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BPS3-01M:  8595188132442

BPS3-02M:  8595188132435
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• Jednotky BPS3-01M a BPS3-02M slouží k  impedančnímu oddělení 

sběrnice BUS od zdroje napájecího napětí.

• Oddělovač sběrnice BPS3-01M nebo BPS3-02M je vyžadován ke každé 

centrální jednotce typu CU3-01M (02M) a externímu masteru MI3-02M.

• BPS3-01M umožňuje připojení jedné větve sběrnice BUS se zatížením 

max. 3 A.

• BPS3-02M umožňuje připojení dvou větví sběrnice BUS se zatížením 

max. 1 A pro každou větev.

• Výstupy jsou opatřeny nadproudovou a přepěťovou ochranou.

• Indikace výstupního napětí výstupů sběrnice BUS diodami LED.

• BPS3-01M, BPS3-02M v provedení 1-MODUL jsou určeny pro montáž 

do rozvaděče na DIN lištu EN60715.
EAN kód

Výstupy

Maximální zatížitelnost:

Komunikace

Instalační sběrnice:

Napájení

Napájecí napětí / tolerance:

Ztrátový výkon:

Jmenovitý proud bez 

zatížení výstupu:

Indikace stavu napětí na 

svorkách:

Připojení

Svorkovnice:

Provozní podmínky

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí: 

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

Rozměry a hmotnost

Rozměry:

Hmotnost:

 3A 2x 1A

 1x BUS 2x BUS

27 V DC, -20 / +10 %

max. 0.5 W

 max. 8 mA max. 15 mA

 1x zelená LED 2x zelená LED

max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2 s dutinkou

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

1-MODUL

90 x 17.6 x 64 mm

 70 g 85 g

Technické parametry Zapojení

Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje

systémová sběrnice EBM

850/900/1800/1900 MHz 

2 W pro GSM 900, 1 W pro GSM 1800

8 příchozích, 8 odchozích

32 příchozích, 32 odchozích

až 512

LED STATUS

SMA konektor *

27 V DC, -20 / +10 %

250 mA (při 27V DC) / max.1 A

zelená LED Un

max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2 s dutinkou

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči 

II.

2

libovolná

na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

90 x 52 x 65 mm

132 g

• Je určen pro komunikaci se systémem iNELS pomocí povelů zasíla-

ných v krátkých SMS zprávách mobilním telefonem GSM.

• Prostřednictvím GSM3-01M a mobilního telefonu lze pomocí SMS 

zpráv nebo volání ovládat systém iNELS nebo je možné touto formou 

získávat informace o jeho stavu a aktuálních událostech.

• Prostřednictvím software iDM3 je možné využít až 8 příchozích hovo-

rů, 8 odchozích hovorů, 32 příchozích SMS a 32 odchozích SMS.

• U SMS zpráv je délka zprávy omezena na 32 znaků a pro každou zprávu 

lze nastavit až osm telefonních čísel. Celkem lze v iDM3 využít až 512 

telefonních čísel.

• Pro každé z příchozích či odchozích volání lze nastavit jedno telefonní 

číslo.

• Délka příchozího volání je maximálně cca 30s, poté GSM3-01M hovor 

zavěsí. Délku odchozího volání lze uživatelsky nastavit v softwaru iDM3.

• GSM3-01M lze využít pro informování uživatelů o libovolném stavu 

systému, např. při poruše některé z technologií či během narušení 

objektu.

• GSM3-01M pracuje v pásmech 850, 900 i 1800, 1900 MHz (tzv. quad-

-band).

• SIM karta se do jednotky vkládá z čelního panelu.

• Konektor MINI USB na čelním panelu je určen pro servisní účely, nic-

méně konfi gurace telefonních čísel, SMS zpráv a volání probíhá ze 

softwaru iDM3.

• GSM3-01M se připojuje k centrální jednotce CU3-01M (02M) pomocí 

systémové sběrnice EBM (svorky EBM+ a EBM-).

• V případě, že se jedná o poslední jednotku na systémové sběrnici EBM, 

je nutno zakončit vedení rezistorem se jmenovitou hodnotou odporu 

120Ω. Tento člen uzpůsobený pro jednoduché vložení do svorek je 

součástí příbalu a vkládá se mezi svorky EBM+ a EBM-.

• Součástí dodávky je externí magnetická anténa (kabel 3 m, zisk 5 dB), 

která se připojuje na konektor RSMA (F) na čelním panelu.

• GSM3-01M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče 

na DIN lištu EN60715.

EAN kód

GSM3-01M:  8595188132428

* Max. utahovací moment konektoru antény: 0.56 Nm.

Zapojení

GSM komunikátor

Komunikace

Komunikační rozhraní:

Pracovní pásmo GSM modulu:

Výstupní výkon vysílače:

Počet podporovaných volání:

Počet informačních SMS:

Počet telefonních čísel:

Indikace provozního stavu 

sběrnice / chyby na sběrnici:

Výstup pro anténu:

Napájení

Napájecí napětí / tolerance:

Jmenovitý proud:

Indikace napájecího napětí: 

Připojení

Svorkovnice:

Provozní podmínky

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí: 

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

Rozměry a hmotnost

Rozměry:

Hmotnost:

Technické parametry


