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Bővítse különböző funkciókkal a ködgenerátort! 
Például 9 kiegészítő kimenet a pontos és független kimenőjelek 
azonosításra, illetve bemenet egyszerű, könnyű és megbízható 
megoldás rablások ellen. 
A MultiCard felhasználók és telepítők értékes idejét és pénzét 
takarítja meg a telepítés során és azt követően.

Műszaki adatok:Jellemzők:

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

• 9 kiegészítő független kimenet
(összesen 13): lehetséges a
különböző hibajelzések
különválasztása. Ezzel a
távfelügyelet időt és pénzt takarít
meg, mivel azonosítani tudja a
pontos hibaállapotot mielött
kiküldi a szerviz csapatot

• Egyszerű, könnyű és megbízható
rablások elleni megoldás azonnali
aktiválással ("pánikgomb"
bemenet)

• Nyomógomb a véletlen ködképzés
kiküszöböléshez a szervizelés
megkezdése előtt

• Nyomógomb a ködgenerátor-
pumpa tesztelésére és
légtelenítésére

• Bankautomaták egyedi védelmi
funkció a PROTECT 600i, 1100i és
2200i modellhez

• USB-csatlakozó szoftverfrissítéshez

• DIP-kapcsolók a ködképzési
időtartam egyszerű beállítására és
konfigurálására (összetett
telepítések egyéni beállítást
igényelnek)

• A MultiCard másodpercek alatt
beszerelhető minden PROTECT
modellbe (kivéve Xtratus)
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Takarítson meg időt
és pénzt!
A PROTECT MultiCard a 
felhasználók és a telepítők értékes 
idejét és pénzét takarítja meg.

Bővítse a ködgenerátort 
a MultiCard-dal
A MultiCard kompatibilis minden 
PROTECT modellel (kivéve Xtratus).

Gyors telepítés
A MultiCard egy bővítőkártya, amely  
másodpercek alatt könnyen 
beszerelhető.

Bemenet:
Típus: kétirányú, optikailag szigetelt DC bemenet        
Aktivációs küszöb (garantált ON): 7 – 30V DC (Max)
Nincs aktiválva (garantált OFF): 0 – 1V DC
Áramfelvétel: 2mA/12V, 4mA/24V
IN-SS: Aktiválja a "blokkoló üzemmódot", amikor a GND-hez

van csatlakoztatva a nyomtatott áramkörön 

IN-2: Pánikgomb

IN-3:    Tiltás (ez a bemenet lehetővé teszi a pánik funkció 
működését - nem kapcsolja le a fűtést)

IN-4: Nincs funkciója

Kimenet:

Típus: kétirányú, optikailag szigetelt kimenet

Túlterhelés elleni szilárdtest relé

Max.: folyamatos 120mA/30V DC (20V AC)

ON ellenállás: tipikusan 28 Ohm (max. 35 Ohm)

OUT-1 E16: Aktív pánikgomb

OUT-2 E1: Hálózati tápfeszültség kimaradás

OUT-3 E3: Aktív tűzjelző, vagy E16: Pánik nem aktív

OUT-4 E4: Alacsony akkumulátor feszültség, vagy E5: Sikertelen
akkumulátor töltés, vagy E6: Akkumulátor hiba teszteléskor 

OUT-5 E7: Túl magas áramkör hőmérséklet, vagy E8: Túl alacsony
áramkör hőmérséklet, vagy E14: Töltés teszt hiba

OUT-6 E9: Túl magas hőérzékelő hőmérséklet

OUT-7 E10: Túl alacsony hőérzékelő hőmérséklet

OUT-8 E12: Lejárt pumpálási idő

OUT-9 E13: A 12V-os tápkimenet túlterhelés miatt lekapcsolt

FONTOS! A MultiCard nem működik azokkal a ködgenerátorokkal 
amelyeken 2.50-nél alacsonyabb verziójú szoftver fut.

Különböző szoftver funkciók állnak rendelkezésre, attól függően, 
hogy melyik szoftververzióval rendelkezik a ködgenerátor és a 
MultiCard. Lásd a megjegyzéseket minden egyes programfunkció-
ról a telepítési útmutatóban!




