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Security, Safety, Site management

UltraLink
Module flexibile de intrare /
ieșire pentru integrarea
sistemului
Caracteristici si avantaje
• Sistem modular alcătuit din modul
de procesor, modul releu, modul de
ieșire colector deschis și modul de
intrare pentru contact
• Modul procesor:
• Găzduiește cardul de
comunicații de rețea Silver
• 8 iesiri de releu
• 8 intrări de contact
• Port de extindere UltraLink pentru adăugarea
a maximum 8 module de expansiune
• Port de configurare USB
• Comutator / releu de alimentare
• Alimentarea cu energie a
modulelor conectate
• Modul de ieșire releu cu 32 ieșiri
releu
• Modul de ieșire colector deschis cu 32
ieșiri
• Modul de intrare cu contact uscat
cu 32 intrări
•
Pentru fiecare modul de procesor se poate
controla un total de până la 272 de puncte I / O
• Interconectarea cablurilor pentru alimentare și
comunicarea cu modulele de extensie
• Toate modulele sunt montate pe șină DIN,
secțiunea de 35 mm
• Sina DIN-cu deschidere si with capac de
protecție pentru rackul de 19 "
• Optional sursa de alimentare pentru sina-DIN
• Toate conexiunile de intrare / ieșire prin
intermediul blocurilor terminale detașabile
• Evaluat pentru utilizare în interior și în exterior

INTEGRAREA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR
Modulele de intrare / ieșire (I / O) UltraLink sunt componente hardware care
oferă o gamă largă de opțiuni de integrare a sistemului. Modulele I / O de la
UltraLink se conectează la seria Silver Network ™ a Senstar și oferă o gamă
de tipuri de I / O, inclusiv ieșiri (releu, colector deschis) și intrări de contact
uscate supravegheate. Ieșirile UltraLink pot fi utilizate pentru transmiterea
alarmei de la familia senzorilor de rețea Senstar folosind numai software-ul
Senstar's Network Manager (NM). Pentru aplicații mai sofisticate, modulele I /
O UltraLink pot fi controlate de software-ul Starnet 2 sau Fortis

APLICARE
Modulele I / O UltraLink sunt utilizate pentru a primi și / sau transmite informații
de alarmă ca parte a unui sistem de securitate integrat. Aplicațiile includ:
• Convertirea alarmelor de la senzori colectate prin Senstar’s Silver Network către relee
sau ieșiri cu colector deschis pentru intrarea într-un sistem terț de management
• Colectarea alarmei senzorilor auxiliari cu intrări pentru contact uscat pentru
afișare cu Fortis sau sistemul de management al securității StarNeT 2
• Utilizați cu Fortis sau StarNeT 2 pentru trimiterea comenzilor de la camere la
comutator video / Video Management System (VMS) prin relee sau ieșiri colectoare
deschise
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Module I / O UltraLink pentru integrarea releelor către SMS

DESCRIEREA CONFIGURĂRII SISTEMULUI
Modulele I / O UltraLink sunt instalate ca parte a unei configurații
globale Silver Network. Procesorul se conectează la rețeaua
Silver Network prin intermediul unui card de comunicații de rețea
Silver. Până la 8 module de extindere UltraLink pot fi atașate la
un singur modul de procesor. Ca și în cazul altor dispozitive de
rețea Silver toate comunicările cu Procesorul UltraLink sunt
gestionate de software-ul NMS.
Logica de control pentru a determina starea punctelor I / O
(adică, care releu ar trebui să fie activ atunci când) poate fi
furnizată în moduri diferite, inclusiv prin capabilitatea de
control direct al ieșirii Fortis SMS, Starnet 2 sau prin
intermediul built-in Network Manager
Software-ul bazat pe Windows®, bazat pe modulul Universal
Control Module (UCM), se utilizează pentru a configura
funcționarea ieșirilor releului, a ieșirilor colectorului deschis și a
intrărilor de contact uscat. UCM acceptă conexiuni directe USB la
procesoarele UltraLink sau conexiunile IP prin NMS.

• 4 conexiuni de tensiune sursă, fiecare direcționat către 8
contacte de colectare deschisă de la partea superioară
• Tip de activare configurabil (blocare, modul bliț, puls) și temporizare
(0,125-10 secunde)
• Indicator LED pentru fiecare ieșire
Modul de intrare cu contact
• 32 intrări de contact uscat
• Opțiuni programabile:
• Activarea intrării: NO sau NC
• Tipuri de supraveghere (nici unul, singur, dublu) și valori ale rezistenței
• Timp de activare necesar pentru intrare
• Nivelul de toleranță la zgomot și line drop allowance
• Două LED-uri pe intrare: alarmă, supraveghere
• Protecție completă împotriva trăsnetului: dispozitive de supraveghere și
dispozitive de evacuare a gazelor pe fiecare intrare
Specificatiile uzuale ale modulului μltraLink
• Montaj incuietori duble blocare pentru dimensiuni de șină DIN de 35
mm, toate modulele (W/H): 160 x 118 mm (6.3 x 4.65 in)
• Toate conexiunile, cu excepția USB-ului realizat cu conector terminal cu șurub
demontabil; Cu un aranjament terminal ridicat / scăzut pentru a ușura rutarea
• firului Mediu:
• Temperatura: –40 to 70 ºC (–40 to 158 ºF)
• Umiditate relativa: 0 până la 95% fără condensare
• Acoperit corespunzator

Modul NM alocă automat alarmele senzorilor la ieșirile UltraLink
(pentru rețele de până la 9 senzori). Nu este necesar software
NMS, computer sau hardware gateway. Pentru fiecare senzor,
modul NM alocă până la 8 ieșiri senzor (de exemplu, alarme, intrări Specificații pentru șină DIN
de contact uscate) la 8 ieșiri UltraLink (releu sau colector deschis). • 19" placă de montare cu deschidere, cu șină DIN de 35 mm fata-spate
Modul NM alocă, de asemenea, până la 8 intrări UltraLink la 8
• Fiecare șină DIN poate găzdui 2 module UltraLink cu aproximativ 3 inci
intrări de senzori (de exemplu, stări de comandă a releului, intrări
pentru alte componente (de exemplu surse de alimentare și / sau
auto-test, selectare audio). Cele 8 intrări / ieșiri de la primul senzor
dispozitive de interfață de rețea)
sunt atribuite procesorului I / O al procesorului UltraLink, următorii
• Placa de acoperire asigură protecție mecanică
4 senzori sunt alocați cardului de intrare / ieșire UltraLink # 1, iar
ultimii patru senzori ai cardului de intrare / ieșire # 2.
CARACTERISTICI TEHNICE
Procesor
• Găzduiește o cartelă de comunicații Gen2 Silver Network (EIA-422,
fibră optică multiplă sau single-mode sau Ethernet)
• Port de extindere pentru până la 8 module de expansiune Ultralink
• Port de configurare USB
• Releu programabil in caz de defect
• 8 iesiri de releu
• 8 intrări de contact
• Tensiune de operare: între 12 și 48 VDC
• Alimentarea cu energie a modulelor conectate
Modul Releu de ieșire
• 32 ieșiri releu
• Forma-C, 1A, 30 VAC / DC sarcină neinductivă
• Tip de activare configurabil (blocare, modul bliț, puls) și temporizare
(0,125-10 secunde)
• Indicator LED pentru fiecare releu
Modul de ieșire colector deschis
• 32 ieșiri colectoare deschise
• Pentru iesiri, sursa externa
• Până la 48 Vcc, curent maxim de
100 mA

Alimentare electrică
• Suport pentru șină DIN de 35 mm
• Intrare 115/230 VAC, ieșire 24 VDC la 40W
PART

DESCRIPTION

00EM1400

UltraLink processor module

00EM1500

UltraLink dry-contact input module

00EM1600

UltraLink relay module

00EM1700

UltraLink open-collector output module

00MA0100

UltraLink swing-out DIN-rail

00CA0103

UltraLink link cable for linking back to back modules or those on different rails, 58 cm (23 in)

GP0151

Power supply

See UltraLink Sensor Integration datasheet for information on UltraLink software and
Silver Network components
Open-collector output
circuit diagram
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