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Inbrottssystem

DBC604
Detektorbusscentral

Funktioner för inbrottslarm kan kostnadseffektivt
integreras till passersystemet ESMIKKO med
detektorbusscentralen DBC604.
De ansluts till AX600-undercentraler eller certifierade
IX600-inbrottscentraler med samma RS485-kablar
som övriga enheterna i passersystemet.
DBC604 har en detektorbuss för max. 30 st. normala
detektorer utrustade med AUI-adressenheter.
Detektorbussen DBC604 är kompatibel med
inbrottslarmdetektorbussen Eskey, därför kan
installerade system enkelt uppgraderas.

Detektorbusscentral DBC604
Kapsling: 155x195x40 mm (BxHxD)
Material: ABS-plast
Färg: ESMI-vit
• Systemenheter består av ett anslutningskort och kontrollerkort samt en speciell dubbelbotten
av plast samt lock.
• Centralen består av anslutningskort och centralkort, en speciell dubbelbotten i plast samt
lock. Dörrcentraler, I/O-enheter och DBC-detektorbusscentraler installeras i samma typ av
plastkapsling och använder det gemensamma CT610-anslutningskortet.

Installation
Enheten kan installeras
• På vägg eller på den skyddade sidan av utrymme
• Vid dörrmiljön
• Över en infälld installationsdosa
För kabelgenomföring finns speciella kapslade hål i botten och den övre delen av bottenkapslingen
med 18 genomföringar. Kablarna trycks lätt igenom genomföringarna och där de bryts kommer de
att sluta tätt kring kablarna.
I/O-enheten skall alltid monteras på den larmade sidan av dörrmiljön.

Kretskort, DBC604
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Teknisk information
Adressenheten har elektriskt skydd för kortslutningar.
Kablage ansluts till anslutningar av typ Krone på anslutningskortet med ett kroneverktyg.
Det krävs ingen avskalning av ledarna.
Med samma verktyg kan ledarna tas bort och återanslutas.
Mjukvara och parametrar lagras i enhetens flashminne.
Minneskretsar behöver inte bytas ut.
Tillåten busslängd beror på detektorer och kabeldimensioner.
Maximal busslängd är 100 meter.
Detektorbusscentralen DBC604 nyttjar två adresser på RS485 bussen om AUI-adresskretsar från 01
till 30 används.

Elektriska anslutningar
•
•
•
•

Adresserbar RS 485 buss
Matningsspänning 24VDC
Matningsspänning för detektorer 12VDC/500mA
Adresserbar detektorbuss för upp till 30 AUI-adresseneheter

Signalindikeringar
Signalindikeringen hjälper till att starta upp och hålla enheten i drift.
Indikering för:
• Dataöverföring
• Datamottagning
• Detektorbussens funktion
• Matningsspänning

Brytare och byglar
•
•
•
•

Val av adress (vridomkopplare)
Blockera ingångsspänning till CT604-kortet
Förbikoppla sabotageomkopplare
Slutmotstånd på bussen

Mer information
•
•
•
•

Detektorbusscentral
AUI-adressenhet 01-10
AUI-adressenhet 11-20
AUI-adressenhet 21-30
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