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Uživatelský manuál v1.5
Kompatibilita:

• ESIM264 v7.09.02 a vyšší
• ESIM364/384 všechny verze

Základní vlastnosti:

• Hardwarové rozšíření systému o 16 drátových zón a 2 programovatelné výstupy (PGM).

Obsah balení   ks
1. Expander EPGM1...............................................1
2. Uživatelský manuál...........................................1
3. Rezistor 5,6kΩ...................................................16
4. JPropojka (jumper)............................................1
5. Plastové distanční sploupky............................4

Technické specifikace

Napájení 10-24V 100mA max bez odběru z výstupu AUX EPGM1

Počet zónových vstupů 16

Vyvážení smyčky EOL rezistor 5,6kΩ

Počet PGM výstupů 2

Typ PGM výstupu tranzistorový výstup (otevřený kolektor), při aktivaci je 
výstup přizemněn.

Mezní povolené hodnoty PGM výstupu max. 30V; max. 250 mA

Mezní povolené hodnoty AUX výstupu 13,8V; max. 500 mA

Rozměry 118x47x10mm

Povolená okolní provozní teplota -20...+55ºC

Povolená okolní provozní vlhkost 0-90% RH @ 0... +40°C (bez kondenzace)

EPGM1
DRÁTOVÝ ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER
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Více informací o programování zón najdete v Instalačním manuálu zabezpečovací ústředny.

Popis kontrolek a propojek

C2, C1 Stav programovatelných výstupů

Z1 - Z16 Stav zónových vstupů

STATUS Kontrolka běhu procesoru

A0 Nastavení adresy EPGM1

A1, A2 Nepoužito

Popis svorkovnice

C1, C2 Programovatelné výstupy (PGM)

Z1 - Z16 Zónové vstupy

AUX- ; AUX+ Výstup napájení pro periferie

Y; G Komunikační sběrnice RS485 (BUS)

COM Společné „zemní“ svorky pro zónové vstupy

DC+ Kladný pól napájení z ústředny

COM Společná „zemní“ svorka napájení  
z ústředny

Relé

Relé  do AUX+

 do AUX+

ESIM364/384
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Volba adresy modulu EPGM1

K zabezpečovací ústředně ESIM364/384 je možno připojit maximálně 2 moduly EPGM1 a rozšířit tak její kapacitu až o 32 
zónových vstupů pro drátové detektory a 4 programovatelné výstupy (PGM). Pokud jsou na sběrnici RS485 (svorky Y/G) 
připojeny dva moduly EPGM1, je nezbytné každému z nich nastavit pomocí propojky (jumperu) A0 odlišnou adresu (viz tab-
ulka níže).

Pozice propojky Adresa

                  A0 Modul 1

                  A0 Modul 2

Instalace modulu:

1. Odpojte hlavní i záložní napájení zabezpečovacího systému ESIM364/ESIM384.

2. Propojte svorku expanderu EPGM1 označenou DC+ se svorkou ústředny ESIM364/ESIM384 označenou AUX+, sousední svorku 
expanderu EPGM1 označenou COM propojte se svorkou AUX- na ústředně ESIM364/ESIM384. Svorky Y a G na expanderu EPGM1 
musí být propojeny se svorkami Y a G na ústředně ESIM364/ESIM384 (viz obr. č. 3). Délka propojovacích vodičů by přitom neměla 
přesáhnout délku 100m. 

3. Připojte detektory do jednotlivých zónových vstupů Z1 - Z16 a nezapomeňte je vyvážit pomocí rezistorů. Způsob vyvážení  
a zapojení jednotlivých smyček se volí v konfiguraci ústředny, k dispozici jsou způsoby zapojení Typ 1, Typ 2 nebo Typ 3. Více 
informací o programování zón naleznete v Instalačním manuálu ústředny.

4. Pokud do systému připojujete 2 moduly EPGM1, nastavte na každém z nich odlišnou adresu vložením nebo odstraněním propojky 
z pinů A0 (viz obrázek výše).

5. Připojte napájení k zabezpečovacímu systému ESIM364/ESIM384. Po inicializaci ústředna provádí adresaci modulů připojených 
na BUS.

6. Po úspěšném provedení adresace by měl indikátor STATUS na expanderu EPGM1 blikat, což znamená korektní činnost a úspěšnou 
komunikaci s ústřednou.

7. V tomto okamžiku je expander EPGM1 připraven k použití se zabezpečovacím systémem ESIM364/ESIM384. V konfiguraci 
ústředny v záložce “Zóny” se objeví nová blok zón označených EPGM1 (popř. dva bloky, jsou-li instalovány dva expandery), na 
každém z nich je k dispozici 16 zón. Číslování zón určuje ústředna, prvnímu vstupu expanderu je přiřazeno nejnižsí volné číslo 
zóny (záleží na aktuální konfiguraci systému), další vstupy jsou číslovány ve vzestupném pořadí.

Expander EPGM1 nepodporuje softwarové zdvojení zón (funkce ATZ). Zóny na expanderu lze vždy zapojit pouze podle 
Typu 1, 2 nebo 3 bez ohledu na to, zda zóny na desce ústředny funkci ATZ využívají či nikoli.
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