VOS DALLAS
Komunikační dveřní prvek VOS slouží pro připojení 1 – 2 externích čteček a ovládání jedněch dveří
oboustranně nebo dvou jednostranně. S řídící jednotkou komunikuje po sběrnici RS485.
Čtečka Čtečka
DALLAS RS 232

Adresace se provádí pomocí zkratovacích propojek a jednotlivé switche
se sčítají. Takže, pokud chceme např. adresu 7 - zkratujeme pozice:
1, 2, 4 => 1 + 2 + 4 = 7.
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Informační LED:
Komunikace 485 (blikání s periodou 1s znamená správnou funkci sběrnice, rychlé blikání značí nefunkční sběrnici)
Komunikace se čtečkou (krátce blikne v případě načtení karty čtečkou)
LIVE LED (pomalým blikáním indikuje správnou funkci programu ve VOS)
Rozpůlení VOS (stálým svitem indikuje aktivní funkci „rozpůlení“ VOS terminálu)

Detail spodní strany desky, na které se provádí pomocí pájecích propojek volba typu reléových
výstupů (spínací / rozpínací, bezpotenciálový / napěťový)
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Zakroužkované kontakty dle Vašich požadavku propájet
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Rozměr 73x73x15mm
Napájení 12 – 14V =
Spotřeba v klidu cca 10 mA podle připojených čteček až 200 mA
Pracovní teplota podle provedení -20° až + 50° C
4x informační LED
2x relé volitelně spínací / rozpínací s napěťovým nebo bezpotenciálovým výstupem
2x vstup na externí čtečku (RS232, Wiegand, Dallas)
5x switch na adresaci (31 zařízení)
1x switch na „rozpůlení“ VOS terminálu v případě použití u dvou nezávislých dveří
2x vstup na externí tlačítka, telefonní tabla, zabezpečovací kontakty, atd.
1x svorkovnice na komunikační sběrnici RS485
1x výstup na sirénu
1x switch na zakončení sběrnice RS485
1x vstup 1-WIRE sběrnice Dallas pro externí čipátor Dallas čipů
Možnost zasunutí externího rozšiřujícího modulu s rozhraním RS485
20 PIN konektor pro připojení informačního displeje
9 PIN konektor pro připojení externí klávesnice s maticí 6x3 tlačítek
RJ45 ethernetový konektor pro připojení do PC sítě

