
 

IO2032C 
Modulo de Entradas/Saidas Serie 2000 – 2 Entradas/2saída 
 

Generalidades 

O IO2032C é um modulo com 2 de entradas/2 saída da série A&E 

2000 endereçável, com supervisão de linha selecionável. Este módulo 

é alimentado diretamente do loop e é fornecido em caixa. 

 

Os módulos de entrada / saída de loop série 2000 são projetados para 

fornecer aplicações ilimitadas para comutação de entrada e saída e 

monitorização. Estes módulos combinados com os poderosos 

recursos de painéis de incêndio 2000/2X série permitem uma grande 

versatilidade para todas as aplicações 

 

Configuração 

A unidade IO2032C IO opera diretamente nas loop’s da serie  2000 

para monitorizar contatos de entrada e comandar independentemente 

saídas por relé para comando de equipamentos. Cada módulo I / O 

ocupa apenas um endereço na loop, independentemente do número 

de entradas ou saídas nesse módulo. 

 

Todos os dispositivos da série 2000 utilizam um protocolo de 

comunicações de dados digital com algoritmos de correção de erros 

para garantir a fiabilidade do sistema.  É possivel instalar  

até 128 destes dispositivos, em cada loop. O endereçamento é 

através de dois switches rotativos.. 

 

Entradas 

Qualquer entrada pode ser ligada como contatos supervisionados ou 

como não supervisionadas, normalmente abertos ou fechados. Este 

módulo reporta quatro estados por cada entrada: Circuito Aberto, 

passivo, activo ou em curto circuito. Dependendo da programação da 

central de incêndio, podem ser tomadas ações em função de  

qualquer um destes estados. 

 

Saídas  

As saidas são efetcuadas através de relés com contactos inversores 

livres de potencia, sem consumo extra, independentemente do estado 

em que estejam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Standard 

 

 2 Entradas / 2 Saída 

 Estrutura de entradas versatil 

 Entradas supervisionadas 

 Operação Normalmente Aberto / Normalmente fechado 

 Alimentação através da loop 

 Endreçamento numérico 

 Certificação EN54 e CPD 

 

  



Como empresa inovadora a UTC Fire & Security reserva-se ao direito de alterar especificações 
sem aviso prévio.Para saber mais sobre novas especificações de produto visite a UTC Fire & 
Security online em www.utcfssecurityproducts.com.pt ou contacte o seu representante UTC 
Fire & Security 

 
 

 

IO2032C 
Modulo de Entradas/Saidas Serie 2000 – 2 Entradas/1 saída  
 

Especificações Técnicas Como Encomendar 

Alimentação 

Tensão de operação (através do loop) 17 - 39 VDC 

Corrente (standby)    < 300 µA 

Corrente (max)    350 µA 

 
Electronica 

Saidas (não supervionadas)   2 (2 A @ 30 VDC) 

Inputs (supervisão selecionavel)  2 

Modos de operação    Normal, Activo, Aberto,  curto  
    circuito 

Resistencia FL (se necessária)   150 kO, ¼ W, 5% 

Resistencia de entrada   33 kO, ¼ W, 5% 

 
Caixa 

Tamanho     (L x A x P) 175 x 124 x 51 mm 

Material     Plastico branco 

 
Ambiental 

Temperatura de armazenamento  -20°C to +60°C 

Temperatura de operação   -5°C to +40°C 

Humidade relative s/ cond.   10 to 95% 

Classificação    IP40 

 
Instalação 

Cablagem     2-fios (loop) 

Quantidade (max)   128 por loop 

Referência  Descrição 

IO2032C   Modulo de Entradas/Saidas Serie 2000 – 2  
  Entradas/2 saídas 

 


