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Az LSN bővítőmodulok az alábbi célokra
használatosak:
• 6 érzékelőzóna csatlakoztatásához (hagyományos
érzékelők vagy kontaktus bemenetek)
• vezérlési célokra (4 érintkező kimenet)
• élesítő eszközök (pl. NBS 10) csatlakoztatásához a
kapcsolódó rendszerösszetevőkkel együtt

a helyi biztonsági hálózathoz (LSN).
A bővítőmodulok komptaibilisek az LSN-központokkal,
pl. a MAP 5000-el, és biztosítják az LSN improved
technológia bővített funkcióit. Az LSN „classic” mód
egy beépített DIP-kapcsolóval választható ki, amely
lehetővé teszi minden LSN classic központ
csatlakoztatását, mint pl. NZ 300 LSN, UEZ 2000 LSN
és UGM 2020.
Legfeljebb 2 IMS-RM relémodul szerelhető a
bővítőmodul házába, ha a csatlakoztatott
vezérlőelemek magas teljesítményszükséglete ezt
igényli és ha közvetlenül a bővítőmodulról nem
működtethetőek, vagy ha szükséges a potenciálmentes
kapcsolás. IMS-RM relémodul 2 relével, relénként 2
kapcsolóérintkezővel potenciálmentes kimenetekhez.

u

6 érzékelőzóna csatlakoztatása (hagyományos
érzékelő vagy kontaktus bemenetek)

u

4 szabad vezérlőkimenet csatlakoztatása

u

Élesítő eszközök (pl. NBS 10) csatlakoztatása a
kapcsolódó rendszerösszetevőkkel együtt

u

Vonalbemenetek felügyelete riasztásra, rövidzárlatra
vagy szakadásra

u

A rendszer bővített határértékei az LSNi „improved”
módban

Rendszeráttekintés
Hagyományos érzékelők és vezérlőkimenetek
csatlakoztatása
Helyi biztonsági hálózatokon az érzékelési és vezérlési
funkciók végrehajtása az LSN vonalon keresztül
történik. Ez azt jelenti, hogy a vezérlési folyamatokhoz
nincs szükség további vonalbemenetekre a
vezérlőközpontban. A hagyományos érzékelők, pl.
kontaktus érzékelők, mágneses érintkezők vagy
reteszes érintkezők egy csoportba tartoznak egy
vonalbemeneten egy érzékelőzónán belül.
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Főbb funkciók
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LSN-elemek
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LSN bővítőmodul
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6 érzékelőzóna hagyományos érzékelőkkel vagy
kontaktusokkal
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Élesítő eszközök és hagyományos érzékelők
csatlakoztatása
Helyi biztonsági hálózatokon az élesítő eszközök
(blokkzár; például NBS 10, kódolt élesítő eszköz) az
LSN bővítőmodulon keresztül csatlakoznak a
kapcsolódó rendszerösszetevőkhöz.
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Élesítő eszköz (például NBS 10 blokkzár)
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Kódkapcsoló egység
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Reteszes érintkező
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2 érzékelőzóna hagyományos mágneses érintkezőkkel
(például ajtóérintkező)

PL 1 – PL6

PL 1 – PL 6 vonalbemenetek

S1 – S4

S1 – S4 vezérlőkimenetek

SP

Szabad csatlakozópontok pl. csatlakozó ellenállások
hurkolásához érzékelőzónákban

WT

Opcionális fali szabotázs érintkező

PL 1 – PL 6 vonalbemenetek

• A PL 1 – 6 vonalbemenetek hagyományos érzékelők,
pl. érintkező érzékelők, mágneses érintkezők vagy
reteszes érintkezők csatlakoztatására szolgálnak. Egy
vonalbemenet érzékelői egy csoportba tartoznak egy
érzékelőzónán belül.
• Érzékelőzónák lehetséges programozásai: támadás,
behatolás, szabotázs, zárás vagy nyitás, igény szerint.
Az üzenetek elemzése a vezérlőközponton
programozható.
• A PL 5 – 6 vonaltáplált üvegtörés-érzékelők
csatlakoztatására használható.

S1 – S4 vezérlőkimenetek

• 4 szabad vezérlőkimenet van, melyek használata és
vezérlése függ a csatlakoztatott érzékelőktől.
• Helyi biztonsági hálózatokon az érzékelési és vezérlési
funkciók végrehajtása az LSN vonalon keresztül
történik. Ez azt jelenti, hogy a vezérlési folyamatokhoz
nincs szükség további vonalbemenetekre a
vezérlőközpontban. A használaton kívüli
vezérlőkimenetek szabadon programozhatók a
központ funkcióival.

Élesítő eszköz (például NBS 10) vagy kódolt élesítő
eszköz csatlakoztatásakor

• A PL 1, 2, 5, 6 vonalbemenetek lehetséges
programozásai: támadás, behatolás, szabotázs, zárás
vagy nyitás, igény szerint.
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• A PL 3 vonalbemenet blokkzár vagy kódolt élesítő
eszközök csatlakoztatására használható.
Programozható üzenettípusok: blokkzár,
hagyományos zár, kódolt élesítő eszköz, SE 50 GLT,
SE 100 GLT.
Lehetséges az alábbi üzenettípusok csatlakoztatása
is: támadás, behatolás, szabotázs, zárás vagy nyitás.
• A PL 4 vonalbemenet kódolt élesítő eszközök
csatlakoztatására használható.
Programozható üzenettípus: kódolt élesítő eszköz.
Lehetséges az alábbi üzenettípusok csatlakoztatása
is: támadás, behatolás, szabotázs, zárás vagy nyitás.
• S1 vezérlőkimenet ("BLL" blokkzár lámpájának
aktiválása):
A BLL blokkzár lámpája akkor világít, amikor az
érzékelőhöz vagy a blokkzárhoz tartozó terület
élesítésre kész állapotban van.
• S2 vezérlőkimenet ("BLA" blokkzár lámpájának
aktiválása):
A BLA blokkzár lámpája akkor világít, amikor az
érzékelési terület élesítetlen állapotban van.
• Az S3 vezérlőkimenet szabadon konfigurálható.
• S4 vezérlőkimenet (blokkzár mágnesének aktiválása):
A blokkzárak PL3 vonalbemenettel érzékelt zónájára
vonatkozó élesítésre csak akkor kerül sor, amikor a
mágnes behúz, miközben a blokkzárhoz tartozó
terület élesített állapotban van.

Szabotázsérintkező/fali szabotázsérintkező

• A bővítőmodulban van egy szabotázsérintkező, amely
aktiválás esetén speciális üzenetet küld, amit a
rendszer szabotázsriasztásként érzékel. A beépített
hangjelző állapotváltozások jelzésére használható
(például tesztek esetén).
• A bővítőmodul házába beépíthető egy fali
szabotázsérintkező (opcionális). A rendszer
szabotázsriasztást küld, ha a ház eltávolításra kerül a
falról.

Helyi Biztonsági Hálózat (LSN)
A vezeték szakadása vagy rövidzár esetén a rendszer
továbbra is megfigyeli az LSN-hurok összes LSNelemét. Ez esetben a rendszer automatikusan létrehoz
két ágat, melyek továbbra is mindkét oldalról figyelik a
hiba helyét.
Címkapcsoló
Az automatikus LSN konfigurációval (programozással)
vagy anélküli automatikus vagy kézi címzés
kiválasztható a beépített DIP-kapcsolóval a
bővítőmodul áramköri kártyáján.
A következő beállítások érhetők el:
Működési mód (mód)

Vezérlőközpontok

LSNi improved mód
automatikus címhozzárendeléssel
(T ágak nem lehetségesek)

- MAP 5000

LSNi improved mód
kézi címhozzárendeléssel
(T ágak lehetségesek)

- MAP 5000

LSN „classic” mód

- NZ 300 LSN
- UEZ 2000 LSN

- UGM 2020
- MAP 5000

Az LSNi improved mód funkciói

• Hurkonként vagy LSN átjárónként 2 ágra osztva
legfeljebb 254 LSN improved elem csatlakoztatható a
MAP 5000 egységhez.
• A DIP-kapcsolóval kiválasztható az automatikus vagy
kézi címzés, minden esetben automatikus LSN
konfigurációval vagy anélkül.
• Rugalmas hálózati kialakítás, „T-elágazással” (T
ágakkal), további csatolóelemek nélkül.
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel
és vezérlőközpontokkal.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Németország

VdS

G 109078 ISP-EMIL-120

Európa

CE

ISP-EMIL-120

EN5013
1

ISP-EMIL-120

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Vezérlőközpontok
Csatlakoztatható a MAP 5000 egységhez és az LSN
classic központhoz NZ 300 LSN, UEZ 2000 LSN és
UGM 2020 is. Programozása a vezérlőközpont
programozó szoftverével (PC) lehetséges.
Tápegység
A kimenetek táplálása a bővítőmodul tápegységével
vagy egy külső tápegységen keresztül történik. A külső
tápegységnek potenciálmentesnek kell lennie.
Az összes LSN-elem úgy készült, hogy képes legyen a
tápfeszültség továbbhurkolására (+V, -V) a következő
LSN-elemek számára. Az elkülönített tápellátás (+V, -V)
maximális kábelhosszúsága az alkalmazott LSN-elemek
és perifériáik áramfelvételétől függ, amennyiben nem
külső forrásból kapják a feszültséget. Az LSN
bővítőmodul megfelelő működésének biztosítása
érdekében figyelembe kell venni az alkalmazható
feszültségtartományt. Lehetséges feszültségtartomány:
9 V és 30 V között.
+12 V kimenet
+12 V / 0 V kimenet is lehetséges, külső 12 V-os
eszközök tápellátásához (vegye figyelembe a max.
kimeneti áramerősséget).
Opcionális IMS-RM relémodul
IMS-RM relémodul 2 relével, relénként 2
kapcsolóérintkezővel potenciálmentes kimenetekhez.
Az IMS-RM relémodul használandó, ha a
csatlakoztatott vezérlőelemek magas
teljesítményszükséglete ezt igényli, illetve ha
közvetlenül az ISP-EMIL-120 LSN bővítőmodulról nem
működtethető, vagy ha szükséges a potenciálmentes
kapcsolás. Legfeljebb 2 IMS-RM relémodul építhető be
az ISP-EMIL-120 LSN bővítőmodulba.
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Rel 1

• Válaszidő

Rel 2

S1 - S3 vezérlőkimenetek

NC COM NO NO COM NC

Rel 1

Rel 2

Rel 1

Rel 2

0V +12V

0V +12V

NO COM NC

NO COM NC

Rel 1

< 200 ms

Rel 2

• Elv

Nyitott kollektor, 12 V, ha aktív
0 V kapcsolás

• Max. feszültség

30 V

• Kapcsolható feszültség

< 1,4 V

• - Kapcsolható áram

Max. 20 mA

S4 vezérlőkimenet

S1 – S4

S1 – S4

Tartozékok
Típus

Men
nyis
ég

Alkatrész

ISP-EMIL-120
Házba szerelt
verzió

1

LSN bővítőmodul műanyag burkolattal
a felületre szerelt házban, 20 x 3
csatlakozókészlet, 12 x EOL ellenállás
(12k1) és 2 x EOL ellenállás (3k92)

ISP-PCBA-EMIL
Süllyesztetten
szerelhető verzió

1

12 V kapcsolás

• Kapcsolható feszültség

12,5 V ± 5%

• - Kapcsolható áram

Max. 100 mA

Teljesítménykimenet +12 V, külső eszközök esetén

LSN bővítőmodul műanyag burkolattal
ház nélkül, 20 x 3 csatlakozókészlet, 12
x EOL ellenállás (12k1) és 2 x EOL
ellenállás (3k92)

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség és áramfelvétel
Üzemi feszültség
• LSN-rész

15 V DC és 33 V DC között

• A bővítőmodul egyéb
funkciói

9 V DC és 30 V DC között

Áramfelvétel
• LSN-rész

4,95 mA

• A bővítőmodul egyéb
funkciói

- Max. 370 mA +12 V feszültségnél
- Max. 180 mA +28 V feszültségnél

Vonalbemenetek és vezérlőkimenetek
PL 1 – PL 6 vonalbemenetek
• Csatlakoztatási
lehetőségek

• Elv

6 érzékelőzóna lehetséges
programozásai: támadás,
behatolás, szabotázs, zárás vagy
nyitás

• Csatlakozó ellenállás

RE = 12,1 kOhm

• Megszakító feszültség

Kb. 6 V

• Vonali ellenállás

Max. 100 Ohm

• Riasztási kritériumok

Csatlakozó ellenállás ± 40%

Kimenő feszültség

+12,5 V DC ± 5%

Kimenő áram

Max. 100 mA

Élesítő eszköz (pl. NBS 10)/kódolt élesítő eszköz
csatlakoztatása esetén
PL 1 – PL 6 vonalbemenetek
• 1, 2, 5, 6
vonalbemenetek

lásd: PL 1 – PL 6

• PL 3 vonalbemenet

Blokkzár vagy
Kódkapcsoló egység

• PL 4 vonalbemenet

Kódkapcsoló egység

• Vonalvégi ellenállások
Blokkzár
PL 3 vonalbemenet

RE = 12,1 kOhm ±1% (élesített)
RE = 12,1 kOhm II 3,92 kOhm ±1%
(élesítetlen)

• Vonalvégi ellenállások
PL 3 vagy PL 4
vonalbemenet, kódolt
élesítő eszköz

RE = 12,1 kOhm ±1% (érvénytelen
kódolt élesítő eszköz)
RE = 12,1 kOhm II 3,92 kOhm ±1%
(érvényes kódolt élesítő eszköz)

S1–S3 vezérlőkimenetek
• Elv

Nyitott kollektor, 12 V, ha aktív
0 V kapcsolás

• Legnagyobb áram

20 mA

• Max. feszültség

30 V

• Kapcsolható feszültség

< 1,4 V

• Max. vonali ellenállás

2 x 10 Ohm

• Rövidzárlat-védelem

2s

S4 vezérlőkimenet (blokkzár)
• Legnagyobb áram

100 mA

5 | ISP-EMIL-120 / ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodulok

• Max. feszültség

12 V ±5%

• Max. vonali ellenállás

2 x 5 Ohm

• Rövidzárlat-védelem

2s

Környezeti feltételek/ház
Megengedett üzemi
hőmérséklet

0 °C és +55 °C között

Megengedett tárolási
hőmérséklet

-25 °C és +75 °C között

Megengedett relatív
páratartalom

<93%, nem lecsapódó

Védelmi kategória

IP 30

Környezeti osztály

II (VdS 2110)

EMC interferencia immunitás

EN 60950, EN 50130, VdS 2110

EMC kibocsátott interferencia

EN 61000-6-3

Burkolat anyaga

ABS+PC-FR

Szín

Fehér (RAL 9003)

Tömeg

Kb. 400 g

Méretek (ma x szé x mé)

200 x 140 x 48 mm

Süllyesztetten szerelhető verzió
6 érzékelőzóna, 4 vezérlőkimenet vagy élesítő eszköz
(pl. NBS 10) a helyi biztonsági hálózatra (LSN)
csatlakoztatáshoz
Rendelésszám ISP-PCBA-EMIL
Hardvertartozékok
IMS-RM relémodul

2 relével, relénként 2 kapcsolóérintkezővel
potenciálmentes kimenetekhez, az ISP-EMIL-120 házba
maximum 2db telepíthető
Rendelésszám IMS-RM
IMS-WTC fali szabotázs érintkező

IMS-RM relémodul
Tekercs
• Tekercsfeszültség

12 V DC (max. 18 V)

• Áramfelvétel
relénként 12 V

11,7 mA ±10%

• Válaszfeszültség

>9V

• Feszültségesés

< 1,2 V

Kapcsolóérintkezők
• Elv

2 potenciálmentes
kapcsolóérintkező
relénként

• Állandó áram

Max. 1 A

• Kapcsolható feszültség

Max. 110 V

• Kapcsolható
teljesítmény

Max. 30 W

Rendelési információ
ISP-EMIL-120 LSN bővítőmodul

Burkolattal ellátott verzió
6 érzékelőzóna, 4 vezérlőkimenet vagy élesítő eszköz
(pl. NBS 10) a helyi biztonsági hálózatra (LSN)
csatlakoztatáshoz
Rendelésszám ISP-EMIL-120

ISP-PCBA-EMIL LSN bővítőmodul

Az ISP-EMIL-120 házba telepítéshez és
szabotázsriasztás küldéséhez, arra az esetre, ha a ház
a falról eltávolításra kerül
Rendelésszám IMS-WTC
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