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Informace o produktu 
Univerzální modul rozhraní DDM800 
 
Úvod 
Univerzální adaptér DDM800 byl uveden na trh v červenci 
2009. Modul je primárně určen jako rozhraní pro připojení 
různých typů konvenčních hlásičů k ústřednám EPS řady 
ZX a MZX. Modul dále umožňuje připojení dvou zařízení 
s proudovou smyčkou 4-20mA a nastavení poplachových 
úrovní. 
 
Proč použít univerzální adaptér DDM800? 
Modul DDM800 nabízí možnost rozšíření systému EPS o monitoring dalších veličin 
a parametrů. Tato možnost dosud existovala pouze omezeně, za předpokladu využití 
externího a drahého modulu rozhraní. Kombinace více systémů přináší nejen úsporu 
nákladů, prostoru a času, ale rovněž eliminuje potřebu komplikovaných propojení 
systému EPS a dalších technologických systémů. 
Nový modul svými vlastnostmi v mnohém překonává dosud používané moduly DIM800 
CIM800, které jsou součástí systému Zettler Expert od jeho uvedení na trh v roce 
2001. 
 
Vlastnosti univerzálního adaptéru DDM800 

• Rozhraní pro připojení jedné nebo dvou smyček s konvenčními hlásiči ke kruhovému 

vedení MZX Digital Loop. Modul DDM byl úspěšně testován s řadou konvenčních 

hlásičů, na rozdíl od modulu DIM800 i včetně hlásičů jiných výrobců (viz seznam 

DDM800 kompatibilních hlásičů). Modul DDM800 samozřejmě umožňuje připojení 

konvenčních hlásičů Tyco řady 600. DDM800 umožňuje oddělenou adresaci obou 

konvenčních vedení. 

 

• Modul DDM800 lze napájet přímo z kruhového vedení nebo z externího zdroje 24VDC. 
Při napájení modulu z kruhového vedení odpadají náklady spojené s použitím externího 
zdroje, je ovšem nutné dbát na dodržení maximálního počtu připojených hlásičů. 
Doporučuje se použití programu MXDesigner™ pro kontrolu návrhu systému. 

 
• Celistvost konvenční linky zůstává zachována i v případě vyjmutí některého hlásiče 

z objímky. Na rozdíl od modulu DIM800, modul DDM800 dovoluje použití zásuvek 
s průběžnou diodou. Při použití zásuvek s diodou neovlivní vyjmutí libovolného hlásiče 
ze zásuvky funkci ostatních hlásičů na stejném vedení (v některých zemích je 
požadavek na zachování funkce hlásičů při vyjmutí některého hlásiče součástí místní 
normy). 
 

• Rozlišení mezi poplachem z automatického nebo tlačítkového hlásiče, připojených 
k adaptéru. Univerzální adaptér DDM800 umožňuje naprogramování rozdílných 
závislostí (v programu MZX Consys) pro poplach z automatického a tlačítkového 
hlásiče. Pro tuto funkci je nutné použít externí napájení a samostatnou adresu pro 
každou konvenční linku. 
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• Integrovaný zkratový izolátor. Tak jako všechny nové moduly i univerzální adaptér 
DDM800 obsahuje zkratový izolátor, nutný například při současné instalaci více 
adaptérů, kdy porucha na kruhovém vedení nesmí způsobit výpadek více než jedné 
skupiny zóny. Aktivace zkratového izolátoru je signalizována žlutým světlem LED 
adaptéru (LED je dvoubarevná, červená signalizuje poplach, žlutá aktivaci zkratového 
izolátoru). 
 

• Připojení bezpotenciálových kontaktů na větší vzdálenost. 
Maximální délka vedení mezi adaptérem DDM800 a připojenými 
bezpotenciálovými kontakty je 5x větší než při použití prvku 
hlídaných vstupů CIM800. Maximální odpor vedení je 50Ω 
v porovnání s 10Ω u prvku CIM800. 
 

• Dvě proudové smyčky 4-20mA pro připojení detektorů plynu 
a podobných zařízení. Systém EPS Zettler Expert tak poprvé 
umožňuje přímé připojení zařízení s proudovou 4-20mA 
k adresovatelnému kruhovému vedení a nabízí tak využití systému 
v řadě nových aplikací. 
 

S předchozím adaptérem DIM800 vyžadovalo připojení zařízení s proudovou smyčkou 
použití samostatného převodníku. Aplikace tohoto převodníku vedla ke zvýšení nákladů 
a poskytovala pouze omezenou funkčnost. DDM800 umožňuje přímé připojení dvou 
samostatných zařízení s proudovou smyčkou 4-20mA a programovou konfiguraci 
hodnoty proudu pro signalizaci poruchy, předpoplachu a poplachu nezávisle pro každý 
kanál. Zobrazované jednotky a rozlišení měřených veličin jsou rovněž programově 
nastavitelné. V menu ústředny Expert nebo MZX lze vyvolat konkrétní hodnotu dané 
veličiny spolu s doprovodným textem a zobrazit je na displeji ústředny. Jednotky, které 
lze zadat a zobrazit jsou např. %, ppm, ºC a další. 
 
Grafický nadstavbový systém Tyco Expert Graphics (TXG) disponuje funkcí Hot Spot. 
Pomocí této funkce a univerzálního adaptéru DDM800 lze pomocí různých barev 
signalizovat různé úrovně měřené veličiny. Například při instalaci detektoru plynu lze 
zelenou barvou indikovat nulovou koncentraci, oranžovou barvou zvýšenou a červenou 
barvou nebezpečnou koncentraci daného plynu ve sledovaném prostoru. 
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Příklady nových aplikací  
Univerzální adaptér DDM800 je vhodný pro řadu aplikací s využitím proudové smyčky 
4-20mA.  

• Detekce úniku chladicích médií 

• Detekce úniku LPG 

• Měření koncentrace CO v podzemních 

garážích 

• Detekce jedovatých plynů 

• Detekce hořlavých plynů 

• Signalizace poklesu obsahu kyslíku 

• Signalizace úniku kapaliny 

• Signalizace zaplavení 

• Měření teploty 

• Měření tlaku 

• Měření koncentrace CO2 

 
 

Tyco Safety Products nabízí nový detektor hořlavých plynů s výstupem 4-20mA. Tento 
detektor je spolu s adaptérem DDM800 vhodný pro instalace v kotelnách. Detektor je 
popsán v samostatném dokumentu. 
 
Montáž 
Pro montáž a instalaci adaptéru jsou k dispozici 
následující možnosti: 

• Montážní krabice ANC-3 (557.180.097.Y) 
a ANC-8 (557.180.096.Y) 

• Držák pro DIN lištu (547.004.002) 

• Kryt M520 pro instalační krabici (517.035.007) 

• Montážní krabice D800 s krytím IP55 (557.201.401) 

• Montážní krabice pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu (577.800.066) 

 
Shrnutí 
Univerzální adaptér DDM800 je určen pro celou řadu aplikací s využitím dvou 
proudových smyčky 4-20mA pro připojení detektorů plynu nebo jiných technologických 
zařízení. Další možností je využití jedné nebo dvou konvenčních linek pro při 
rozšiřování nebo upgradu stávajících systémů EPS s konvenčními hlásiči. 
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Informace pro objednání  
516.800.957 LPSB3000 Adresovatelná zásuvka se sirénou 
516.800.958 LPAV3000 Adresovatelná zásuvka se sirénou a majákem 
516.800.959 DAB3-4 Krabice pro povrchovou montáž (balení 10ks) 
557.001.040 Krytka MK2 (balení 5ks) 
 


