóvezérlők 

- felügyelt kimeneti modulok sziréna 
vezérléshez 

 
 

 

 



 

 
 
 

KAL734C  
 

Címezhető kimeneti modul – 4 relé 

 
 

Műszaki adatok 
Működési feszültség 22-38 VDC 
Áramfelvétel       

Nyugalmi @ 24V  110 microA 
Nyugalmi @ 35V  135 microA 
Riasztáskori  < 10 mA 
Küls ő táp(24VDC) nyugalmi  100 microA 
Küls ő táp(24VDC) riasztáskori  < 10 mA 

Relé kontakt terhelhet ősége 0,5 A @ 30 VDC/50 VAC 
Környezeti tulajdonságok       

Tárolási h őmérséklet -10°C-tól +70°C-ig 
Működési h őmérséklet -10°C-tól +50°C-ig 
Páratartalom 10-95 % 
Védettség IP55 

Fizikai tulajdonságok  
Méretek (Ma x Sz x Mé) 190 x 140 x 70 
Szín szürke 
Súly 835 g 

 
 

 
 
 
 
Típusszámok 

Kód Megnevezés 

KAL734C Címezhető kimeneti modul – 4 relé 

KAL730  Címezhető kimeneti modul – 1 relé 

 
 

 
 

 
 

 

 


