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Dekoder sygnałów Pyrobox® model D16

Podstawowe dane techniczne :
Sposób obsługi
Port PC
Ilość sekcji 1
Ilość kanałów 16
Prąd testu
Napięcie odpalania
Zalecane zapalniki
Obciążenie szeregowe
Obciążenie równoległe
Wymiary 135 x 75 x 40 mm
Waga ok. 0.2 kg
Zasilanie

Krótka charakterystyka :

We wszystkich modelach pulpitów i modułów sterujących oraz modułów rozszerzających  Pyrobox®

sygnały  sterujące  z  poszczególnych  sekcji  wyprowadzone  są  na  odrębne  gniazda  OUTPUT,  do
których przyłączane są za pośrednictwem kabli połączeniowych dekodery sygnałów.
Zadaniem dekodera jest zdekodowanie sygnałów sterujących przychodzących z pulpitu/modułu oraz
przyłączenie zapalników elektrycznych do poszczególnych kanałów sekcji  obsługiwanej przez dany
dekoder.

Dekoder  model D16 ma zabudowanych 6 gniazd przyłączeniowych, w tym 2 wejściowe oraz 4 wyj-
ściowe.
Gniazda wejściowe, dzięki wewnętrznemu sprzężeniu, umożliwiają jednocześne połączenie dekodera
z pulpitem/modułem oraz z innymi dekoderami obsługującymi tą samą sekcję.
Gniazda wyjściowe natomiast umożliwiają przyłączenie zapalników elektrycznych do poszczególnych
kanałów.

Poszczególne gniazda wyjściowe oznaczono kolorowymi punktami: czerwonym, zielonym, niebieskim i
żółtym.
Na gniazdo "czerwone" wyprowadzono kanały sekcji o numerach od 1 do 4, na gniazdo "zielone" ka-
nały 5-8, na gniazdo "niebieskie" kanały 9-12, a na gniazdo "żółte" kanały 13-16.

Zapalniki elektryczne przyłączane są do dekoderów za pomocą specjalnych kabli połączeniowych tzw.
zespołów zapalczych.
Aby  ułatwić  przyłączanie  zapalników  do  poszczególnych  kanałów  kable  w  zespołach  zapalczych
oznaczono kolorowymi pierścieniami.
Najmłodszy kabel w wiązce ma oznaczenie czerwone, a następne kolejno : zielone, niebieskie i żółte.
Tak więc zapalniki do kanałów : 1, 5, 9 i 13 przyłączane sa kablami "czerwonymi"; do kanałów : 2, 6,
10 i 14 kablami "zielonymi"; do kanałów : 3, 7 11 i 15 kablami "niebieskimi"; a do kanałów : 4, 8, 12 i
16 kablami "żółtymi".
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