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Kontrol- og
indikationsenhed
CN-AIOI

Art. no. 023261

System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE

Generel beskrivelse
CN-AIOI er en multifunktions
adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel som
adresseenhed til konventionelle detektorer,
sprinklere, eksterne brandalarmsystemer,
aspirations- eller beamdetektorer. Indbygget
dobbelt isolator (DSCI). Det er også velegnet til
kontrol og overvågning af døre, spjæld,
ventilatorer eller tilsvarende.

Enheden har to indgange og tre programmerbare
relæudgange. Desuden kan to af relæudgangene
have overvågede udgange.

CN-AIOI-enheden kan programmeres til
forskellige typer af kontrol- og
overvågningsfunktioner. Funktionerne vælges ved
hjælp af en DIP-kontakt.

Normalt får CN-AIOI-enheden strøm fra sløjfen,
men når relæerne anvendes, skal der tilsluttes en
separat ekstern 24 VDC-strømforsyning
(reguleret).

Printkortet er monteret i en plastikæske.
Kabeltilslutningerne sker gennem
kabelforskruningerne.

CN-AIOI kan udstyres med udvidelseskort til
specielle anvendelser. Se dataarket for RKS06
(forsinket relæaktivering under strømafbrydelser).

Data
Mærkespænding 34 VDC

Arbejdsspænding 20-38 VDC
24 VDC ± 20 % (fra ekstern
strømforsyning)

Adresseindstilling 8-vejs DIP-kontakt

Funktionsindstilling 6-vejs DIP-kontakt

Arbejdsstrøm (sløjfe) 0.3 mA

Alarmstrøm (sløjfe) 10 mA

In1 og In2 (udgang til
konv. detek./kontakt)

12-15 V DC

Ekstern 24 VDC
strømindgang

50 mA (~15 mA/relæ
kræves)

Maks. belastning
kontakter

24-48 VDC/1,0 A

Beskyttelsesklasse IP65

Relativ luftfugtighed 0–95 % RF

Temperaturområde -10° C til +55° C

Klassifikation EN54-17:2005/AC:2007
EN54-18:2005/AC:2007
IACS E10

Certificering
0845-CPD-232.1707

Skabsmateriale PC/ABS

Vægt 500 g
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Mål (mm)

Tilslutning
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Funktions-DIP-kontakt – brandtilstand
DIP-kontakt "6" i positionen ON.

Funktions-DIP Funktion IN 1 IN 2 OUT1/2/3 Beskrivelse

Konventionel
gruppe

Konventionelle
detektorer/gru
ppe

Fjernindikering Programmerbar
Interface til
konventionelle
detektorer

Ekstern
brandalarm

Brandindgang,
indkoblingskon
takt

Forvarslingsind
gang

OUT 1: Impuls til
nulstilling af
brandalarm
OUT 2/3:
Programmerbar

Interface til
eksterne
brandalarmer
(aspiration,
beamdetektorer,
…).

Sprinkleralarm
Flowkontakt,
alarm forsinkes
15 sek.

Sprinklerventil,
indgang åben
ved lukket
ventil

Programmerbar
Interface til
sprinkleralarm

Valg af enhedstype
Præsentationen af enhedstypen vælges med indstillingerne af DIP-kontakterne 1-3.

Funktions-DIP Enhedstype

DETEKTOR

RØG

VARME

ALARMTRYK

IS
BEMÆRK: Til normale anvendelser skal der bruges
NS-AIN1 til IS-enheder.

BRAND

SPRINKLER

FLAMME

BEMÆRK!
Den eksterne 24 V-strømforsyning overvåges ikke, når CN-AIOI er sat i brandtilstand
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I/O-tilstand
DIP-kontakt "6" i positionen OFF. Følgende indstillinger er tilgængelige i forskellige I/O-indstillinger :

Sikker Indgang 1 bruges til indgang for den sikre tilstand, f.eks. positionskontakt for lukket dør.

Usikker Indgang 2 bruges til indgang for den usikre tilstand, f.eks. positionskontakt for åben dør.

Fejlsikker Relæerne åbner i tilfælde af strømsvigt.

Kredsløb til
overvågning

Kortet RKS06 skal bruges. Relæerne holder positionen i et stykke tid i tilfælde af strømsvigt i kredsløbet.

Automatisk Relæerne åbner, hvis en enhed inden for et område på +/- 3 adresser fra CN-AIOI går i
brandalarmtilstand, fejltilstand, eller hvis en enhed frakobles og derefter detekterer røg.

Funktions-DIP Sikker Usikker Fejlsikker

Kredsløb
til

overvågni
ng

Automatis
k

Beskrivelse

Generel I/O-enhed.

Generel I/O-enhed,
klokkekontrol.
BEMÆRK! Kun til RKS05.

Generel I/O-enhed,
dør-/brandspjældkontrol.

Generel I/O-enhed,
dør-/brandspjældkontrol.

Dør-/brandspjældkontrol.

Dør-/brandspjældkontrol.

Dør-/brandspjældkontrol.
Bruges sammen med
udvidelseskortet RKS-06.

Dør-/brandspjældkontrol.
Bruges sammen med
udvidelseskortet RKS-06.

Generel I/O-enhed,
dør-/brandspjældkontrol.

Dør-/brandspjældkontrol.

Dør-/brandspjældkontrol.
Bruges sammen med
udvidelseskortet RKS-06.

*

Dør-/brandspjældkontrol.
Bruges sammen med
udvidelseskortet RKS-06.

Fejlsikker generel I/O-enhed
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Funktions-DIP Sikker Usikker Fejlsikker

Kredsløb
til

overvågni
ng

Automatis
k

Beskrivelse

Lokal timer.

*Lukker automatisk relæer, hvis en hvilken som helst deaktiveret enhed i samme sløjfe går i
brandalarmstilstand.

Tilslutningseksempel: Brandtilstand (DIP-kontakt "6")
Interface til konventionelle detektorer med fjern-LED-udgang. Vælg enhed som vist i Valg af enhedstype.

1. Konventionel branddetektor

2. LED-fjernindikator

BEMÆRK!
Hvis indikatoren ikke har en intern Ri-modstand, skal der tilføjes en ~330 ohm seriemodstand, som
vist på billedet. Dette adskiller brandsignalet fra kortslutningsfejl.
"IN1"/"IN2" forsyner den konventionelle detektor/LED fra sløjfen med ~12-15 V.

Tilslutningseksempel: Eksternt brandsystem (ID DIP-kontakt 4+6)
Brand-/sprinklerpaneler, aspirationssystem, beamdetektor osv. Vælg enhed som vist i Valg af enhedstype.

1. Brandalarm.

BEMÆRK!
Hvis indikatoren ikke har en intern Ri-modstand, skal der tilføjes en ~330 ohm seriemodstand, som
vist på billedet. Dette adskiller brandsignalet fra kortslutningsfejl.

2. Forvarsel og ekstern fejl (Forvarsel = lukket kontakt, ekstern fejl = åbent kredsløb)

3. 24 V= Indgang (kun nødvendig, hvis der bruges et relæ)

4. Impuls til nulstilling af brandalarm (~3 sek.) til eksternt system
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Tilslutningseksempel: Sprinklerrørssektion (ID DIP-kontakt 5+6)
15 sek. forsinkelse for at undgå alarm ved trykstød.

Sektionsventil (IN2) overvåget for fuldt åben stilling.

1. Sprinklersektionsalarm, forsinket ~15 sek.

2. Fuldt åben sektionsventil

Tilslutningseksempel: I/O-tilstand
Funktionen indstilles med DIP-kontakt 1-5 ("værdi"). Nedenstående vises generelt IO ("0")

- 2 digitale indgange

- 2 eksterne kabelovervågninger

- 3 Relæudgange

- ekstern 24 VDC overvågning

1. Indgang 1 "Ekstern fejl" adresse xx.1

2. Indgang 2 "Ekstern fejl" adresse xx.2

3. Ekstern 24 V = Indgang (overvåget). Denne forsyning er nødvendig for relæaktivering og overvågning af
IN 3 og 4).

4. Eksempel med overvågning af eksternt kabelbrud. Ekstern kontrolleret udstyr, f.eks. relæ, kontaktor: Brug
slukningsdiode til at undgå spændingsspids!
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