Konventionelt brandalarmspanel
Alarm

og

ES 801

overvågning

ES 801 er designet med henblik på nem installation og service, og er
udstyret med adskillige funktioner, der ellers kun findes på adresserbare
brandalarmspaneler. Lydgivere kan forsynes fra detektorkredsløbene.
ES 801 er velegnet til mindre miljøer, hvor der ikke er behov for et
adresserbart system.
Adresserbare kontrolpaneler kan programmeres til kun at overvåge
hændelser i visse zoner. Dette gør systemet ekstremt velegnet til små
etagebygninger/kontorer.
Alarmpanelet er særligt godt beskyttet imod overspænding, hvorved
eventuel skade på systemet reduceres, især hvor kredsløbene er
placeret i flere bygninger.

Specifikationer
•

Detektorer, alarmenheder og deaktiveringskontakter kan tilsluttes
til det samme dobbeltkablede kredsløb.

•

Polaritetsuafhængige enheder med henblik på nem tilslutning.

•

Op til ni adresserbare kontrolpaneler.

•

Mulighed for opdeling i virtuelle systemer med segmenteret drift
via kontrolpaneler.

Udgangsspænding

•

Programmérbart kontrol-output.

Tørre outputs

•

Afgiver meddelelse i tilfælde af tilstøvede detektorer.

•

En selvudviklet kommunikationsprotokol i forhold til ASPECT
forenkler og giver det fulde overblik på alarmpanelet.

Hjælpespændings-output

•

Kodebeskyttelsen kan deaktiveres, hvis den fysiske adgang til
alarmpanelet er begrænset (f.eks. i et privat hjem, på en gård).

Godkendelses-/certificeringsnummer

Forhandler:

BRAND S-094/05
LANDBRUG LA-008/05 (med ASPECT)

Maks. antal enheder pr. zone

32 detektorer, 5 Elotec lydgivere

Lydgiver-udgang

1 x 24 V, 400 mA, 1 KΩ 2 W EOL
1 x brand, 24 V, 180 mA, (overv.)
1 x fejl, 24 V, 90 mA, (ikke overv.)
1 x brand, tovejskontakt 2A/30V
1 x fejl, tovejskontakt 2A/30V
1 x 24 V maks. 300 mA

Driftsspænding

230VAC (-15%, +10%), 50Hz (±10%)

Batteri

2 x 12 V, min. 7 Ah, maks. 9 Ah

Kapslingsklasse

IP30

Driftstemperatur

-5°C til +55°C

Maks. luftfugtighed

95 % (ikke-kondenserende)

Dimensioner (BxHxD)

420 x 335 x 110 mm

Bestillingsoplysninger
ES 801 CPD dk

Konventionelt brandalarmspanel

ES 801 P CPD dk

Kontrolpanel til ES 801

BA 700

12V blybatteri, 7 Ah
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Valgbare driftsmåder med henblik på optimal tilpasning

8x monitorerede, 1 KΩ 2 W EOL

Leverandør:

•

Antal zoner

