
  

 

 

 
 

Produktový list

Uviverzálna prepojovacia skrinka pre 1 x dvere na zjednodušenie kabeláže: 1 x vstup + 1 x výstup 
RS485 + izolovaná RS485 pre RAS, 2 x vstup / výstup zóny z DGP, 2 x relé, kovový kryt

Prehľad produktu 

ATS1340 je navrhnutý ako univerzálny dverový 
rozvádzač. 
Modul má pripojenie prichádzajúcej a odchádzajúcej 
dátovej zbernice / napájania, aby sa dosiahlo správne 
pripojenie do hviezdy pre čítačku zbernice ATS. 
Zabudované relé slúžia na pripojenie dverového zámku a 
výstražného bzučiaka. Pre vysoko energetické zámky 
musí byť pripojený externý zdroj 12 V alebo 24 V. 

Miesto montáže 

Doska ATS1340 sa dá namontovať do akejkoľvek skrinky 
Advisor MASTER, ktorá podporuje dosku veľkosti B. 
Spojovacia skriňa dverí by mala byť prednostne 
namontovaná blízko dverí, ktoré potrebujú riadenie 
prístupu a / alebo výstražné zariadenie. 
ATS1340 je vhodná pre použitie so štandardnými dverami 
na hlavnej zbernici ústredne ATS, nakoľko zjednodušuje a 
sprehľadňuje kabeláž, plus pridáva ochranu zbernice pre 
pripojenú čítačku (skrat na čítačke nespôsobí skrat na 
celej hlavnej zbernici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Štandardné vlastnosti 

 Univerzálne rozhranie dverí na pripojenie všetkých 
káblov v aplikácii dverí 

 Výrazne skráti čas inštalácie 
 Pripojenia boli kompletne vyladené pre čítačky 

kariet Aritech 
 Vstupy pre pripojenie kontaktu dverí a kontaktu 

zámku dverí 
 V pripojeniach vstupov sú už k dispozícii rezistory 

4k7 pre priame vyváženie vstupov priamo na doske 
bez potreby letovania, či externých odporov 

 Výstupné svorky pre zámok dverí a bzučiak 
 Všetky pripojenia sú chránené proti skratu 
 K zbernici môže byť pripojených maximálne 16 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ rozšírenia Modul 

Produktová línia 
Advisor Mater, Advisor 
Advanced 

Max. počet na ústredňu 16 

Špecifikovaný kábel zbernice 
WCAT 52/54 alebo 
ekvivalent  

Elektrické  

Pracovné napätie 
10,5 až 13,8 Vjs (12 Vjs 
nom.) 

Prúdová spotreba 

0 mA kľud 
100 mA max. @ 12 Vjs pri 
aktívnom otvorenom 
kolektore 

Napájacie napätie pre zámok 12 / 24 Vjs 
Prúdová spotreba pre zámok 500 mA 

Mechanické  
Rozmery 165 x 125 x 35 mm 
Materiál Kovová 
Farba Béžová 
Váha 773 g 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota 0 až +50° C 
Krytie IP30 

Relatívna vlhkosť 
0 až 95% max. 
nekondenzujúca 

Prostredie Vnútorné 
Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

ATS1340 Prepojovacia krabica k dverám 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


