
Sistemas de Detecção e Alarme
Cartão de Laço Convencional
Modelo BNB-330

Características

• Conecta facilmente até 20 detectores convencionais do tipo 15 V ou 24 V com o sistema AutroSafe.

• Possui uma isolação galvânica entre a parte do circuito AL_Com e o laço convencional 24 V.

Aplicação

BNB-330 é uma unidade de interface modular projetada para monitorar detectores de incêndio
convencionais do tipo de corrente elevada e para mostrar seus estados no painel contra incêndio
AutroSafe no laço de detecção AL_Com. O Cartão substitui o painel de controle de laço convencional,
facilitando a integração entre sistemas existente e o painel Autrosafe. Os detectores convencionais
são conectados com um laço de dois fios. Este fio é monitorado em caso de uma situação de circuito
aberto com uma unidade fim-de-linha BNY-330 e também de curto circuito. Como padrão, um curto
circuito dá um aviso de falha mas pode também, ao invés disso, ser configurado para dar um alarme.

Montagem

O BNB-330 é montado em um trilho DIN. A unidade montada dentro da caixa PC é chamada de BN-
330. Mais unidades podem ser empilhadas juntas dentro do gabinete.

Laço Convencional

O nível da corrente em alarme é de 25 mA, e o nível de curto circuito é abaixo de 35 ohm. A corrente
máxima extraída é de 10 mA ou 20 detectores convencionais.

Para detectar uma unidade fim-de-linha a alimentação é desligada por aproximadamente 40
milisegundos e então é medida a elevação da corrente por 250 milisegundos. Isto assegura que o
filtro interno no detector não está sendo perturbado pelo teste de fim-de-linha.

A unidade é ajustada em 15 V como padrão, mas diminuindo a tensão do fio para 0 V a alimentação
do laço é mudada para 24 V.

Para prevenir uma desabilitação de qualquer acionador manual eles têm que estar conectados com
uma interface de laço convencional separada.



A unidade tem LEDs indicadores que mostram a alimentação atual, em falha ou em alarme. Na
condição de alarme o T de saída em coletor aberto é acoplado.

Uma falha por tensão baixa é entrada se a saída é menor que 12,5 V quando a opção 15 V é selecionada.
Uma falha por tensão baixa é indicada também se a saída for menor que 18 V quando a opção de
24 V for selecionada.

SelfVerify

Introduzindo uma carga de 300 ohm no bi-laço inicia internamente a função SelfVerify. Isto verifica
que o circuito de medição de corrente trabalha apropriadamente, e é capaz de reportar ao painel
Autrosafe.

Cabeamento

A unidade deve ter alimentação 24 Vcc separada. Este 24 Vcc pode vir dos pontos 5 e 6 da conexão
ou empilhando junto com outros módulos de AutroSafe que têm alimentação através de seu conector
32p paralelo.

Indicadores / Conexões

• Led Verde – Operação

• Led Amarelo – Falha

• Led Vermelho - Alarme



O Cartão tem as seguintes conexões:

Terminal Parafuso No. : Sinal :

1 Entrada AL-Com +

2 Entrada AL-Com -

3 Saída AL-Com +

4 Saída AL-Com -

5 Entrada 24 VDC

6 0 V

7 Seleção Laço convencional 15V/24V

8 Saída T / Coletor aberto

9 Laço Convencional +

10 Laço Convencional -

Visão da Instalação



Especificações técnicas

Dimensões ( mm ) : 95 x 89 x 32

Peso ( g ) : 81

Materiais : Tampa e fundo : Zytel FR 7200

Dispositivo de montagem : Zytel FR 7335S

Montagem : Num trilho de montagem padrão dentro 
do painel de alarme de incêndio ou controlador

Conexão elétrica : Sistema interno : conexão plug-in
Laço de detecção : terminais parafuso
( dimensão máxima do cabo de 2,5 mm2 )

Consumo de corrente (nominal) no laço 0,3 mA

Tensão de alimentação 21 – 28 V

Consumo de corrente 20 mA / 80 mA
em nominal / alarme

Tensão do laço convencional 15V ou 24V

Carga nominal de detecção Máx. 10 mA
do laço convencional

Corrente de alarme Mín. 24 mA
do laço convencional

Carga T - saída Máx. 75 mA

Temperatura -20 a + 70 C

Referência para pedidos:

11015326 – Cartão de Laço Convencional BNB-330


