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• Rozšíření až na 16 pevně 
zapojených bodů ústředny

• Kompatibilní s ústřednami 
modelové řady DS7400Xi

Modelová řada modulů s osmi vstupy DS7433  zahrnuje 
modely DS7433 a DS7433E. Moduly se připojují 
k ústřednám modelové řady DS7400Xi a rozšiřují je pro 
dohlížení až 16 pevně připojených smyček. Rozšiřovací 
smyčky 9 až 16 lze použít k připojení poplašných kontaktů 
typu normálně otevřeno nebo normálně zavřeno. 
Rozšiřovací smyčky lze použít též v kombinaci s 
kompatibilními dvouvodičovými kouřovými detektory. Pro 
systém s ústřednou DS7400Xi se používá jeden modul.

Funkce

Volitelný režim odporu na konci linky (EOL) u modelu 
DS7433E
Svorka na desce tištěného obvodu u modelu DS7433E slouží 
k volbě režimu jednoduchého nebo zdvojeného sériového 
odporu na konci linky. 

Atesty a protokoly o schválení

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Kompatibilita

Model Atesty a protokoly o schválení

DS7433 UL1610 a UL1635, Jednotky ústřední stanice 

poplašného zařízení

UL365, Jednotky poplašného zařízení pro policejní 

stanice

UL864, Řídicí jednotky, Systém

UL985, Řídicí jednotky a příslušenství - Typ systému 

do domácnosti

UL609, Místní jednotky poplašného zařízení

UL1023, Jednotky poplašného zařízení vloupání pro 

domácnosti

CSFM, MEA

DS7433E 

Modul Ústředna

DS7433 a DS7433E Modelová řada DS7400Xi
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Technické údaje

Moduly s osmi vstupy modelové řady DS7433

Požadavky na napájení

Proudový odběr: • 65 mA v pohotovostním režimu,

• 80 mA s jedním bodem v poplašném 
stavu.

• Pro každý další bod v poplašném stavu je 
třeba přičíst dalších 15 mA.

Odpor na konci linky 

(EOL), model DS7433:

2,21 kΩ

Odpor na konci linky 

(EOL), model DS7433E:

• 2,2 kΩ

• 2,2 kΩ a 1,5 kΩ
Impedance kruhového 

vedení:

max. 60 Ω 

Napětí (provozní): 12 Vss jmenovité

Objednací informace

Modul s osmi vstupy DS7433 DS7433

Modul s osmi vstupy DS7433E DS7433E


