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Analogt adresserbart 
brandalarmspanel

MAGNUM 10

MAGNUM 10 er et kompakt enkeltkredsløbs-alarmpanel med mulighed 
for at udvide ti l to kredsløb. Alarmpanelet understøtt er op ti l 125 
adresser pr. kredsløb.

Takket være den avancerede kommunikati onsprotokol kan der ti lknytt es 
op ti l 32 individuelt adresserbare lydgivere ti l hvert kredsløb. Under-
lydgivere gør det muligt at ti lslutt e fl ere lydgivere.

Der kan ti lslutt es et ekstra kontrolpanel via monitoreret redundans 
RS422/485, kredsløb i opti ske fi bre eller TPC/IP-netværk.

I/O-enheder og alarmsendere er konfi gureret fl eksibelt som "årsag og 
virkning", hvilket gør det muligt at brugerti lpasse systemet i de mindste 
detaljer i overensstemmelse med kundens behov.

Automati sk enhedskending ved opstart reducerer den påkrævede 
idrift sætt elsesti d. MAGNUM 10 opfanger og anerkender adresserede 
og ti lslutt ede enheder, og systemet er fuldt funkti onelt på mindre end 
to minutt er. En standardkonfi gurati on sikrer, at systemet er klart ti l at 
detektere ild og fejl fra det øjeblik, strømforsyningen er ti lslutt et. Der 
kan konfi gureres yderligere med henblik på at brugerti lpasse systemet 
ved hjælp af en laptop med separat soft ware.

Specifi kati oner

Drift sspænding 85-265 VAC, 50/60 Hz
Batt erikapacitet 2 x 12 V, 7 Ah
Kredsløbskapacitet 125 adresser, maks. belastning 275 mA
Kredsløbskabel 1 Km 1,5mm², maks. 120 pF/m

Lydgiver-output 2 x 24 V maks. overv. 
400 mA pr. output

Relæ-output 
(spændingsfri)

2 x brand, 1 x fejl, 
nominelt 1A @ 50VDC

Hjælpespændings-output 300 mA @ 24 VDC
Drift stemperatur 0°C ti l +40°C
Relati v luft fugti ghed 0 ti l 95 % (ingen kondens)
Dimensioner (BxHxD) 272 x 404 x 107 mm

Vægt 2 kg uden batt erier; 
7 kg med batt erier 2 x 7 Ah

Besti llingsoplysninger

MAGNUM 10 dk Analogt adresserbart brandalarmspanel, 1 kredsløb
MAGNUM 10 LC Udvidelseskort, 1 sl. ti l MAGNUM 10
BA 700 12V blybatt eri, 7 Ah

• Kan udvides ti l to kredsløb
• 125 enhedsadresser pr. kredsløb
• Mulighed for ekstra kontrolpaneler via RS485
• 2 brandoutputs-omsti llingsrelæer
• 2 monitorerede lydgiver-outputs
• Fuld monitorering af detektorkredsløbenes integritet
• 384 programmérbare zoner
• 512 fuldt programmérbare lydgivere og I/O-grupper
• Baggrundsbelyst LCD-display med 4 x 40 tegn
• Grati s Windows-baseret konfi gureringssoft ware
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Godkendelses-/certi fi ceringsnummer

CPD 1328-CPD-0183

BRAND S-1055/11
LANDBRUG LA-013/11 (med ASPECT)


