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I/O M 700 H

Art. no. 5100077-01A

System: TERRA FIRE

Generel beskrivelse
I/O M 700 består af otte programmerbare I/O
700-kanaler, der kan bruges som:

• Programmerbare indgange

• Udgange med maks.* 700 mA til magneter,
strømforsyning osv.

I/O M 700 kan anvendes som et indgangsmodul
eller til at overvåge, kontrollere og/eller
strømforsyne enheder som f.eks. lydgivere eller
magneter. Modulet kan også anvendes som en
permanent strømforsyning til andre
systemmoduler, som f.eks. kontrol- og
repeaterpaneler.

Installationsvejledningen indeholder oplysninger
om, hvordan systemet sammenkobles, og
definitioner af de mest anvendte systemtermer.

* Når det bruges som udgangsmodul, kan I/O M
700 yde maks. 1400 mA, hvis to udgange tilsluttes
sammen.

Data
Driftsspændingsområde 19-30 VDC

Strømforbrug (ved 24 V) 17 mA

Maks. udgangsstrøm per
kanal

700 mA

Maks. total strøm 4.0 A

ELR indgang/udgang 30 kΩ (valgfrit)

Kabelterminaler 2,5 mm2

Driftstemperaturområde -5° C til +55° C

Vægt (med kabinet) 130 g

Reservedelsnr.
(uden kabinet)

5100076-01A

Certificering
09

2531-CPR-232.1686
DOP-nr.: 6301900

Beskyttelsesanordninger mod overbelastning

Modulbeskyttelse Udstyret med en smeltesikring

Justerbar beskyttelse,
maks. total

4 A / systemmodul

Beskyttelse på hver
udgang

Normal strømstyrke 0,7 A
For kort varighed, 2
A-elektronisk grænse, før
belastningen frakobles

Indstillinger
Modulet identificeres ved hjælp af en fysisk
adresse på backbone-bussen. Denne adresse
angives ved hjælp af en 8-polet DIP-kontakt.

Adressekontakt
Den værdi, der angives med DIP-kontakten, følger
det binære system. Adressenummeret kan
indstilles til en værdi mellem 1 og 126 ved hjælp af
DIP-omskifterne 1 til 7.

BEMÆRK!
Hvis DIP-kontakt 8 anvendes, vil udgang
5-8 altid være aktiv. I dette tilfælde skal
udgang 5-8 indstilles til "ikke i brug" i
konfigurationsprogrammet for at undgå en
konfigurationsfejl i systemet.



DATABLAD 2(3)

De specifikationer, der er beskrevet heri kan ændres uden varsel. Datablad no. 5100077-01A_I-O M 700 H_I3_DA_2015_J

www.cnsystem.se

Tilslutninger

Indikatorer

Indikator Farve, mønster Modulstatus ved anvendelse
som udgang

Modulstatus ved anvendelse
som indgang

Kanal 1-8

Grøn Udgangen er ON Indgangen er aktiveret

Gul Udgangsfejl Indgangsfejl

Ingen Udgangen er OFF Indgangen er ikke aktiveret
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Indikator Farve, mønster Modulstatus

PS (strømforsyning)
Grøn Strømforsyning OK

Gul Spændingsfejl

COM (kommunikation)

Grøn Kommunikation OK

Grøn, blinker Kommunikation OK, modul ikke
konfigureret

Gul Kommunikationsfejl

PS + COM PS = Gul, blinker
COM = Grøn

Boot-loader mode

PS + COM
(begge blinker)

PS = Gul, blinker
COM = Gul, blinker

Boot-loader mode, firmwaredownload i
gang

PS + COM
PS = Gul, blinker
COM = Ingen

Sikker tilstand (modulet er ikke
funktionelt)

Modulmål (mm)

Montering
Monter modulet på en vandret 35-mm DIN-skinne.
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