DACT-E3

Descrição

Transmissor Comunicador
de Alarme Digital

O Transmissor Comunicador de Alarme Digital (DACT-E3) é
um componente opcional do sistema de Evacuação de
Emergência Expansível da E3 Series®. O DACT-E3 envia
sinais digitais pela rede de telefone para uma estação central.
Este módulo pode ser localizado no gabinete principal ou
remotamente através de uma interface serial RS-485.
O DACT-E3 é compatível com os receptores comunicadores
de alarme digital (DACRs) que recebem os seguintes
formatos de sinalização:
• SIA DC8
• 3+1 2300 Hz
• SIA DCS20
• 4+2 1400 Hz
• ID de Contato Ademco • 4+2 2300 Hz
• 3+1 1400 Hz
Além de ser compatível com os formatos de sinalização
digital, o DACT-E3 possui vários formatos para comunicação
com uma estação central. Como comunicador digital, o
DACT-E3 segue os Padrões de Telecomunicações, FCC
Parte 8, para Equivalência de Toque CC e CA.

DACT-E3

Características

Observação: para obter instruções sobre a instalação do
DACT-E3, verifique o Manual de Operação/Instalação de
Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series®,
Número de Peça 9020-0574, ou as Instruções de
Instalação do DACT-E3, Número de Peça 9000-0581.

• Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição
• Comunica-se com o subconjunto E3,
ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 através de RS-485
• Comunica-se em vários formatos
• Transmite e verifica dados enviados à estação central
• Oferece discagem pré-programada para o número
de telefone da estação central
• Representa status de “ocupado” e “não-ocupado”
das linhas telefônicas
• Rastreia o devido tom de “Kiss-off” (encerramento
de comunicação) e “ACK” da estação central
• Ativa a espera e a liberação de linhas telefônicas

Especificações

Informações sobre pedidos

Instruções de instalação
O DACT-E3 é adaptável para instalação em gabinetes
padrão do Sistema E3 Series®. Geralmente, o módulo
DACT-E3 é montado em afastadores no lado esquerdo
superior do módulo ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3. Cada unidade
pode ser facilmente conectada à caixa de montagem ou à
placa de submontagem, dependendo do módulo de gabinete.

Tensão operacional:

Corrente operacional:
Corrente do alarme:
Temperatura
operacional:
Umidade relativa:

24 VCC
(do fornecimento de energia
PM-9G)
0,018 amp
0,018 amp

Modelo

Descrição

DACT-E3

Transmissor comunicador de alarme digital

32° a 120 °F (0° a 49 °C)
0 a 93% sem condensação
a 90 °F (32 °C)
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