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Popis modulu A071: 
Modul A071 poskytuje dalších 8 výstupů v ústřednách řady Flex. Celkem je pak v ústředně k dispozici 10 
výstupů (T1 až T8, OP1 a OP2) a výstup OP3 pro reproduktor (je modulovaný a nelze k němu přímo 
připojit např. relé). Modul může být umístěn do do jednoho z volných míst vyčleněných v ústředně pro 
externí moduly. 
 
UPOZORNĚNÍ:  Modul A071 je podporován ústřednami galaxy Flex verze 1.11 a vyšší. Ústředny nižší 

verze je nutno upgradovat na vyšší verzi. Program Flash Programmer a s příslušnými 
soubory je dostupný na webových stránkách www.adiglobal.cz.   

 
 

 
1. Schéma zapojení modulu A071 



 
 
 

Programování modulu: 
Zapojení modulu je znázorněno na obrázku 1. Pro zprovoznění modulu je zapotřebí nastavit menu na 
51.50=POVOLENO. Výstupy T1 až T8 odpovídají adresám výstupů 0001 až 0008 a lze je programovat 
v menu 53.  
Pokud je k ústředně připojen modul A071 a menu 51.50=POVOLENO, svítí LED uprostřed modulu A071. 
Výstupy OP1 a OP2 jsou pak přesměrovány z desky ústředny na modul A071. 
Zátěž je třeba zapojit mezi +12V a výstup. Na výstupech T1 až T8 je v klidovém stavu malé napětí 
nezávislé na stavu výstupu. 
 

 
2. Příklad zapojení releového modulu RMM na výstup A071  

 

Technická specifikace modulu: 
 
Hmotnost 75g 

Pracovní teplota -10 až 55 °C 

Rozměry 80 x 68 x 15 mm 

Napájecí napětí 11,5 – 15V 

Klidový odebíraný proud 5mA 

Max. odebíraný proud  10mA 

Typ výstupů tranzistorové 

Zatížitelnost výstupů max. 30mA 

 
 
 


