
Zónabővítő modul
v6.30, vagy annál magasabb verziószámú gsm modulhoz

A zónabővítő modul rögzítése
• A mellékelt műanyag távtartókat nyomja bele a GSM-modul 

dobozának felső részén levő furatokba.
• Kösse a zónabemenetekre a jelvezetékeket.
• A használaton kívüli zónákat zárja le 2,2kΩ , és 3,3kΩ -os 

ellenállásokkal!
• Csatlakoztassa a szalagkábelt az zónabővítő modul 

csatlakozójába (lásd bekötési rajz)
• Pattintsa a helyére a modult.

Zónabővítő modul csatlakoztatása a GSM-modulhoz
A mellékelt szalagkábelen keresztül csatlakoztassa az Zónabővítő 
-modult a GSM-modul 'Zónabővítő-modul' csatlakozójára.
Az Zónabővítő-modul működését engedélyezni kell, ehhez a gsm 
modulon az „Zónabővítő” -jumpert nyissa meg. Lásd: Gsm-modul 
Telepítési útmutató.

Figyelem!
• Csatlakoztatás, illetve a jumper átállítása előtt minden esetben áramtalanítsa le a Gsm-modult!
• A zónabővítő modul zónabemeneteire csak alaphelyzetben zárt (NC) érzékelő köthető!
• A nem használt riasztási-, és szabotázs-köröket minden esetben zárja le a 2,2kΩ  illetve 3,3kΩ -os 

ellenállással!

Zónabemenetek
Az Zónabővítő-modulon 8 db zónabemenet található, ezek mindegyike 24-órás. Minden zónabemenetre 2 zóna-
hurok csatlakozik, az egyik a riasztásoké, a másik a szabotázs-védelemé. Ilyen módon gyakorlatilag 16 zóna 
köthető az Zónabővítő-modulra. A két zónahurkot  párhuzamosan kell kötni a zóna-bemenetre.
A riasztási hurok lezáró -ellenállás értéke: 2,2kΩ, a szabotázs-hurok lezáró ellenállás értéke: 3,3kΩ.
A zónabemenet állapotai:

ha mindét ellenállás zárt: nyugalomban van
ha 2,2kΩ  megnyílik: riasztást küld
ha 3,3kΩ  megnyílik: szabotázst küld
ha mindkettő megnyílik: szabotázst és riasztást is küld
ha rövidzár kerül a bemenetre: szabotázst és riasztást is küld

Az Zónabővítő modul által küldött események és azok jelentőkódjai:

Az esemény neve Jelentőkódja Komm. Hiba miatt késő jelzés kódja

24órás Zóna Riasztás 0133 8133

24órás Zóna Helyreállás 2133 A133

Érzékelő Szabotázs 0144 8144

Érzékelő Szabotázs Helyreállás 2144 A144

Forgalmazza:
Multi Alarm Zrt.

H-7621 Pécs, Perczel M. u. 15 H-1106 Budapest, Fátyolka u 8.

Tel.: +36 72/513-110, Fax: +36 72/513-113 Tel.: +36 1/456-30-60, Fax: +36 1/456-30-80

E-mail: pecs@multialarm.hu E-mail: budapest@multialarm.hu
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