
SmartLine 8 zone uitbreiding 
plaatsen 



8 Zone uitbreiding 

De Inim conventionele brandmeldcentrales zijn leverbaar in een aantal uitvoeringen, bui-
ten dat ze in het Nederlands of Frans 
te leveren zijn, zijn de centrales ook uit 
te breiden met een 8 zone kaart 
(behalve de SmartLine 020/2). 
 
Zo is de SmartLine 020/4 standaard 
voorzien van 4 zones en uit te breiden 
met twee 8 zone kaarten tot 20 zones 
 
De SmartLine 036 (standaard 4 zones) 
is zelfs uit te breiden met 4 maal een 8 
zone kaart waarbij er dus maximaal 36 zones beschikbaar worden. 

Plaatsen van 8 zone kaart 

Het plaatsen van een 8 zone kaart vraagt een klein beetje aandacht. Het kan voorkomen 
dat bijvoorbeeld de bevestiging plaat niet goed gemonteerd wordt. Hierdoor kan er een 
(aard) fout ontstaan, met gevolg dat de centrale niet juist functioneert. Op de volgende 
pagina een overzicht van hoe de kaart te monteren in de Inim SmartLine brandmeldcen-
trale. 

Wist u dat…. 

Wist u overigens dat elke 8 zone kaart een extra bewaakte sirene (NAC) uitgang heeft. 
Deze uitgang (in tegenstelling tot) programmeerbaar is 
Je met een SmartLine 020/4 tot 3 sirene uitgangen kunt maken en met een SmartLine 
036 tot 5 uitgangen 
Ook iedere Zone een I/O aansluiting heeft. 
Je dus de 8 zone kaart ook als uitgang kaart kan gebruiken. 
Hiermee dus ierdere keer 8 extra uitgangen hebt, of 8 ingangen voor bijvoorbeeld een 4-
20mA gasdetector (zie voorgaande Tech mail) 

Inhoud 

De 8 zone kaart wordt geleverd in een kartonnen doos, de inhoud bestaat uit: 
1 x 8 zone kaart 
1 x adapterplaat 
1 x data kabel 
7 x schroef 
5 x afstand busjes 
1 x set weerstanden 



1. Maak de centrale spanningsloos en haal de plastic deel 
van de (bediening) van de centrale los. Door de 4 schroe-
ven los te draaien 

2. Plaats de adapter plaat op de bodem van de centrale, Let 
op dat deze juist geplaatst is, met de uitsparing naar bene-
den. 

3. Schroef de adapterplaat met 2 schroefjes vast aan de boden 
van de centrale 

4. Plaats de 8 zone kaart. Zet deze vast met de 5 afstand bus-
jes. Let er hierbij op dat de juiste schroefgaten gebruikt wor-
den. Bij de eerste uitbreiding worden dus de onderste 
schroefgaten niet gebruikt (blauw omcirkeld). 

5. Sluit de data verbindingskabel aan op de bovenste aanslui-
ting van de 8 zone kaart. Deze gaat naar de centrale. 
Indien meer uitbreidingskaarten worden geplaatst zal de on-
derste aansluiting voor de volgende 8 zone kaart zijn. 

6. Sluit de connector van de eerste 8 zone kaart aan op con-
nector aan de rechterzijde van de centrale print.  


