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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.      

 

Bemeneti modul  
A KAL760 egy címezhető egy bemeneti modul, a 
KILSEN címezhető tűzjelző központ számára egy 
távoli bemenetet kínál, aminek folyamatosan 
felügyelt rövidzárt vagy nyitott állapota. A 
bemenet aktiválható egy potenciálmentes 
kontaktus rövidrezárásával. 

 

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

 

Alkalmazások 
A KAL760 például arra használható, hogy mind 
az előriasztás, mind pedig a riasztás állapotát 
felügyelje egy potenciálmentes kontaktusnak és 
ezt az információt továbbítsa a központ felé. 
Ilyenek lehetnek például: nyomásmérő 
berendezések, aspirációs rendszerek, ajtók, stb. 

 

 

 
Tulajdonságok 

 
 
• EN54:18 és CPD minősített 

• Felületre szerelhető 

• Könnyű címezhetőség 

• Külső- vagy huroktáplált 

• Helyi riasztás és kommunikáció visszajelzés 

• Alapállapotban nyitott kapcsoló felügyelete 

• 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 
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Címezhető bemeneti modul 

 
 

Műszaki adatok 
Működési feszültség 22-38 VDC 
Áramfelvétel (küls ő tápellátás)       

Nyugalmi @ 24V  110 microA 
Nyugalmi @ 35V  135 microA 
Riasztáskori  < 10 mA 
Küls ő táp(24VDC) nyugalmi  200 microA 
Küls ő táp(24VDC) riasztáskori  < 50 mA 

Áramfelvétel (huroktáplált)  
Nyugalmi 750 microA 
Riasztáskori < 3,6 mA 

Ellenállás értékek  
Lezáró ellenállás 270 kOhm 
Riasztás állapot 100 kOhm 
Előriasztás 39 kOhm 

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) 150 x 110 x 70 
Szín szürke 
Súly 370 g 

 
 

 
 
 
 
Típusszámok 

Kód Megnevezés 

KAL760                      Címezhető bemeneti modul (1 bemenet) 

                           

                           

            

 
 

 
 

      

 

 
 
 

 
 
 


