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H-303 INT Interfejs do systemu
centralnego monitorowania

Z³¹cza i sygnalizacja

Wersje i obudowa
Interfejs  opcjonalnie mo¿e byæ wyposa¿ony w uk³ad komunikacji 
Ethernetowej, który umo¿liwia instalacjê komputera z 
oprogramowaniem Centrala PC-3 oraz interfejsu w dwóch 
niezale¿nych lokalizacjach po³¹czonych sieci¹ Ethernet.

Uk³ad interfejsu montowany jest w obudowie o wymiarach:
 201 x 151 x 80 [mm]
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Zastosowanie

Charakterystyka

Uk³ad interfejsu H-303 INT jest przeznaczony do pracy w systemie 
oœwietlenia awaryjnego H-300 PC. Jest elementem ³¹cz¹cym 
komputer PC z sieci¹ opraw oœwietlenia awaryjnego. Umo¿liwia 
kontrolê i sterowanie opraw oœwietlenia z aplikacji Centrala PC-3.

Dane techniczne

Uk³ad H-303 INT jest interfejsem, umo¿liwiaj¹cym komunikacjê 
pomiêdzy uk³adami zasilania oœwietlenia awaryjnego w wersji 
CENTRALTEST zabudowanymi w lampach, a komputerem PC z 
zainstalowanym programem Centrala PC-3. 
Po³¹czenie interfejsu z komputerem realizowane jest poprzez 
standardowe ³¹cze RS-232 (EIA/TIA-232) lub RS-485 (EIA/TIA-485) 
oraz Ethernet (opcjonalnie).

Interfejs zasilany jest napiêciem 230VAC/50Hz, dodatkowo 
wyposa¿ony jest w akumulator (NiMH 4.8V/2,1Ah), zapewniaj¹cy 
podtrzymanie zasilania po zaniku napiêcia sieci.

Interfejs wyposa¿ony jest w:
  • z³¹cze do pod³¹czenia zasilania sieciowego,
  • z³¹cza umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie czterech linii  
     komunikacyjnych,
  • z³¹cza komunikacyjne RS-232, RS-485, Ethernet (opcja)
  • bezpotencja³owe z³¹cza steruj¹ce Ppo¿: wejœciowe i wyjœciowe
  • diody sygnalizacyjne LED opisuj¹ce aktualny stan urz¹dzenia

Zasilanie

     Dostêpna wersja

     Dostêpna opcja
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H-303 INT

Ethernet do H-303 INT Modu³ Ethernet do H-303 INT 4041

Kod

Kod

L.p.

L.p.

Wersja

Wersja

Opis

Opis

              Interfejs do systemu H-300 PC 4034

IP65

Linie komunikacyjne

Iloœæ rozdzielaczy na linii

4

31

Napiêcie zasilania

Pobór mocy

Klasa ochronnoœci

Stopieñ ochrony

Zak³ócenia radioelektryczne

Komunikacja z komputerem

PARAMETR 

230VAC/50Hz

10VA

I

IP65

Poziom N

£¹cze RS-232/485, Ethernet (opcja)

WARTOŒÆ

Gabaryty 201 x 151 x 80 [mm]
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