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Инструкция за монтаж и експлоатация 
на адресен - адаптер конвенционална зона  

M9000A АCZ 

 

 

Внимание: Прочетете внимателно настоящата инструкция преди да пристъпите към инсталиране на пожароизвестителя. 

 
 M9000A ACZ представлява адресируем модул за 

използване в адресируеми пожароизвестителни 

алармени системи, поддържащи комуникационен 

протокол DMTech. 

Модулът следи и предава на панела състоянието на 

конвенционална зона, в която има свързани до 32 

конвенционални детектора.  
Модул M9000A ACZ може да разграничи следните 

събития в конвенционалната зона: пожар, късо 

съединение и прекъсване в линията (за краен елемент-

EOL се монтира резистор 4,7kΩ/0,5W в края на линията). 

M9000A ACZ се захранва директно от панела  

и се контролира чрез комуникационния протокол. 

Модулът е разположен в самостоятелна пластмасова 

кутия, подходяща за стенен монтаж и DIN шина. 

 

  

Технически характеристики 

 Една конвенционална зона. 

 DMTech протокол 

 Захранване от Централа FP9000А: (18-30)V DC 

 Напрежение на конвенционалната линия: (14-22)V DC 

 Ток в конвенционалната линия: 

- Ток в състояние Прекъсване: (0-2) mA 

- Ток в състояние Охрана: (3-13) mА 

- Ток в състояние Пожар: (14-50) mA 

- Ток в състояние Късо съединение: над 50 mA 

 Сертифициран по EN 54-18 и EN54-17  

 LED индикация  

 Вграден изолатор за късо съединение 

 Захранване от Централа FP9000А  18-30VDC 

 Захранване от контура  

 Консумация: 

- в незадействано състояние   (4-8) mA 

- в задействано, с комуникация    до 50 mA  

 Свързващи проводници     0.5mm² - 2.0mm² 

 Работна температура     минус 10°C до плюс 65°C 

 Устойчивост на относителна влажност   (93 ± 3)% при 40°C 

 Степен на защита     IP40 

 Тегло      ~100g 

 Размери      105x85х23mm 

 Материал (пластмаса) – ABS 

 Цвят – бял/ червен 

1. Монтаж на модула 

Внимание: Изключете напрежението на контура преди да инсталирате модула! 

1. Монтирайте основата на кутията на подходящо място. 

2. Установете адреса на модула посредством програматор или от панела.  

3. Прокарайте кабелите за свързване към клемите на модула. 
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4. Свържете кабелите на контура и входовете, и изходите към клемите на модула съгласно приложените схеми на свързване. 

6. Тествайте модула за правилна работа и светлинна индикация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индикация 

- Дежурен режим - червен и жълт светодиод светват за кратко; 

- Пожар в конвенционална линия - червен светодиод свети постоянно;  

- Повреда късо съединение на конвенционална линия – жълт светодиод постоянно; 

- Повреда прекъсване на конвенционална линия – жълт светодиод мига на 2 секунди; 

- Сработил изолатор на адресен контур – жълт светодиод мига на 1 секунди. 

 

3. Сервизна поддръжка 

–     външен оглед за механични повреди и замърсявания - 1 път годишно; 

– проверка на работоспособност    - 1 път годишно; 

 

4. Гаранционни задължения 

Фирмата-производител гарантира съответствие на изделието със стандарти EN 54-18 и EN54-17. 

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че: 

– са спазени условията на съхранение и транспорт; 

– пускът се извършва от оторизирани лица; 

– се съблюдават изискванията за експлоатация, указани в настоящата инструкция. 

– дефектите не са породени от природни явления и аварии на токозахранващата мрежа. 

При възникване на необходимост от гаранционен ремонт, моля свържете се с нас по телефона или електронната поща, за да Ви дадем 

указания за извършване на гаранционните задължения от фирмата. Ремонтите се извършват във фирмения сервиз на фирмата. 

 

 

 

ДМТех Ви желае приятна работа! 

Схема на свързване на M9000A ACZ  

 


