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Zakres zastosowań 
 
Kasety typu EUS-14 przeznaczone są do optycznej sygna-
lizacji stanu inicjatorów i czujników obiektowych oraz 
przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów techno-
logicznych. 
Dwukolorowe sygnalizatory /diody LED/ umożliwiają 
sygnalizację dwóch progów tego samego parametru np. 
max1 i max2 lub min1 i max1 na jednym elemencie 
optycznym. 
 
Typowe zastosowania 
  
Współpraca z urządzeniami sygnalizacji alarmowej np. 
PSW-8-02/03/ lub innymi sterownikami logicznymi. 
Urządzenia te kontrolują obiekt i wypracowują sygnały 
alarmowe wyświetlane na kasecie EUS-14. 
Kaseta może pracować jako sygnalizator autonomiczny. 

 Dane techniczne 
 
♦ Elementy sygnalizacji optycznej ...................................  

................ dwukolorowe zielono - czerwonediody LED 
♦ Ilość elementów sygnalizacji .................................... 14 
♦ Ilość kanałów sygnalizacji ........................................ 28 
♦ Sygnały sterujące ............................................ 24V DC 
♦ Pobór prądu dla 1 kanału .................................. ~10mA 
♦ Połączenie z urządzeniami zewnętrznymi ..................... 

.............................................. złącze CANNON 871037 
♦ Masa kasety .......................................................... 450g 
♦ Obudowa pulpitowo – tablicowa ................ 144x72x60 

.......................................................... /wykrój/ 138.5x68 
 
Sposób sygnalizacji 
 
♦ Kolor zielony przy wysterowaniu kanałów:  

......................................................... k1.1; k2.1 ... k14.1 
♦ Kolor czerwony przy wysterowaniu kanałów:  
       ......................................................... k1.2; k2.2 ... k14.2 
♦ Przy jednoczesnym zasilaniu kanałów tej samej diody 

LED np. k1.1 i k1.2 – kolor zmiksowany zależy od ką-
ta patrzenia 

♦ Opis pól max 30 znaków/ 1 pole  
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Opis złącza kasety sygnalizacyjnej EUS-14 
 

Element 
optyczny 

Oznaczenie 
sygnałowe 

Pin złącza 
obiektowego 

Element 
optyczny 

Oznaczenie 
sygnałowe 

Pin złącza 
obiektowego 

LD1 k1.1 21 (ziel.) LD8 k8.1 2 (ziel.) 
LD1 k1.2 22 (cz.) LD8 k8.2 3 (cz.) 
LD2 k2.1 23 (ziel.) LD9 k9.1 4 (ziel.) 
LD2 k2.2 24 (cz.) LD9 k9.2 5 (cz.) 
LD3 k3.1 25 (ziel.) LD10 k10.1 6 (ziel.) 
LD3 k3.2 26 (cz.) LD10 k10.2 7 (cz.) 
LD4 k4.1 27 (ziel.) LD11 k11.1 8 (ziel.) 
LD4 k4.2 28 (cz.) LD11 k11.2 9 (cz.) 
LD5 k5.1 29 (ziel.) LD12 k12.1 10 (ziel.) 
LD5 k5.2 30 (cz.) LD12 k12.2 11 (cz.) 
LD6 k6.1 31 (ziel.) LD13 k13.1 12 (ziel.) 
LD6 k6.2 32 (cz.) LD13 k13.2 13 (cz.) 
LD7 k7.1 33 (ziel.) LD14 k14.1 14 (ziel.) 
LD7 k7.2 34 (cz.) LD14 k14.2 15 (cz.) 
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Dane do zamówienia 
 
Kaseta sygnalizacyjna – EUS-14 
 
Kable typowe do połączeń EUS-14: 
- z listwą zaciskową       ozn. KKS-14-00 
- ze sterownikiem PSW-8-02/03/  - 28 kanałów   ozn. KKS-14-02 
- ze sterownikiem PSW-8-04  - 14 kanałów /zielone/  ozn. KKS-14-04 
- ze sterownikiem PSW-8-04  - 14 kanałów /czerwone./  ozn. KKS-14-06 
 
Dane do zamówienia kabli 
 
 
 KKS - 14 - 00      L=........

ozn. typu

ozn. wykonania
długość w mb.


