
TELEPÍTŐI ÉS PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

BUS LEVÁLASZTÓ/ISMÉTLŐ MODUL

BEKÖTÉSI ÁBRA
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1 BUS csatlakozás a lares vezérlőközponthoz vagy más perifériákhoz

Mikrokapcsoló csatlakozó szabotázs-érzékeléshez

Rögzítési pontok
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BEVEZETÉS

A divide lehetővé teszi a KS-BUS elválasztását azzal a céllal, hogy:

1. A rendszer részeinek elválasztásával a perifériák bármilyen hibája vagy
szabotázsa a BUS-nak ne hozzon létre hibás működést a teljes hálózatban.

2. Megismételje a BUS jelet, ezáltal lehetővé téve a bővítmény további 500 
méterrel történő meghosszabbítását.

Mivel a rendszer teljesen szimmetrikus, nem számít, hogy a két KS-BUS interfész 
közül melyik csatlakozik a vezérlőközponthoz. A rendszer több párhuzamosan 
összekapcsolt divide-t is tartalmazhat (legfeljebb 20-at, a vezérlőközpont típusától 
függően).

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség 13,8VDC

Áramfelvétel 20mA (max)

Kimeneti áramfelvétel 0,5A

2 KS-BUS terminál

Méretek 45 x 75 x 20 mm

Működési hőmérséklet +5°C - +40 °C

TERMINÁLOK LEÍRÁSA

+ A B -

KS-BUS terminálok a lares vezérlőközpontokhoz vagy más BUS perifériákhoz.
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CÍMKE

A készülék gyárilag programozott sorozatszámú címkével rendelkezik, amely 
arra szolgál, hogy egyedileg azonosítsa az eszközt bármilyen cím beprogramozása 
nélkül.

A műszaki adatok, a megjelenés, a funkcionalitás és egyéb termékjellemzők előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. Minden további információért kérjük, olvassa el a lares "telepítői kézikönyvét".

RICICLATO
Carta prodotta da

 materiale riciclato
FSC© C086355

TANÚSÍTVÁNYOK

KÖRNYEZETVÉDELEM

A divide a környezetvédelem érdekében a következő tulajdonságokkal lett tervezve és 
gyártva:
• PVC mentes  

• Halogénmentes rétegek és ólommentes nyomtatott áramkörök
• A csomagolás javarészt újrahasznosított rostokból és anyagokból készült

www.ksenia.hu

1095 Budapest, Mester u. 34.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga 
után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 

• Alacsony felszívódás




