
Sistemas de Detecção e Alarme
Cartões de Laço
Modelos BSD-310 / BSD-311

Características

• Cada cartão de laço permite a conexão de até 127 dispositivos

• Função de monitoração para cicuito-aberto ou curto-circuito no laço de detecção

• Função Fail Safe assegura comunicação contínua no laço de detecção

• Endereçamento automático

Aplicação / Descrição

O cartão de laço funciona como um modem para troca de dados entre o sistema de controle e o de
detecção. O cartão de laço é facilmente montado no trilho de montagem dentro do painel de alarme
de incêndio ( BS-310/320 ) ou do controlador ( BC-320 ).

Um laço de detecção com até 127 dispositivos pode ser conectado a cada cartão de laço. O dispositivo
de laço é definido ou como um ponto ( p. ex. , um detector ou um acionador manual ) ou como uma
sirene endereçável ou módulo de I/O endereçável.

Em adição à sua função principal, o cartão fornece duas características importantes de monitoração
e segurança. A resistência do laço no laço de detecção é continuamente monitorada para registrar
uma possível quebra ou um curto-circuito no laço de detecção.

Se uma falha de comunicação ocorre, uma função Fail Safe é automaticamente ativada. Uma
modulação de baixa frequência no laço será detectada, e uma saída separada de controle ( F / S ) será
então ativada.

O cartão irá automaticamente detectar seu próprio endereço, sem necessidade de dip-switches ou
jumpers.



Versões

O cartão de laço vem em duas versões, BSD-310 e BSD-311. O BSD-311 é uma versão de potência alta.

Capacidades / Limitações

Podem existir um máximo de 6 cartões de laço em cada painel de alarme principal BS-320/320 ou
painel Controlador BC-320.

O número máximo de detectores e acionadores que podem ser conectados à esses 6 cartões são 512.

Por causa da carga máxima, o número máximo de detectores e acionadores manuais conectados à
cada cartão de laço BSD-310 é 99. As 28 unidades do laço restantes em cada cartão de laço podem
ser usadas para módulos de I/O ou sirenes endereçáveis.

A redução do número de detectores irá permitir o uso de mais módulos de I/O ou sirenes endereçáveis.

Indicadores / Conexões

Indicador de comunicação H5 (verde ). Pisca durante a comunicação ativa.

Indicador de Fail Safe H1 ( vermelho ). Acende permanentemente quando uma falha de comunicação
ocorre,  por ex., o sistema não responde à um alarme.



O módulo tem as seguintes conexões:

Terminal Parafuso No: Sinal:

1 Saída + ( + 24 V )

2 Saída – 0 V

3 Proteção

4 Entrada +

5 Entrada -

6 Proteção

7 F / S +

8 F / S -

9 Chassi

10 Chassi

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)

Tensão máxima de saída: 24 Vcc

Corrente máxima de saída 24 Vreg : 10 mA
para o laço (24 Vreg): 24 Vreg, 12,5 % capacidade de comunicação: 26 mA

Resistência de saída () + / - 15 %
medindo accuracy no laço:

Taxa da medida resistência do laço: 0 – 300 Ohm

Máxima capacitância BSD-310 e BSD-311: 500 nF
no cabo do laço:

Máxima resistência no tamanho BSD-310 : 50  (máximo de cada fio: 25)
total do cabo ( condutores + e - ): BSD-311 : 20  (máximo de cada fio: 10)

Sinal de saída de Fail-Safe ( F / S ): 10 ms desligado, 20 ms ligado



Visão da Instalação

Esquema – Laço de Detecção

Esquema – Sinal de Saída F / S

Referência para pedidos:

11012327 – Cartão de Laço BSD-310

11011100 – Cartão de Laço BSD-311


