Kraftfull enhet för in- och utgångar i CareTech System 5000
Undercentral för avdelningsindelning

I/O enhet Via
CareTechs I/O enhet Via har två huvudfunktioner. Den ena är att fungera som en länk mellan olika generationer
av CareTechs System 5000 och möjliggöra fast anslutning av installerade larmpunkter till larmsystemet,
exempelvis i badrummet, vid sängen eller i ett väntrum. Den andra är att anpassa och/eller dela av larmsystemet avdelningsvis så att de olika avdelningarna får ett bra larmﬂöde som motsvarar verksamhetens skiftande
behov samtidigt som informationsmängden minimeras och kommunikationen snabbas upp. Via kan även
användas för att exempelvis tända indikeringslampor och låsa upp dörrar.
Vi på CareTech utvecklar våra produkter och lösningar i samarbete med kunder och användare. Med
CareTechs produkter och kunskap får brukare, vårdpersonal och anhöriga en helhetslösning som ger lite
mer
sinnesfrid och lugn och ro.

vinter. 060914

I/O enhet Via
• I/O enhet och Isolator i samma enhet ger en kostnadseffektiv systemlösning
• Mycket bra elektrisk isolation
• Busstermineringsmotstånd är enkla att montera direkt
på kortet
• 4 programmerbara reläutgångar
• 1 programmerbar transistorutgång
• 12 programmerbara digitala ingångar

Tekniska data
Strömförsörjning

9 – 24 VDC

Strömförbrukning

500 mA max

Data buss

RS-485

Protokoll

CareTech System 5000 och CareTech
System 4000

Utgångar

4 reläutgångar Max 1A / 30VDC
1 transistor output, max 100mA /
12 VDC

Ingångar

12 oisolerade ingångar, aktiveras
genom anslutning till jord, och 2
isolerade ingångar

• 2 programmerbara isolerade digitala ingångar
• Klar för fjärrprogrammering, Internet eller LAN, eller för
programmering via terminalemuleringsprogram
• Möjlighet att bygga mycket stora systemlösningar
Storlek

215 x 145 x 40 mm

Temperatur område

0 – 40 °C

För mer information

Se Teknisk Handbok

Artikelnummer

1-830010

Godkännande
-märkt. Uppfyller tillämpliga standarder.
Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet, 2002/95/EG
(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment)
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