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FireClass is een revolutionaire
nieuwe klasse van commerciële
branddetectieproducten.
FireClass bestaat uit een
uitgebreid assortiment
volledig goedgekeurde
kwaliteitsproducten ontworpen
en vervaardigd in Europa.
FireClass is ontworpen om
zowel de eindgebruiker
als de installateur aan te
spreken met de nieuwste
branddetectietechnologie,
verpakt in een eenvoudig
te installeren, kant-enklare, digitale openprotocoloplossing.
Een nieuwe klasse
branddetectie die is ontworpen
om aan al uw behoeften te
voldoen bij één leverancier.

Introductie van een nieuwe
generatie Brandmeldsystemen

Uitgebreid assortiment
FireClass conventionele branddetectieproducten variëren
van een 2-zonepaneel tot een 32-zonepaneel Deze worden
aangevuld met een reeks conventionele brandmelders en
accessoires gericht op optimale bescherming bij minimaal
ongewenst alarm.

Adresseerbare FireClass-producten voor branddetectie
variëren van de eenvoudig te installeren kant-en-klare FC501en FC MAE-software om verschillende locaties te bewaken
via een IP netwerk tot en met de 2- tot 8-lus FireClass digitale
brandmeldcentrales voor complexe installaties. FireClass
maakt gebruik van een krachtig en robuust digitaal protocol
voor hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit bij de installatie.

FireClass - A New Class of Fire Detection
Volledig Goedgekeurd
FireClass producten zijn goedgekeurd en gecertificeerd
volgens relevante Europese normen. FireClassgoedkeuringen gaan verder dan de minimumvereisten,
waaronder EN54-goedkeuring van het FireClassnetwerk, EN54-13-systeemgoedkeuring, EN54detectorgoedkeuring in alle detectiemodi en het Prescient
III-bluspaneel met EN54-2, EN54-4, EN54-13 en
EN12094-1 goedkeuring.

Digitaal Open Protocol
FireClass biedt een digitale protocoloplossing die
overal op de markt verkrijgbaar is via handels- en
distributiespecialisten, waardoor keuzevrijheid voor
installateurs en eindgebruikers wordt gegarandeerd.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor de zware industriële
omgeving, gebruikt FireClass een robuust digitaal protocol
dat verschillende bekabelingsconfiguraties ondersteunt
om de installatie te vereenvoudigen en om bestaande
systemen te optimaliseren.

Eenvoudig te Installeren
Eenvoudige installatie en engineering ondersteunen het
concept van FireClass. Het loopt door alle producten.
Installatie wordt bijvoorbeeld vereenvoudigd door de
modulaire opbouw terwijl eenvoudige gebruiksvriendelijke
configuratiesoftware en tools voor het opsporen van
fouten de inbedrijfstelling versnellen. De installatie van
modules wordt vereenvoudigd door de flexibiliteit van
het FireClass digitale protocol en andere functies, zoals
de plafondtegeladapter die de installatie van detectoren
aanzienlijk kan versnellen.
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Waarom FireClass?

FireClass omvat een digitale
branddetectietechnologie die is gebouwd
op meer dan 50 jaar toewijding en
prestaties van Johnson Controls.

De technologie van het paneel maakt
gebruik van een digitaal faalveilig
algoritme om met elke detector te
communiceren en te bepalen of deze
naar behoren functioneert. Met het
systeem kunnen vervolgens direct
en nauwkeuring zowel lokaal als op
afstand acties worden ondernomen voor
storingen of onderhoud.

FireClass biedt een lange levensduur van
10 jaar op het CO-gevoeligheidselement.
Dit onderdeel wordt voornamelijk gebruikt
om bewoners te beschermen terwijl
ze slapen.

FireClass adresseerbare centrales
nemen de prestaties aan van de
huhuidige computertechniek en hiermee
ontstaat een van de meest effectieve en
geavanceerde brandalarmpanelen op
de markt.

FireClass omvat drie belangrijke
detectieniveaus, waaronder optische
rookdetectie, thermische detectie en
detectie van CO-niveaus. Afhankelijk
van de toepassing; deze kunnen
worden aangepast aan verschillende
gevoeligheidsniveaus om brand te
detecteren en vals alarm te verminderen.

De drievoudige detectietechniek kan alle
handtekeningen van brand detecteren,
inclusief hitte, rook en koolmonoxide. Het
systeem analyseert alle drie de gegevens
en analyseert snel, met behulp van
geavanceerde algoritmen om nauwkeurig
een brand te kunnen bevestigen.
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Iconen bibliotheek
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De “Best in Class” van FireClass
Optische en Akoestische Monitoring en Zelftest
Het regelmatig testen van branddetectiesystemen is noodzakelijk, maar is vaak
storend, vooral in gebouwen zoals ziekenhuizen of hotels. De nieuwe reeks detectoren
van FireClass is slim genoeg om zichzelf te testen wanneer dat nodig is.
Reflective Light Monitoring (RLM) wordt gebruikt om een volledige zelftest van alle flitsers
(VAD’s) uit te voeren. Reflective Sound Monitoring (RSM) maakt een
volledige zelftest van akoestische detectoren mogelijk.
RSM en RLM meten en testen geluids- en lichtopbrengst. Deze zijn niet gebaseerd
op elektronische metingen of simulaties, maar op reële output. Deze testmethode
is zeer nauwkeurig en stelt de eindgebruiker gerust door een hoog niveau van
vertrouwen te geven in de prestaties van het systeem. Deze zelftests kunnen op
elk moment worden geactiveerd vanuit de gebruikersinterface van het paneel.

FC460PH Multi Sensor Melder
- Gecombineerde optische en temperatuurgevoelige rookmelder.
- Meest flexibele detector in FireClass-reeks - kan worden aangepast
om bescherming te bieden aan een reeks omgevingen
- Detecteert een breed scala aan branden, waaronder weinig rook en weinig hitte.
- Werkt in verschillende modussen en gevoeligheden voor hitte en rook.
- Modussen kunnen volledig worden bediend en geprogrammeerd via het paneel.
- Software kan worden geconfigureerd in twee adressen, zodat het paneel het
apparaat indien nodig als twee afzonderlijke apparaten kan behandelen.
De FC460PH is de meest flexibele detector in het FireClass-assortiment. Met
zijn vermogen om een breed scala aan branden te detecteren, van brandend tot
smeulend vuur, is de gecombineerde rookmelder voor optische en thermische
detectoren de geprefereerde keuze voor een reeks branddetectietoepassingen.
Deze omvatten bedrijven in de lichte industriële, winkel- en kantooromgevingen. De rookmelder
werkt in een aantal goedgekeurde modussen en gevoeligheden die dynamisch kunnen
worden geselecteerd om aan verschillende omgevingsomstandigheden te voldoen.
De multisensor heeft zes algemene modussen en verschillende gevoeligheidsinstellingen.
Het paneel kan schakelen tussen twee van deze modussen en gevoeligheden
door middel van dag- / nacht tijdsaanduidingen, handmatige bediening van de dag
/ nacht-knop van het paneel of ook via een ingang op de melder. Als alternatief
kan de rookmelder eenvoudig permanent in één modus worden gelate
De 6 instellingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoogwaardige optische en een vaste temperatuur van 60°C. (Standaard modus)
Optische high-performance.
Alleen standaard optische rook.
Alleen warmte - Stijgsnelheid.
Alleen verwarming -60°C Vaste temp.
Standaard optisch +60°C vaste temp.
(Evenals de instellingen voor Normaal, Laag en Hoge
gevoeligheid voor alle optische modussen)
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FC460PH Multi Sensor Melder HPO
De hoogwaardige optische modus (HPO)
De HPO-modus is ontworpen om het paneel gemakkelijker in een alarmtoestand te
laten komen dan bij een standaard optische detector. Bijvoorbeeld als er minder rook
dan normaal wordt geproduceerd wanneer een vuur ontbrandt, of als er een plotselinge,
intense brand ontstaat door ontsteking van een mengsel van lucht en een verspreide
brandbare stof; de HPO-modus zal een algoritme gebruiken om de gevoeligheid van het
rookdetectie-element effectief te verhogen naarmate de temperatuur dramatisch stijgt.
Basis High Performance Optische Modus
Deze modus is alleen een rookdetectiemodus, hierdoor zal het paneel niet alarmeren
bij het detecteren van warmteontwikkeling, het gebruikt louter het gedetecteerde
verwarmingsniveau om de gevoeligheid voor rook in zijn omgeving aan te passen.
High Performance optische modus met vaste temperatuurwaarde
Deze modus biedt een veilige backstop; als de omgevingstemperatuur 60 °C bereikt of
overschrijdt, zal het paneel in alarm komen zowel door hitte als rook, ongeacht het rookniveau.
De keuze van modussen maakt de FC460PH tot een veelzijdig detector welke
geschikt is voor vele toepassingen en ook de beste optie is wanneer het moeilijk
is om te bepalen welk type detector het beste bij een situatie past.
Bijvoorbeeld in een moeilijk toegankelijke ruimte zoals een liftschacht bij hoge plafonds
of afgesloten kamers, gecontroleerde ruimtes, appartementen van het type HMO waar
toegang tot en het wijzigen van het fysieke apparaat problematisch zou kunnen zijn.
De modussen van deze detector (en in de meeste andere FireClass-lusapparaten)
zijn volledig bedienbaar vanaf het paneel, dus het is niet nodig om de fysieke detector
opnieuw te bezoeken om de instellingen te wijzigen. Zoals met alle FireClasslusdtectoren zijn ze adresseerbaar waardoor problemen worden verminderd die anders
verband houden met de slijtage van hardware. Ten slotte kan het apparaat zelfs
worden gesplitst (door middel van configuratiesoftware) in 2 adressen, zodat het paneel
de detector ziet alsof het 2 afzonderlijke detectoren zijn mocht dat nodig zijn.

Multi Account Engine
FireClass Console Multi Account Engine (FC MAE) is de nieuwste FireClass-software
waarmee gebruikers meerdere FireClass-systemen over de hele wereld kunnen beheren.
Mogelijkheden:
- Beheer tot 32 FC500-serie panelen (FC501, FC503, FC506)
die via Ethernet zijn verbonden via de FC500IP3-module.
- Toont real-time status van de panelen.
- Signalering zodra er zich een gebeurtenis voordoet in een van de bewaakte systemen.
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De “Best in Class” van FireClass
Addressable Call Points
Er is een uitgebreide reeks handbrandmelders voor gebruik met FireClass adresseerbare
systemen, gebruikmakend van het robuuste en betrouwbare FireClass open protocol. Alle
handbrandmelders zijn ontworpen om een alarmsignaal te kunnen geven met behulp van een
resetbaar element, wat betekent dat het meldpunt gemakkelijk kan worden gereset nadat het is
geactiveerd. Adresseerbare handbrandmelders zijn:
-

Compacte, moderne styling.
EN54-11-certificering.
Integrale kortsluitisolator.
Tweekleurige LED-indicatie.
Testsleutel voor snel testen.
Optioneel transparant scharnierend deksel.
IP67 Bescherming voor externe toepassingen.

DPK6 – Kanaalmelder
De DPK6 kanaal unit is ontwikkeld om rook in ventilatiekanalen te detecteren en biedt
aanzienlijke voordelen op het gebied van prestaties en installatie. Kenmerken van de DPK6 zijn:
-

Ontworpen vlgens EN54 deel 27.
Aspiratiesysteem voor 1 kanaal
Gepatenteerde venturibuis en behuizing.
Testgat op deksel.
Eenvoudige installatie.
Gevoelige stroomindicator.
Eenvoudige service en onderhoud.
Geschikt voor 27mm aspiratiebuizen
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FireClass 501

FireClass 700 serie

FireClass FC460 series

- Instapmodel digitaal paneel.
- Automatisch leren en automatische
adressering met Intelli-Zone-functie
- Volledige out-of-the-box
functionaliteit.
- Veelzijdig, eenvoudig te installeren
adresseerbaar alternatief voor
conventioneel.

- 8.4” TFT touch screen in kleur,
meertalige gebruikersinterface
- Tot 1000 adressen per paneel.
- Volledig EN54 goedgekeurd netwerk
- Tot 99000 adressen in een netwerk.

- Biedt de beste detectieprestaties in
zijn klasse met de mogelijkheid om
alle brandtypen te detecteren.
- Bereik omvat een optische /
thermische.-multisensor en
optische /warmte /CO drievoudige
multisensor.
- Automatische zelftest van elk
sensorelement.
- 360 graden alarm, fout en
geïsoleerde LED op elke detector.
- Zes door EN54 goedgekeurde
modussen voor de optische /
temp-multisensor
- Optische / temp.-multisensor kan
verschillende modussen aan in
dag /nacht-instellingen. Alle
optische modussen hebben
drie door EN54 goedgekeurde
gevoeligheden
- Lage exploitatiekosten op
de lange termijn

FireClass Grafische Software
FireClass 500 serie
- Panelen met 3 of 6 lussen.
- Automatisch leren en automatische
adressering met Intelli-Zone-functie.
- Maximaal 250 modules per lus.
- Envoudig te configureren.
- Gebruiksvriendelijke grafische kaarten.

Product Catalogus

- Grafische beheersystemen.
- Client / serversysteem, waardoor
meerdere werkstations via een
netwerk kunnen werken.
- Software voor monitoring op afstand
via TCP / IP.
- Meervoudig locatiebeheer via IP
vanaf één werkstation.
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Meldersokkels & Accesoires

Addresseerbare Modules

Signaalgevers en Flitsers

- Reeks standaard sokkels, isolator
sokkels, sounder sokkels en sounder /
flitser sokkels.
- Adresseerbare sokkels kunnen worden
geprogrammeerd via een download
om het volume, de toonkeuze en de
flitssnelheid aan te passen, aangevuld
met de tijdbesparende plafondadapter
voor een snelle en eenvoudige
installatie.

- Breed scala aan input-, output- en
multifunctionele modules voor alle
toepassingen.
- Universele detectormodule om twee
conventionele circuits aan te sluiten.
- Zelfsstandig werkend
hoogspanningsrelais dat direct de
netspanning kan schakelen vanuit een
module van de FireClass-lus.
- Een keuze uit quad input /
output-modules ontworpen voor
een verscheidenheid aan interface
toepassingen

- Uitgebreid assortiment visuele alarmen visuele indicatioren evenals sirenes
en sirenesokkels
- Ruime keuze aan geluiden die passen
bij nieuwe en bestaande applicaties.
- Afzonderlijk aan te sturen signaal- en
flits modules om vanuit het FireClasspaneel de meeste evacuatie
strategieën
te vergemakkelijken.
- Volume, toon en flitssnelheid kunnen
individueel of globaal door software
worden geconfigureerd.

Handbrandmelders
- Herkenbare handbrandmelders voor
binnen en buiten.
- Ingebouwde isolator.
- Meerdere beschikbare accessoires.
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Addresseerbare Brandmeldpanelen

Uitgebreid Adresseerbare Range

Robuust Digitaal Protocol

De reeks adresseerbare panelen van FireClass biedt de klant
zeer eenvoudige out-of-the-box, stand-alone panelen met
maximaal 6 in twee lussen die tot 500 adresseerbare detectoren
ondersteunen. Daarnaast omvat het assortiment panelen met
een enkele lus tot een paneel met 8 lussen met maximaal 250
adressen per lus, van 32 tot 240 zones per paneel en tot 7
volledig functionele repeaters per paneel welke met 99 panelen
in een netwerk kunnen worden verbonden. FireClass biedt
ook een volledig assortiment multi-sensor detectoren en een
uitgebreide reeks uitbreidingsmodules.

Oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruwe industriële omgeving
maakt FireClass gebruik van een robuust digitaal protocol
waarvan bewezen is dat het al meer dan 20 jaar bestand
is tegen slechte, vochtige en beschadigde bekabeling. Het
veerkrachtige digitale protocol werkt op de meest bestaande
bekabeling en maakt flexibele installaties mogelijk wanneer T’s
vereist zijn. De lus kan worden gemaakt van steekleidingen
voor een eenvoudige upgrade van conventionele systemen en
maakt tot 250 adressen per lus mogelijk tot 500mA verbruik
voor brede toepassingen.

Volledig gekeurd

Resistent tegen vals alarm

Om gemoedsrust te garanderen voor zowel de installateur
als de eindgebruiker, zijn FireClass-producten goedgekeurd
en gecertificeerd volgens Europese normen. FireClassgoedkeuringen gaan verder dan de minimumvereisten,
waaronder EN54-goedkeuring van het FireClass-netwerk,
EN54-detectorgoedkeuring in alle detectiemodi en EN54-13systeemgoedkeuring voor de netwerkpanelen en een breed
scala aan lusmodules.

Het assortiment omvat een hoogwaardige optische rookmelder
samen met verschillende multi-sensor apparaten. Drievoudige
sensortechniek zorgt er voor dat onnodige alarmering tot een
minimum wordt beperkt. Dag- / nacht detectie modussen maken
ook reductie van ongewenst alarm mogelijk ook wanneer het
gebouw bezet is.

Vrijheid van keuze
FireClass biedt een open protocoloplossing die overal op de
markt verkrijgbaar is via handels- en distributiespecialisten,
waardoor keuzevrijheid voor installateurs en eindgebruikers
wordt gegarandeerd. Eenvoudig te gebruiken programmeer
software is beschikbaar voor installateurs en eindgebruikers,
met functionaliteit die beschikbaar is via de bediening van het
paneel. Detectorconfiguratie en tekstwijzigingen zijn vervolgens
ook beschikbaar via het paneel.

Product Catalogus
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Brandmeldpanelen
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Brandmeldpanelen
FC501
Algemene informatie
FC501 is een adresseerbare FireClass-oplossing voor kleine systemen
van Johnson Controls. De FC501, die uitermate eenvoudig te installeren
en te gebruiken is, is een kant-en-klaar paneel dat de eenvoud van een
conventioneel systeem en de voordelen van de FireClass adresseerbare
digitale technologie biedt. Automatische adressering, Intelli-Zone, Helpfunctie op het scherm, USBinterface om de configuratie te uploaden
en het gemak om het paneel te configureren via een geïntegreerd
toetsenbord zijn slechts enkele van de functies die de installatie en
configuratie van de FC501 in slechts een paar eenvoudige stappen
mogelijk maken.

Specificaties
- 3 in 1 lus paneel.
- 400mA vermogen verdeeld
over 3 lussen.
- Tot 128 Adressen / 32 Zones.
- Eenvoudig te programmeren.
- Out-of-the-box, volledige
programmeerbaar vanaf keypad.
- Automatische adressering.
- Auto Mapping met Intelli-Zone functie.
Helpfunctie op het scherm.
- USB poort voor Host/Device
voor upload / download
taalbestand, firmware, configuratie,
vocale berichten, etc.
- Looptest functie.
- Kortsluitdetectie.
- 4000 Event Log.
- On board PSTN kiezer.
- Optioneel IP board.
- Tot 4 uitbreidingspanelen.
- Snel te programmeren systeem
via software, als ook offline.
- Accucpaciteit en
bekabelingsberekening
- Op afstand real time mode.
- Easy Remote gebruikersinterface
met bedieningsknoppen
(reset, stilte, evacuatie).
- Multilevel plattegronden gebaseerd
op een boomstructuur.
- Mogelijkheid om zonelabelblad
af te drukken voor aanpassing
van het voorpaneel.
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Met dit 3 in 1 luspaneel kunnen 3 circuits met apparaten worden
aangesloten op dit paneel met één lus, wat meer flexibiliteit biedt en het
bekabelingsproces vereenvoudigt. Zodra de detectoren zijn aangesloten,
kan het systeem met één klik automatisch worden geadresseerd. De
apparaten worden automatisch toegewezen aan 3 zones, afhankelijk van
de fysieke lus waarmee ze zijn verbonden, is het systeem klaar om de
site te beschermen. Het FireClass FC501-bedieningspaneel ondersteunt
maximaal 4 repeaters van de nieuw geïntroduceerde FC500 FireClass
Repeater.
Als de systeemconfiguratie moet worden gewijzigd en de modules
opnieuw moeten worden geadresseerd of de zones opnieuw moeten
worden geprogrammeerd, verkort de krachtige Intelli-Zone-functie de
configuratietijd aanzienlijk, zodat de installateur tegelijkertijd testen en
programmeren kan uitvoeren.
De configuratiesoftware is buitengewoon gebruiksvriendelijk en biedt
een zeer eenvoudig te gebruiken grafische interface die alle apparaten
weergeeft die op de verschillende zones zijn aangesloten. Software
voor het berekenen van de accu en bekabeling is inbegrepen om de
installateur te helpen bij het ontwerpen van het systeem. Gratis grafische
software, met plattegronden op meerdere niveaus, maakt een realtime
visualisatie op afstand van elke lus, zone en status mogelijk en de
eenvoudige externe gebruikersinterface met bedieningsknoppen (reset,
stilte, evacuatie), stelt gebruikers in staat het systeem te beheren vanaf
elke locatie ter wereld.
Het FireClass FC501-bedieningspaneel ondersteunt in totaal 128
apparaten, waaronder detectoren met dubbele en drievoudige
technologie en een groot aantal modules en sirenes, wat een van de
grootste reeksen op de markt mogelijk maakt. EN54-2+4 goedgekeurd.

19
3-lussen Paneel - 2,7A PSU Engels
Triple Circuit single loop paneel, ondersteunt tot 128 modules.
Voorzien van Engelese teksten, hierdoor is het paneel geschikt
voor diverse markten. 2,7A voedingseenheid.

Artikelnummer
557.200.718

FC501-H

3-lussen Paneel - 1,5A PSU, Iconen
Triple Circuit single loop paneel, ondersteunt tot 128 modules.
Voorzien van iconen, hierdoor is het paneel geschikt voor alle
markten. 1,5A voedingseenheid.

Artikelnummer
557.200.719

FC501-L

3-lussen Paneel - 2,7A PSU, Iconen
Triple Circuit single loop paneel, ondersteunt tot 128 modules.
Voorzien van iconen, hierdoor is het paneel geschikt voor alle
markten. 2,7A voedingseenheid.

Artikelnummer
557.200.720

FC501-HK
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Brandmeldpanelen
FireClass FC503 en FC506 Addresseerbare Panelen
Algemene Informatie
De FC503 is de nieuwste adresseerbare FireClass-paneeloplossing
voor een breed scala aan toepassingen en vereisten. Dit nieuwe paneel
is ontworpen om uiterst eenvoudig te installeren en te gebruiken en
een “out of the box” oplossing die de eenvoud van een conventioneel
systeem en de voordelen van de FireClass adresseerbare digitale
technologie bieden.
Automatische adressering, Intelli-Zone, online Help-functie, USBinterface om de configuratie te uploaden en de eenvoud om het paneel te
configureren via een geïntegreerd toetsenbord zijn slechts enkele van de
functies die de installatie en configuratie van dit panel in slechts een paar
eenvoudige stappen mogelijk maken.
Het FC503-paneel heeft 3-in-1-lussen die tot 250 adresseerbare
dtectoren en 128 zones kunnen ondersteunen.
De mogelijkheid om te netwerken (via RS485) tot 8 repeaters en tot 7
panelen in een master-slave-netwerk betekent dat een enkel systeem tot
3500 sensoren / apparaten kan bewaken. Dankzij de beschikbaarheid
van de EN54-gecertificeerde FC500IP-communicatiemodule en de
geïntegreerde PSTN-module kunnen sites eenvoudig en effectief worden
bewaakt, zelfs vanaf externe locaties.
Gratis software, gebaseerd op een boomstructuur met plattegronden
op meerdere niveaus, maakt een realtime visualisatie op afstand van
elke lus, zone en status mogelijk en de eenvoudige gebruikersinterface
op afstand met bedieningsknoppen (reset, stilte, evacuatie), stellen
gebruikers in staat het systeem vanaf elke locatie ter wereld te beheren.
EN54-2+4 goedgekeurd.

Specificaties

Artikelnummers

-

557.200.725		
557.200.726		
557.200.727		

Tot 1A stroom dynamisch verdeeld over de luscircuits
Automatische toewijzing met Intelli-Zone-functie
Online Help-functie
USB-interface dubbele rol host / module
Meerdere gebruikers en meerdere installatieprogramma’s
(Maximaal 2 installatieprogramma’s, 8 gebruikers)
Looptest functie
4000 gebeurtenissen logboek
Detectie van lusonderbreking
Aan boord PSTN-kiezer
GSM / GPRS als externe module
Tot 8 repeaters en tot 7 FC500-serie paneel clienten
Event transmissie via PSTN en IP
Automatische drift compensatie

Product Catalogus

FC503: 3-in-1 Lus Paneel 250 Punten
FC506: 6-in-2 Lussen Paneel 500 Punten
FC500 FireClass Repeater
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Paneel Accessoires
IP Module
De FC500IP v3 is een IP-module die wordt gebruikt om regeleenheden in de
FireClass 500-reeks aan te sluiten op een LAN. Met een openbaar IP-adres is
het ook mogelijk om de controle-unit overal ter wereld te beheren en te bewaken,
zolang je maar toegang hebt tot internet.
De nieuwe versie 3 kan gebeurtenissen met maximaal 3 ontvangers communiceren
via het SIA-protocol.

Specificaties
-

Verbindt de FireClass 500 met het LAN.
Onderhoud en programmering op afstand via het IP-adres.
Configuratie DHCP of handmatig.
128-bits AES-codering.
Kan worden geïnstalleerd in de FireClass 500-paneelbehuizing.
Verzend gebeurtenissen naar alarmontvangers met behulp van het SIA-protocol

Artikelnummer
508.031.743

FC500IP3

Multifunctionele Interface
FC500MFI is een multifunctionele interface tussen de FireClass 500-centrale en
een eenvoudige brandweer of een afstandsbedieningsbord die op maximaal 1 km
afstand van de FireClass 500-centrale kan worden geplaatst. Bovendien kan op
elke FC500MFI ook een seriële printer worden aangesloten die alle gebeurtenissen
in het systeem kan afdrukken.

Specificaties
- Vereenvoudigde verbinding met de interface van de brandweerman of het
bedieningspaneel op afstand.
- Interface voor seriële printer.
- Maximaal 4 FC500MFI per systeem aangesloten via de bus RS485.

Artikelnummer
508.031.742

FC500MFI
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FC500 Monitorings Software
Met FireClass Console Multi Account Engine (FC MAE) kunnen gebruikers vanaf
één werkstation meerdere FireClass-systemen over de hele wereld monitoren.
Het beheert tot 32 FC500-serie panelen (FC501, FC503, FC506) die via Ethernet
zijn verbonden via de FC500IP3-module, waardoor hun realtime status wordt
weergegeven en de operator wordt gewaarschuwd zodra zich een gebeurtenis
voordoet in een van de bewaakte systemen

Specificaties
-

Beheer op afstand via Ethernet.
Bewaakt tot 32 panelen uit de FC500-serie (FC501, FC503, FC506).
Pop-up en audiomelding bij nieuwe evenementen.
Verkeerslichtstijlindicatoren voor panelenstatus.
Algemene systeemstatusindicator.
Geïntegreerd met FireClass Console en FireClass 500 Console-software.
Snelle link naar de FireClass grafische kaarten.
Eén logbestand voor het hele bewaakte systeem.
Gegevensversleuteling door AES128.

Artikelnummer
557.202.726

FC-MAE

USB 5m Kabel Type A <•> Type A
Maakt aansluiting van een FC501-paneel op een pc mogelijk.

Artikelnummer
508.032.037
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Behuizing voor 38Ah Batterijen
Verlengde batterijkast met maximaal twee 12 V, 38 Ah batterijen voor een langere
back-up tijd voor het systeem.

Artikelnummer
508.032.036

FC500BX

FireClass FC500 reserveonderdelen
Artikelnummers
508.032.040
508.032.042
508.032.044 		
			
508.032.045		
			

B078 Moederbord voor FC501 DISP-FC501
Reserve-display voor FC501 / FC503 / FC506
Extra moederbord voor FC-503 3-lus
FireClass-paneel
Extra moederbord voor FC-506 6 Lus
FireClass-paneel

Versie 4
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FireClass 700 Brandmeldpanelen met 2 tot 8 lussen
FireClass FC702 Addresseerbaar Paneel
Algemene informatie
Dit paneel met twee lussen van FireClass is een zeer
geschikt digitaal adresseerbaar brandalarmsysteem met een
geavanceerd TFT touch screen in kleur dat ergonomisch is
ontworpen speciaal voor brandalarmcontrole. De bediening
van het touchscreen is mogelijk met of zonder handschoenen
en biedt intuïtieve gebruikersvriendelijkheid inclusief keyless
log-in met RFID-kaarten.
De FC702S is gehuisvest in een compacte ondiepe
behuizing, terwijl de FC702D een diepe behuizing heeft voor
grotere batterijen voor langere standby-tijden. Elk paneel kan
in totaal 250 adressen ondersteunen en panelen kunnen in
een netwerk met elkaar worden verbonden, waardoor het
geschikt is voor een reeks toepassingen.

Specificaties
-

8.4” TFT touch screen in kleur, meertalige gebruikersinterface
Ergonomisch Display voorzien van iconen
Aanraakgevoelige status-LED’s geven informatie over gebeurtenissen
Contextgevoelige hulp en instructies voor de operator op het scherm
Door de gebruiker te configureren plattegronden
Programmeerbare grafische rustweergave
Uitgebreid detectorbeheer en uitschakelfuncties
Printbaar overzicht van 10.000 gebeurtenissen met dynamische filters
Keyless inloggen met behulp van RFID tags
Flexibele configuraties met een enkele of dubbele hardwarelus
Compacte ondiepe behuizing of diepe behuizing

Artikelnummers
557.200.949 		
557.200.950 		
557.202.844 		
557.202.081 		
557.200.954 		
557.200.955 		
557.200.957 		
557.200.958 		
557.200.959 		
557.200.960 		
557.200.965 		

FC702S Eén HP of twee SP Lussen FireClass-panelen, ondiepe behuizing
FC702D Eén HP of twee SP Lus senFireClass-panelen, diepe behuizing
PNI800 - Netwerkinterface slotkaart
FOM800 - Fibre optic module voor gebruik met de PNI800
FC1DS Volledig Functioneel Nevenpaneel
FC-1-D2 Nevenpaneel (alleen uitlezen)
FCZ4DS FireClass40ZoneDisplay
FCZ8DS FireClass80ZoneDisplay
FC-PRT Printer Module in behuizing
FC-ANC Module behuizing
FC Nederlandse insteeklabels 4 stuks
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FireClass FC708 Addresseerbaar Paneel
Algemene Informatie
Het adresseerbare paneel met acht lussen van
FireClass is een zeer geschikt digitaal adresseerbaar
brandmeldsysteem met een geavanceerde TFT-touch screen
gebruikersinterface die ergonomisch speciaal is ontworpen
voor brandalarmcontrole. De bediening van het touchscreen
is mogelijk met of zonder handschoenen en biedt
gebruiksvriendelijke, intuïtieve bediening inclusief keyless
log-in met RFID-kaarten.
FC708D & FC718D brandmeldcentrales kunnen elk in totaal
1000 adressen ondersteunen en panelen kunnen naadloos
met elkaar worden verbonden, waardoor het geschikt is voor
een reeks toepassingen. Ze zijn uitgerust met vier SP-lussen
die met hardware kunnen worden geconfigureerd als twee
HP-lussen en kunnen eenvoudig worden uitgebreid tot
4 HP-lussen of 8 SP-lussen.

Specificaties
-

8.4” TFT touch screen in kleur, meertalige gebruikersinterface
Ergonomisch Display voorzien van iconen
Aanraakgevoelige status-LED’s geven informatie over gebeurtenissen
Contextgevoelige hulp en instructies voor de operator op het scherm
Door de gebruiker te configureren plattegronden
Programmeerbare grafische rustweergave
Uitgebreid detectorbeheer en uitschakelfuncties
Printbaar overzicht van 10.000 gebeurtenissen met dynamische filters
Keyless inloggen met behulp van RFID tags
Flexibele configuraties met een enkele of dubbele hardwarelus
Compacte ondiepe behuizing of diepe behuizing

Artikelnummers
557.200.951		
557.200.952		
557.202.842		
557.202.844		
557.202.081		
557.200.954		
557.200.955		
557.200.957		
557.200.958		
557.200.959		
557.200.960		
557.200.971		

FC708D - Twee HP or vier SP lussen, uitbreidbaar tot acht lussen,
FC718D - Twee HP- of vier SP-lussen, uitbreidbaar tot acht lussen,
PLX800 - Twee HP of vier SP lussen uitbreidings slotkaart
PNI800 - Network Interface slotkaart
FOM800 - Fibre optic module voor gebruik met PNI800
FC1DS - Volledig Functioneel Nevenpaneel
FC1D2 - Nevenpaneel (alleen uitlezen)
FCZ4DS - FireClass40ZoneDisplay
FCZ8DS - FireClass80ZoneDisplay
FC-PRT - Printer Module in behuizing
FC-ANC - Module behuizing
FC Zone Insteeklabels
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16 Weg Universeel I/O Uitbreidingskaart
De XIOM is een 16-kanaals universele input / output uitbreidingskaart.
De I / O op de XIOM kan worden ingesteld in reeksen van 8 om als
volgt te werken:

Specificaties
-

LED-driveruitgangen (10mA-bron).
Relaisuitgangen (100mA sink).
Ingang spanningsmonitor (8 • 30Vdc Normaal).
Spanningsloze contactingangen.

Artikelnummer
557.180.016

XIOM

Input/Output Uitbreidingsmodule
De IOB800 in- / uitgangsmodule is een LPCB-goedgekeurde kaart die 8 optisch
geïsoleerde digitale ingangen en 8 x 24Vdc-relaisuitgangen biedt voor het leveren
van I / O-uitbreidingsmogelijkheden aan de FireClass-centrales voor aansluiting
op andere brandmeldsystemen en signaalgevers. De IOB800 kan worden bediend
vanaf het bedieningspaneel of via de externe bus.

Artikelnummer
557.202.006

IOB800

Lus uitbreidings Module
De IOB800 in- / uitgangsmodule is een LPCB-goedgekeurde kaart die 8 optisch
geïsoleerde digitale ingangen en 8 x 24Vdc-relaisuitgangen biedt voor het leveren
van I / O-uitbreidingsmogelijkheden aan de FireClass-centrales voor aansluiting
op andere brandmeldsystemen en signaalgevers. De IOB800 kan worden bediend
vanaf het bedieningspaneel of via de externe bus.
Toepasbaar op de FC32 / 240 serie

Artikelnummer
557.202.007
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Multifunctioneel Interface Module
De MPM800 wordt gebruikt om verschillende uitbreidingsmogelijkheden
te bieden via de remote bus (RBUS).

Artikelnummer
557.202.012 		

MPM800

20-Kanaals Status Module
De COM820 statusopdrachtmodule biedt 20 programmeerbare ingangen en 20
programmeerbare uitgangen. Elke functie bevat een knop en een gele status-LED
met verwijderbare legenda’s.
De functionaliteit wordt geprogrammeerd in het FireClass-bedieningspaneel met
als typische toepassingen:
- Handmatige / uit / automatische / isolerende functies voor evacuatie of 		
installatiecontrole.
- Selectieve isoleer- en evacuatiefuncties voor de controle van de brandweer.
- Selectieve fabrieksuitschakeling en overbruggingsfuncties.
- Selectieve systeemvertraging en timerfuncties.
De COM820 kan worden bediend vanaf het brandmeldpaneel of via het netwerk.

Artikelnummer
557.202.020

COM820

40 Weg Brand/Melding LED Zonal Indicator
De ANN840 LED-signaleringsmodule beschikt over 40 dubbele LEDindicaties (rood/geel), die kunnen worden geprogrammeerd om alarmen storingstoestanden te signaleren.
Dankzij een in-/uitschuifbare legenda kan de gebruiker de
indicatorlabels desgewenst aanpassen.
De ANN840 kan worden aangestuurd vanaf de Remote bus via de
MPM800 interface-module.

Artikelnummer
557.202.021

ANN840
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80 Weg Brand LED Zonal Indicator
De ANN880 LED-signaleringsmodule beschikt over 80 rode LED-indicaties, die
kunnen worden geprogrammeerd om diverse toestanden te signaleren.
De ANN880 kan worden aangestuurd vanaf het bedieningspaneel of vanaf de
externe bus via de MPM800 interface-module.

Artikelnummer
557.202.022		 ANN880

Printer in Behuizing
De PRN800 printerset is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de reeks
adresseerbare FireClass-bedieningspanelen, en is bevestigd op de deur aan de
voorzijde van de ANC hulpbehuizingseenheden.

Artikelnummer
557.202.024

PRN800

Zekeringskaart
De FB800-zekeringmodule biedt aansluitingen voor 15 gezekerde 500mA 24Vd
outputs vanaf een enkele 24Vdc-ingang.

Artikelnummer
557.202.100		 FB800

BACnet Interface
BACnet kan geleverd worden vanaf een stand-alone FireClass-paneel of vanuit
een FireClass-netwerk via de BACnet-converter.
De BACnet-converter is een mini RISC-gebaseerde embedded computer die
gegevens omzet naar het BACnet-communicatieprotocol. De converter heeft
speciale firmware nodig die eenvoudig vanaf een pc wordt weergegeven.

Artikelnummers
557.202.082 		
557.202.083 		
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Netwerkkaart EN54 Goedgekeurd
Netwerk Interface Module
Door het gebruik van het FireClass Network kan de fragmentatie van een aantal
brandcontrollers in een netwerksysteem worden getrokken.
Het FireClass Net-communicatienetwerk bestaat uit een verzameling
netwerkinterfacemodules en randapparatuur die samen een foutbestendig en
flexibel peer-to-peer-netwerk vormen voor de FireClass Digital adresseerbare
brandsysteemcontrollers.

Artikelnummer
557.202.080		

TLI800EN

Netwerk Interface Module met PSU
Door het gebruik van het FireClass Network kan de fragmentatie van een aantal
brandcontrollers in een netwerksysteem worden getrokken.

Afbeelding TLI800EN zonder
voeding

Het FireClass Net-communicatienetwerk bestaat uit een verzameling
netwerkinterfacemodules en randapparatuur die samen een foutbestendig en
flexibel peer-to-peer-netwerk vormen voor de FireClass Digital adresseerbare
brandsysteemcontrollers.
Geleverd in behuizing compleet met voeding

Artikelnummer
557.200.039 		

TLI800EN met voeding
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FireClass Grafische Software
Algmene informatie
FireClass Graphics is een nieuw clienUserver beheersysteem
voor noodgevallen met een grafische gebruikersinterface
voor branddetectie.
FireClass Graphics is een op Windows gebaseerde grafische
interface met een kleurendisplay met hoge resolutie, die
signalering en statusweergave biedt, en die is voorzien
van branddetectiesystemen volgens de nieuwste FireClass
technologie.
Door gebruik te maken van een combinatie
van symbolen, plattegronden, afbeeldingen en tekstmappen,
kan de exacte locatie van alle gebeurtenissen eenvoudig
worden bekeken door de gebruiker.

Specificaties
-

Real-time visualisatie van status brandmeldcentrale, lus, groepen etc.
Plattegronden met verschillende niveaus gebaseerd op boomstructuur.
Toegang tot elementgegevens vanaf elke pagina van de plattegrond.
Ondersteunt alle standaard afbeeldingsbestandstypen voor de pc
(d.w.z. GIF, JPG, BMP), AutoCAD- en vectorbestandstypen.

Paneel Licensies Inclusief Dongel, Software,
TLI800EN en Voeding
Deze branddetectieapparatuur van FireClass wordt compleet geleverd met de
FireClass Graphics brandbeheersoftware die compatibel is voor tussen één en
vier brandalarmpanelen, de netwerkkaart TLI800EN, die alle brandcontrollers met
elkaar verbindt en een voedingseenheid. Dit zorgt ervoor dat FireClass-klanten
alles wat ze nodig hebben ‘direct uit de doos’ hebben.

Artikelnummers
508.070.001		
508.070.002		
508.070.003		
508.070.004		
508.070.005		
557.202.721 		
557.202.722		
557.202.723 		
557.202.724		
557.202.725		

FCG Soft. Licensie-1 Paneel
FCG Soft. Licensie 2-4 Panelen
FCG Soft. Licensie 5-10 Panelen
FCG Soft. Licensie 11-24 Panelen
FCG Extra klant licensie
FCG-001
FCG-002
FCG-003
FCG-004
FCG-005
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FC460 Serie melders
Algemene informatie
De FC460-detectors gebruiken het FireClass digitale protocol voor
robuuste en betrouwbare communicatie met het brandmelpaneel.
Er kan een breed scala aan kabeltypes worden gebruikt en de open
topologie van het systeem maakt het ideaal voor de upgrade van
oudere systemen, terwijl de bekabeling wordt hergebruikt om kosten te
besparen.
FireClass FC460-detectoren bieden de beste omgevings- en
detectieprestaties in hun klasse met de mogelijkheid om alle brandtypen
te detecteren. Het assortiment omvat een optische / thermischemultisensor en optische / thermische / CO-drievoudige multisensor.
Automatische zelftest van elk sensorelement biedt te allen tijde zekerheid
over de werking en het 360 ° alarm, de geïsoleerde en fout-LED op elke
detector zorgen voor direct zicht. Veertien door EN54 goedgekeurde
modussen / gevoeligheden voor de optische / thermische multisensor
helpen om een van de beste en meest veelzijdige detectoren op de markt
te bieden.

Specificaties
-

Meerdere branddetectiemodi.
FireClass-detectiealgoritmen.
CO-branddetectietechnologie.
Maximaal 250 detectoren per lus.
Optionele bidirectionele lijnisolatie.
Verificatie en temperatuuruitlezing op afstand.
Zeer functionele servicetool.
Programmeerbare alarm-LED met 360 ° kijkhoek.
Optionele borgpen voor detector.
Verscheidenheid van sirene en relais detectorbasis.
Internationaal goedgekeurd.
Kleurvariant
RAL9016 Verkeerswit *

* RAL9016 Verkeerswit is de doelkleur. Schaduw kan het gietproces enigszins veranderen
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Gecombineerde optische en thermische melder
Met het vermogen om een breed scala aan branden te detecteren, van brandende
tot smeulende typen, is de gecombineerde optische en thermische melder met
meerdere sensoren de geprefereerde keuze voor een reeks toepassingen,
waaronder lichtindustriële, winkel- en kantooromgevingen. Het werkt in een aantal
goedgekeurde modussen en gevoeligheden die dynamisch kunnen worden
geselecteerd om aan verschillende omgevingsomstandigheden te voldoen.

Artikelnummer
516.460.501 		

FC460PH

Optische melder
Met de optische detector kunnen langzaam ontbrandende haarden worden
beschermd waar een mogelijke brand langzaam ontstaat. Een keuze uit
gevoeligheden geeft deze detector een breed scala aan toepassingen.

Artikelnummer
516.460.502		

FC460P

Temperatuur melder
Het bereik wordt gecomplementeerd door de thermische melder die kan werken
in vaste temperatuur- en stijgingsmodi. Deze wordt meestal gebruikt in gebieden
waar veel stof aanwezig is of waar de omgeving het gebruik van optische
rookmelders uitsluit.

Artikelnummer
516.460.503		
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Rook, Thermisch en CO melder
Voor levensbescherming en wanneer de omgevingsomstandigheden uitdagend
zijn, biedt de combinatiemelder rook-, thermische- en CO-detector optimale
prestaties. Het combineert de drie sensorelementen samen om de aanwezigheid
van brand nauwkeurig te bepalen met eigenschappen voor het onderdrukken
van vals alarm, waardoor het de ideale keuze is voor hotelkamers waar stoom uit
badkamers een veelvoorkomende bron van vals alarm is.

Artikelnummer
516.460.504		 FC460PC

CO en Temperatuurmelder
De FC400CH is ontworpen om digitale signalen te verzenden over de status van de
koolmonoxide- en thermische-elementen van de detector.
- Geschikt voor gebruik met het FireClass 500-paneel.
- Niet geschikt voor toepassing met FC700-serie en FC32/FC64/FC240-serie.

Artikelnummer
516.800.701		 FC400CH
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Melder Sokkel
De nieuwe 4B 4” detectorsokkel is ontworpen om op de plafondtegeladapter
te klikken of kan op traditionele wijze aan het plafond worden vastgeschroefd.

Specificaties
-

Esthetisch discreet.
Superieure prestaties en betrouwbaarheid.
Ontworpen voor snelle installatie.
Externe LED-verbinding.

Artikelnummer
517.050.041		 4B

Melder Sokkel met Isolator
De 4B-I 4” isolatorsokkel is ontworpen om op de plafondtegeladapter te klikken
of kan op traditionele wijze aan een plafond worden vastgeschroefd. De 4B-I
4”-sokkel is speciaal ontworpen voor gebruik met detectoren uit de FC460-serie
en biedt bescherming tegen kortsluitfouten op de digitale adresseerbare lus..

Specificaties
-

Stuurt een externe indicator aan.
Detector borgpen geleverd bij elke basis.
Te gebruiken i.c.m. de plafondtegeladapter.
Tijdelijke positie.

Artikelnummer
517.050.043		 4B-I
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Melder Sokkels
Industriële toepassing
Waar de detectoren zijn gemonteerd in vochtige en milieubelastende situaties
zoals industriële of offshore-installaties, biedt de 4-DHM sokkel een afgedichte
waterdichte montage die de elektrische aansluitingen beschermt. Kan worden
vastgeschroefd, gelast aan de dekkop. Geleverd met 1 terminal. Als er meer nodig
zijn, gebruik dan het optionele basisaccessoire.

Specificaties
- 4 x 20 mm wartelingangen.
- Past op ALLE 5 ”sokkels.
- IP55 met meegeleverde pakking.

Artikelnummer
517.050.051		 4B-DHM

Euro Montage
De euro-montagevoet biedt een bijpassende achterkap, waarmee de 5”-sokkels
aan het plafond kunnen worden gemonteerd met doorvoeropeningen voor
standaard 18 en 21 mm buizen.

Specificaties
-

2 x 18 mm buisinvoeren.
2 x 21 mm buisingangen.
Past op alle 4’’ sokkels.
Geschikt voor maximaal 8 terminals.
Sokkel accessoire-aansluitingenset
(10 stuks), onderdeelnummer 517.050.612.

Artikelnummer
517.050.052		 4B-EM
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Nevenindicator
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Nevenindicator
Led Nevenindicator
De 801HL nevenindicator wordt gebruikt waar een detector-LED niet zichtbaar is,
d.w.z. wanneer de detector in een dakholte, liftschacht enz. wordt gemonteerd.
Het 801HL nevenindicator biedt een grotere indicator voor gebruik in plaats van de
RIL wanneer er langere afstanden zijn of op door VdS beïnvloede markten. Wordt
doorgaans gebruikt om de bron van een alarm aan te geven in gebouwen met
lange gangen, bijv. hotels, ziekenhuizen, appartementen

Artikelnummer
516.800.909		 801HL
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Prafondmontage Adapter kit
De adapter voor plafondmontage is een tijdbesparende accessoire die wordt
gebruikt met de 4B 4” sokkel met klikbevestiging en bestaat uit drie delen, een ring
en klem die aan de plafondtegel zijn bevestigd en een kap die de detector en de
sokkel draagt. Vereist een gat met een diameter van 127 mm. Dankzij de CTAadapterplaat kan deze worden gebruikt met andere melders zoals de FC440SB.

Specificaties
-

Verkort de installatietijd met 30%.
Stel het systeem in bedrijf vóór het verlaagd plafond is geplaatst
Geschikt voor plafondtegels vanaf 1 mm.
Gemaakt van vlamvertragend materiaal.
Er is geen extra achterkap vereist.
Is speciaal ontworpen voor gebruik met een nieuwe snap-fit 4’’ sokkel
Adapter beschikbaar voor gebruik met de AV-sokkels en andere apparaten.

Artikelnummers
517.050.056 		 CTA-BB CTA Achterdoos
517.050.057		 CTA-BC CTA Bezel en klem
517.050.060		 CTA Kit*			
* Kit bevat artikel .056 en .057

CTA-AP CTA Adapterplaat
Specificaties
Met de CTA-adapterplaat kan de plafondtegeladapter met andere producten
gebruikt worden.

Artikelnummer
517.050.058		 CTA-AP CTA Adaptor Plaat
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Addresseerbare Handbrandmelder met Isolator
Algemene informatie
Een uitgebreide reeks handbrandmelders voor gebruik met FireClass
adresseerbare systemen, gebruikmakend van het robuuste en
betrouwbare FireClass open protocol. Alle handbrandmelders zijn
ontworpen om het mogelijk te maken dat een alarmsignaal wordt
afgegeven door een plastic resetbaar element, wat betekent dat
de handbrandmelder gemakkelijk kan worden gereset nadat deze
is geactiveerd. Elke wijziging in de status van de schakelaar wordt
onmiddellijk doorgemeld aan het FireClass Brandmeldpaneel. Alle
handbrandmelders hebben een geïntegreerde kortsluitisolator voor het
bewaken van de adresseerbare lusbedrading.
De ingebouwde LED-indicator is uit in rust. Bij activering, wordt er
een alarm geregistreerd en gaat de LED rood branden. Als een deel
van de lusbedrading naast het alarmpunt is kortgesloten, schakelt de
ingebouwde kortsluitisolator uit, waardoor het kortgesloten deel wordt
geïsoleerd en de LED geel oplicht. De status blijft totdat de kortsluiting is
verwijderd. Indien nodig kan een optionele transparante scharnierende
afdekking worden geïnstalleerd om te voorkomen dat deze per ongeluk
wordt bediend. Er zijn zowel binnen- als buitenversies beschikbaar.

Specificaties
-

Integrale kortsluitisolator.
Tweekleurige LED-indicatie.
EN54-11-certificering.
Compacte, moderne styling.
Testsleutel voor snel testen.
IP67 beschermingsgraad voor externe toepassingen.

Addresseerbare Handbrandmelder met Isolator
FC420CP-I Adresseerbare handbrandmelder voor binnen is ontworpen om de
stand van een contact te bewaken dat kan worden ingedrukt om een alarm te
generen. Hiertoe is een vervormbaar ruitje beschikbaar. Een kortsluitisolator is
inbegrepen.

Artikelnummer
514.800.805 		

FC420CP-I
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Handbrandmelders
Addresseerbare handbrandmelder met Isolator
De FC421CP-I Adresseerbare handbrandmelder voor buiten is ontworpen om
een situatie te monitoren en om te signaleren dat een alarm wordt geactiveerd
door het indrukken van het ruitje. De FC421CP-I is ingebouwd in een standaard
weerbestendige behuizing, beschermingsgraad IP67. Een kortsluitisolator is
inbegrepen.

Artikelnummer
514.800.806 		

FC421CP-I voor buiten

Opbouwbehuizing
Opbouwbehuizing voor FC-421CP-I
met aansluitklemmen.

Artikelnummer
10-115

FC420CPB

Opbouwbehuizing
Opbouwbehuizing voor FC-421CP
zonder aansluitklemmen.

Artikelnummer
515.001.021		
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Reserveglaasjes voor handbrandmelders
EN54 Deel 11 Reserveglas voor handmelders (5 stuks)

Artikelnummer
515.001.119		

Vervormbaar FC400 Element
Vervormbare bedieningseenheid “plastic” voor gebruik in plaats van glas,
voor keukens of andere gebieden waar glas niet acceptabel is.

Artikelnummer
515.001.127		

Handmelder Afdekkap
Afdekkap voor gebuik met een handmelder.

Artikelnummer
515.001.128		

Testsleutel handmelder
Testsleutel voor handmelders

Artikelnummer
515.001.045			

Versie 4

2020/21

46
Adresseerbare Signaalgevers
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Addresseerbare Signaalgevers VAD
Algemene informatie
Het FC440AV-assortiment van compacte adresseerbare
signaalgevers met optische visualisatie (VAD-Visual Alarm
Device) omvat drie modellen met dezelfde specificatie voor
laag stroomverbruik en hoge output; modellen voor binnen
met rode en witte behuizing plus een IP-gecertificeerde
versie voor toepassingen in de buitenlucht of in zware
omstandigheden.
EN 54-23 goedgekeurd

Specificaties
-

Compacte en onopvallende signaalgever
Reflective Sound Monitoring (RSM)
Reflecterende lichtbewaking (RLM)
EN54-23 goedgekeurd
Zelftest (**)
Kortere lichtpuls voor snellere respons
Binnen- en buitenversies
Binnenmodellen kunnen semi-verzonken of opbouw
gemonteerd worden, met keuze uit een
ondiepe of diepe achterkap
IP-rated optie heeft een diepe achterkap
voor gebruik met geschikte
IP-geclassificeerde wartels en bekabeling
Stroom en data uit de lus.
Ingebouwde lijnisolator
16 selecteerbare tonen
Realistische conventionele beltoon
2 selecteerbare volumes
2 selecteerbare flitssnelheden
Selecteer het toonvolume en de flitssnelheid met software
Onafhankelijke adresseerbare controle
van de sirene en flitser
Verschillende tonen kunnen worden gebruikt
voor brandalarm en klasse verandering
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Addresseerbare Signaalgevers Akoestisch / Optisch
Addresseerbare signaalgever Akoestisch Optisch
De FC440AVW is een adresseerbare akoestisch en optische signaalgever voor
binnenshuis geschikt voor wandmontage. (Kleur Wit) Voeding via de lus.
EN54-23 goedgekeurd.

Artikelnummer
576.440.007(*)		

FC440AVW

Addresseerbare signaalgever Akoestisch Optisch
De FC440AVR is een adresseerbare akoestisch en optische signaalgever geschikt
voor wandmontage. (Kleur Rood) Voeding via de lus.
EN54-23 goedgekeurd.

Artikelnummer
576.440.008(*)		

FC440AVR

Addresseerbare signaalgever Akoestisch Optisch IP
De FC440AVR is een adresseerbare akoestisch en optische signaalgever
geschikt voor wandmontage. (Kleur Rood) Voeding via de lus. Voor buiten.
IP55. EN54-23 goedgekeurd.

Artikelnummer
576.440.009(*)		
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Addresseerbare VAD Signaalgevers
Algemene informatie
De FC440S-reeks compacte adresseerbare signaalgevers
omvat drie modellen met dezelfde specificatie voor laag
stroomverbruik en hoge output; binnenmodellen met
rode en witte behuizing plus een IP-gecertificeerde versie
voor gebruik buitenshuis of voor toepassingen in ruwe
omgevingen.

Specificaties
-

Een compacte en onopvallende sirene-oplossing
Reflective Sound Monitoring (RSM)
Zelftest (**)
Binnen- en buitenversies
Binnenmodellen kunnen semi-verzonken
of opbouw gemonteerd worden,
met keuze uit een ondiepe of diepe achterkap
IP-rated optie heeft een diepe achterkap
Voeding en gegevens uit de lus. Geen
extra bedrading of voedingen nodig
Ingebouwde lijnisolator
16 selecteerbare tonen
Realistische conventionele beltoon
2 selecteerbare volumes
Selecteer het toonvolume met software
Verschillende tonen kunnen worden gebruikt
voor brandalarm en klassewijziging
Rechthoekige muurbevestiging voor een
esthetisch uiterlijk aangename optie
Een meegeleverde borgpen / schroef die
onbevoegd verwijderen voorkomt
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Addresseerbare Akoestische Signaalgevers
Adresseerbare akoestische Signaalgever
De FC440SW is een akoestische signaalgever geschikt voor wandmontage.
(Kleur Wit) Voeding via de lus.

Artikelnummer
576.440.003		 FC440SW

Adresseerbare akoestische Signaalgever
De FC440SR is een akoestische signaalgever geschikt voor wandmontage.
(Kleur rood) Voeding via de lus.

Artikelnummer
576.440.004		 FC440SR

Adresseerbare akoestische Signaalgever IP
De FC440SR is een akoestische signaalgever geschikt voor wandmontage.
(Kleur rood) Voeding via de lus. Voor buiten.

Artikelnummer
576.440.005 		
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Addresseerbare Signaalgever VAD Sokkels
Algemene informatie
De FC440AVB en FC441AVB zijn adresseerbare
signaalgevers met een visueel alarm apparaat specifiek
voor gebruik met de FireClass adresseerbare detectoren.
De sokkels zijn verkrijgbaar als brandalarmsirenes met
visuele alarminrichting (VAD) in twee vermogens uitgangen,
standaard en hoog. De High power-optie biedt meer dekking
voor de VAD vergeleken met Standard. Elk heeft een adres
zodat ze kunnen worden gecontroleerd en bediend vanaf de
brandmeldcentrale, die onafhankelijk is van de geplaatste
detector naar de basis. De stroom en communicatie voor
de sirene, VAD en detector zijn geleverd door de digitale
lus. Dit helpt de installatiekosten als geen extra te verlagen
bedrading is vereist.
EN 54-23 goedgekeurd.

Specificaties
- Een compacte en discrete oplossing
- VAD goedgekeurd volgens EN54-23 met twee bereiken,
standaard vermogen en hoog vermogen beschikbaar
- High Power-optie biedt een grotere VAD-dekking,
volume vergeleken met Standard
- Reflective Sound Monitoring (RSM)
- Reflecterende lichtbewaking (RLM)
- Zelftest (**)
- Kortere lichtpuls voor snellere respons
- Optimalisatie van het systeemontwerp voor het laagste
vermogen vereisten en
de voordeligste installatie
- Triple lichtbron
- Eén installatiepunt voor detector, sirene en visuele
indicator zonder extra bedrading
- Onafhankelijke adresseerbare controle van de
signaalgever en flitser
- Ingebouwde lijnisolator
- Selecteer de toon, het volume en de litssnelheid
via het paneel
- 15 selecteerbare tonen. Hiermee kunnen gebruikers de
toon selecteren waarmee ze het meest bekend zijn.
- Realistische conventionele beltoon
- 2 selecteerbare volumes
- 2 selecteerbare flitssnelheden
- Verschillende tonen kunnen worden gebruikt voor
brandalarm en klaslokaalwijziging
- VAD’s en sirenes worden gesynchroniseerd over
de hele lus
- Een borgpen meegeleverd met de basis die het
ongeoorloofd verwijderen van de detector voorkomt
- Biedt een door EN54-23 goedgekeurd upgrade
mogelijkheid voor oudere systemen
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Addressable Sokkels Akoestisch / Optisch
Adresseerbare Sokkel Akoestisch / Optisch VAD
De FC440AVB is een adresseerbare akoestische signaalgever met een optisch
element speciaal voor gebruik met de FireClass adresseerbare detectoren.
EN54-23 goedgekeurd.

Artikelnummers
576.440.006		 FC440AVB VAD
576.440.014		 FC441AVB High Power

Adresseerbare Sokkel Akoestisch / Optisch
Algemene informatie
De FC440SB is een adresseerbare sokkel specifiek voor
gebruik met de FireClass adresseerbare dtectoren. De
sokkel heeft een akoestische signaalgever met een eigen
adres, zodat deze kan worden bewaakt en bestuurd vanaf de
brandmeldcentrale, die onafhankelijk is van de detector die
op de basis is gemonteerd. Zowel stroom als communicatie
voor de sirene en detector worden geleverd door de digitale
lus. Dit helpt de installatiekosten te verlagen omdat er geen
extra bedrading nodig is. Bovendien herbergt de FC440AIB
een adresseerbaar LED-baken om een visuele indicator te
bieden, ook wel bekend als een VID.

Specificaties
- Een compacte en discrete oplossing
- Eén installatiepunt voor detector, sirene en
visuele indicator zonder extra bekabeling
- Reflective Sound Monitoring (RSM)
- Wordt elektronisch bewaakt door het bedieningspaneel
- Zelftest (***)
- Onafhankelijke adresseerbare controle van
de akoestische en optische signalering
- Ingebouwde lijnisolator
- Selecteer de toon, het volume en de
flitssnelheid met behulp van software

Product Catalogus

- 15 selecteerbare tonen. Staat gebruikers toe de toon
te selkecteren waarmee ze het meest bekend zijn.
- Realistische conventionele beltoon
- 4 selecteerbare volumes
- 2 selecteerbare flitssnelheden
- Verschillende tonen kunnen worden gebruikt
voor brandalarm en klaswijziging.
- VID’s en sirenes worden gesynchroniseerd via de hele lus.
- Een borgpen meegeleverd met de basis die het
ongeoorloofd verwijderen van de detector voorkomt.
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Adresseerbare Sokkel Akoestisch
De FC440SB is een adresseerbare sokkel specifiek voor gebruik met
de FireClass adresseerbare detectoren.

Artikelnummer
576.440.002		 FC440SB

Adresseerbare Sokkel Akoestisch / Optisch VID
De FC440AIB is een sokkel met een adresseerbaar LED-baken als visuele
indicator, ook wel bekend als een VID (Visual Indication Device)

Artikelnummer
576.440.010		 FC440AIB

VID en VAD Accessoires
557.080.001 		
557.080.002 		
557.080.007 		
557.080.008 		
557.080.010 		
557.080.011 		
557.080.012 		

B-CAP Blinde kap voor signaalgevers VID / VAD Sokkels
A-CON Adaptor voor signaalgevers / VID / VAD Sokkels
S-BOXR Smalle achterdoos voor muursiggnaalgevers binnen /VAD/VID Rood
S-BOXW Smalle achterdoos voor muursignaalgevers binnen /VAD/VID Wit
A-BOX Verzonken Adapter voor muursignaalgevers binnen /VAD/VID
D-BOXR Diepe achterdoos voor muursiggnaalgevers binnen /VAD/VID Rood
D-BOXW Diepe achterdoos voor muursiggnaalgevers binnen /VAD/ VID Wit
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Addresseerbare Signaalgevers
Adresseerbare Sokkel Akoestisch
Algemene informatie
De FC440DSB is een sokkel speciaal voor gebruik met de
FireClass adresseerbare detectoren. De basis heeft een
signaalgever die direct door de detector wordt geactiveerd.

Specificaties
- Een compacte en discrete oplossing
- Eén installatiepunt voor detector en
sirene zonder extra bedrading
- Laag stroomverbruik met maximaal 250 sirenes in één lus.
Biedt compromisloze systeemontwerpoplossingen
- Eenvoudig om de toon en het volume te selecteren met behulp
van schakelaars. Geen speciale training of gereedschap nodig
- 9 selecteerbare tonen
- 4 selecteerbare volumes
- Een borgpen meegeleverd met de basis die het ongeoorloofd
verwijderen van de detector voorkomt
- Vervangt FC430SB en is compatibel met
adresseerbare detectoren van FireClass

Artikelnummer
576.440.001		 FC440DSB
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Addresseerbare Sokkels Akoestisch / Optisch VAD
Algemene informatie
Deze twee modellen zijn equivalent van respectievelijk
FC445AVR en FC440AVB, maar ze zijn compatibel met
FC510- en FC520-panelen en mogen alleen met die panelen
worden gebruikt. Het paneeldisplay toont het detectortype
van de vorige FC410LPBS en FC430LPBSB.

Specificaties
- Een compacte en onopvallende sirene-oplossing
- Kortere lichtpuls voor snellere respons
- FC445CAV is een buitenversie met een diepe achterkap voor
gebruik met geschikte IP-gecertificeerde wartels en bekabeling
- Spanning en data via de lus. Geen extra
bedrading of voedingen nodig
- Ingebouwde lijnisolator
- 16 selecteerbare tonen voor FC445CAV
- 15 selecteerbare tonen voor FC440AVB
- Realistische conventionele beltoon
- 2 selecteerbare volumes voor FC445CAV
- 4 selecteerbare volumes voor FC440CAVB
- 2 selecteerbare flitssnelheden
- Selecteer het toonvolume en de flitssnelheid
met onfiguratiesoftware

Artikelnummers
576.440.016		 FC440CAVB Binnen VAD
576.440.017		 FC445CAV Buiten VAD
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Lus modules
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Mini Input Module
De FC410MIM Mini-ingangsmodule is ontworpen voor het bewaken van
brandgerelateerde systemen zoals blusgas, ventilatiecontrole, branddeurcontrole
enz. De module biedt één identificeerbar spoor die in staat is om meerdere normaal
open contacten of één normaal gesloten contact te bewaken.
De FC410MIM kan worden gemonteerd in elke behuizing met voldoende diepte.
De contacten die worden bewaakt door de IN + en IN- terminals, dwz geen
veldbedrading. De externe LED (indien nodig, niet meegeleverd) wordt gemonteerd
in dezelfde behuizing..

Artikelnummer
555.800.701		 FC410MIM

Contact Input Module
De FC410CIM adresseerbare ingangsmodule is ontworpen om externe systemen
te bewaken, zoals blussystemen, ventilatiecontrole, branddeurcontrole enz.
De FC410CIM kan worden geconfigureerd als: Twee spurcircuits die meerdere
normaal open contacten bewaken, waarbij kortsluiting een fout output geeft. Twee
sporencircuits die enkele normaal gesloten contacten bewaken, met kortsluiting die
een foutoutput geeft.

Artikelnummer
555.800.702		 FC410CIM

Gasdetectiemodule voor binnen
De FC410DDM biedt de mogelijkheid om 2 conventionele zones aan te sluiten
en te koppelen met het FireClass brandmeldsysteem. De FC410DDM bewaakt
de status van de detectoren en de bedrading naar de detectoren en signaleert de
detector- en bekabelingsstatus naar de controller. De conventionele detectorcircuits
kunnen worden geconfigureerd als één Klasse A-circuit (lus) of twee Klasse
B-spoorcircuits. De FC410DDM kan worden gevoed door de lus of worden gevoed
door een lokale 24Vdc-voeding. De module biedt ook de mogelijkheid om 2
gasdetectoren aan te sluiten.

Artikelnummer
577.800.706		 FC410DDM
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Lus modules
Detector Input Module
De adresseerbare FC410DIM biedt de mogelijkheid om één zone met
conventionele detectoren (niet-adresseerbaar) aan te sluiten op, en te verbinden
met de brandmeldcentrale. De FC410DIM bewaakt de status van detectoren en
bedrading naar detectoren en signaleert de status van detector en bedrading.
De FC410DIM heeft een 24Vdc-voeding nodig.

Artikelnummer
555.800.712		 FC410DIM

Beam Detector Interface Module
De FC410BDM Beam Detector Interface Module is ontworpen om één FIRERAY
50/100/3000/5000 Beam Detector van stroom te voorzien en te verbinden met de
FireClass adresseerbare lus.
De FC410BDM bewaakt de brand- en contacten en controleert ook op open en
kortsluitingen op de verbindingen tussen de interface en de detector. Voor het op
afstand plaatsen van de FIRERAY-detector kan een optionele BTM800 Terminal
Module worden gebruikt.

Artikelnummer
555.800.766		 FC410BDM

Beam Detector Module
In veel gevallen zal het nodig zijn om de FC410BDM Beam Detector Module op
enige afstand van de beam detector zelf te plaatsen. Om de bedrading in dergelijke
gevallen tot een minimum te beperken en te vereenvoudigen, is de BTM800
beschikbaar. De BTM800 heeft alle aansluitingen en componenten die nodig zijn
om de installatietijd te minimaliseren.

Product Order Codes
555.800.067		 BTM800
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Relay Interface Module
De FC410RIM relaisinterfacemodule biedt één spanningsvrij wisselcontact.
Het relais wordt bestuurd door een commando dat door de FireClassbrandmeldcentrale wordt verzonden via de lus. De relaisstatus (geactiveerd,
gedeactiveerd of vastgelopen) wordt teruggestuurd naar het paneel als bevestiging.

Artikelnummer
568.800.703		 FC410RIM

Signaalgevermodule
De FC410SNM module is ontworpen om akoestische siganaalgevers aan te
sturen. De signaalgevers worden gevoed door een onafhankelijke voeding en de
module met een totaal stroomverbruik van maximaal 2A (Dit kunnen meerdere
signaalgevers zijn.)

Artikelnummer
577.800.705		 FC410SNM
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Lus Modules
High Voltage Relay Interface
De HVR800 hoogspanningsrelaisinterface is een niet-adresseerbare
multispanningsrelaismodule (werkend op 24V DC, 24V AC, 120V AC en 240V AC).
De ingekapselde HVR800 biedt een 10 amp. Spanningsvrij contact dat kan worden
gebruikt om de contactwaarden van FC410RIM adresseerbare relaismoduleapplicaties uit te breiden.
Er kunnen maximaal vier HVR800’s afzonderlijk worden aangestuurd en bestuurd
door een FC410MIO kleine adresseerbare multi-input / output-module als alle
HVR800’s worden gevoed door 120 V AC of 240 V AC. Voor AC-gebruik is geen
externe DC-voedingseenheid vereist om het relais te bedienen. Bij gebruik voor het
schakelen van 24V DC moet de HVR800 worden voorzien van een externe 24V
DC-voeding die moet worden geschakeld via de schone relaiscontacten van een
FC410MIO of FC410RIM.

Artikelnummers
568.800.004		 HVR800
568.800.034		 HVR800 in geisoleerde D800 behuizing

Enkelvoudig Input/Output Module
De FC410SIO Single Input / Output Module Biedt een bewaakte open-collectoringang en een spanningsvrije relais-sitgang. FC410SIO kan tot 2A @ 24 VDC
schakelen.

Artikelnummer
555.800.763		 FC410SIO

Multi I/O Module
De FC410MIO Multi I / O-module heeft drie ingangen en twee relaisuitgangen. De
ingangen zijn bedoeld om ingangen te bewaken van bijvoorbeeld blussystemen,
ventilatiesystemen, branddeuren etc. De twee relaisuitgangen bieden
spanningsvrije wisselcontacten.

Artikelnummer
555.800.765
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Viervoudige Monitorende Output Module
De FC410QMO biedt vier bewaakte relaisuitgangen die geschikt zijn voor 24Vdc
signaalgevers. De uitgangen worden bewaakt op kortsluiting en open circuit fouten.

Artikelnummer
555.800.770		 FC410QMO

Viervoudige Input/Output Module
De FC410QIO Quad in- / uitgangsmodule biedt vier bewaakte digitale ingangen
en vier potentiaalvrije relaisuitgangen ter controle van de spanning van een
extra voeding. De FC410QIO heeft een geïntegreerde FireClass-lusisolator.
Wanneer een deel van de aangrenzende lus wordt kortgesloten, schakelt de
isolator uit en isoleert het kortgesloten deel, waarna de gele LED gaat branden.
Deze status blijft van kracht totdat de kortsluiting is verwijderd. De FC410QIO
moet worden gemonteerd in een besturingsbehuizing of in een verdeelkast. De
FC410QIO wordt bij voorkeur gemonteerd via een DIN-rail. Als alternatief kan
het direct aan de achterkant van de behuizing worden bevestigd. De functies
voor digitale ingangsbewaking en isolator zijn beide configureerbaar. Bovendien
kunnen alle uitgangen worden aangesloten op de HVR800, waardoor kan worden
overgeschakeld naar galvanische geïsoleerde belastingen met hoog vermogen.

Artikelnummer
555.800.771		 FC410QIO
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Lus Modules
Viervoudige Relay Module
De FC410QRM Quad-relaismodule biedt vier potentiaalvrije relaisuitgangen. De
uitgangen worden bewaakt met parallelle relaiscontacten. De uitgangen kunnen
worden aangesloten op een extra voeding en de spanning kan worden bewaakt.
De FC410QRM heeft een geïntegreerde FireClass-lusisolator. Wanneer een deel
van de aangrenzende lus wordt kortgesloten, schakelt de isolator uit, isoleert het
kortgesloten deel en verlicht een gele LED. Deze status blijft van kracht totdat de
kortsluiting is verwijderd.
De FC410QRM kan gemonteerd worden in een behuizing of een verdeelkast. De
FC410QRM wordt bij voorkeur gemonteerd via een DIN-rail. Als alternatief kan het
direct aan de achterkant van de behuizing worden bevestigd. Bovendien zijn alle
uitgangen configureerbaar in de HVR-modus (hoogspanningsrelais), waarmee tot
vier HVR800-modules kunnen worden aangesloten voor het schakelen van b.v.
240V belast galvanisch geïsoleerd.

Artikelnummer
555.800.773		 FC410QRM

Lus Isolator Module
De FC410LI-lusisolatormodule wordt gebruikt op de FireClass adresseerbare lus.
Het bewaakt de lijnconditie en bij het detecteren van een kortsluiting isoleert het
de getroffen sectie terwijl de rest van de lus normaal blijft functioneren. Het doel
van de FC410LI-lijnisolatormodule is ervoor te zorgen dat op een adresseerbaar
lussysteem geen kortsluitingsfout meer detectie-apparaten kan uitschakelen dan
verloren zou gaan bij een conventioneel niet-adresseerbaar brandcircuit.

Artikelnummer
545.800.704		 FC410LI

Deur Controle Module
Wanneer geactiveerd, hetzij door een brandalarm of door een fout of isolatie
binnen de branddeurzone, zal de FC-410-TSM de toevoer naar de deurhouders
onderbreken en zullen de deuren onder controle van de module sluiten. De
module biedt de mogelijkheid het brandmeldpaneel aan te bewaken als de deur
niet sluit. De module bevat ook een ingebouwde lijnisolator.

Artikelnummer
555.800.769		 FC410TSM
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FireClass Behuizingen
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FireClass Behuizingen
FireClass Behuizingen
FireClass ANC-behuizingen zijn van metaal en geschikt voor FireClass
adresseerbare paneeluitbreidingen en lusondersteunende modules.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, met blinde deuren en met
één of twee uitsparingen.

Product Order Codes
557.202.701
557.202.702
557.202.703
557.202.704
557.202.705
557.202.706

FireClass ANC 1 behuizing met blinde deur
FireClass ANC 2 behuizing met blinde deur
FireClass ANC 3 behuizing met blinde deur
FireClass ANC1-D behuizing met venster
FireClass ANC 2 -D behuizing met venster
FireClass ANC 3 –D behuizing met venster

DIN Rail behuizing voor viervoudige Module IP66s
Een behuizing van polystyreen / polycarbonaat met IP66-classificatie, uitgerust met
een DIN-rail voor montage van 1 x Quad Input / Output Module (FC410QIO) of 1
x Quad Monitored Output Module (FC410QMO) of 1 x Quad Relay Output Module
(FC410QRM), compleet met een transparante voorkant.

Artikelnummer
557.201.410

Behuizing met Led-indicatie
FC-D800-IP externe behuizing 140W x 120H x 70D mm geschikt voor LEDindicatie

Artikelnummer
557.201.401 		

Product Catalogus

FC470MDGB IP65

65
FireClass Behuizingen
Afdekkap voor gebruik diverse modules
Afdekkap voor gebruik met FC410-serie modules.
Past op een dubbele achterkap in MK-stijl.

Artikelnummer
517.035.007

FC470CV

Behuizing voor 800-serie wit
FC-470-DGB Witte kunststof MK-opbouwdoos voor gebruik met 800-serie
adresseerbare accessoires met een FV-470-CV-afdekkap.

Artikelnummer
517.035.010

FC470DGB
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FireClass behuizingen
Dry Line B/Box
FC470DLB Droge voering inbouwmontage (voor gipsplaat enz.) MK-inbouwdoos
voor gebruik met adresseerbare FC410-serie accessoires met afdekking
517.035.007.

Artikelnummer
517.035.015		 FC470DLB

DIN Rail Mounting Kit for FC410MIO
Wordt gebruikt om een FC410MIO-module op een DIN-rail te monteren.

Artikelnummer
557.201.303		 DIN Rail Mounting Kit
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FireClass Behuizingen
DIN Rail montagesteun
Met een DIN-railmontagebeugel kan elke module die op een FC470CVafdekking kan worden gemonteerd met deze beugel ook op een DIN-rail
worden gemonteerd.
Clip-on PCB-montagezuilen zijn inbegrepen. Past op standaard 35 mm
DIN-railbeugel.

Artikelnummer
547.004.002		
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490ST Service en Programmeer Tool
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Service en Programmeer Tool
Algemene informatie
De FireClass Adresseerbare Rookmelder Module FC490ST
is een krachtige en flexibele servicetool voor assistentie
bij de installatie, inbedrijfstelling, diagnose en service van
FireClass branddetectiesystemen.
Met de adresseerbare detectorprogrammeertool kunnen
alle adresseerbare rookdetectoren en toebehoren worden
ondervraagd, getest en geprogrammeerd. Geschikt voor
desktop- of eenhandige bediening werkt de FireClass
adresseerbare servicetool FC490ST op standaard
oplaadbare batterijen.

Specificaties
-

Lezen / schrijven van de module adressen
Toon temperatuur / CO-niveaus en rookverduistering.
Programmering van de LED.
Het testen van de detector op afstand
LED en controle uitgangen.
Voert de zelftest functie van de detector uit.
Aanduiding vervuiling van de detector.
Controle van nevenfuncties.
Statusuitlezing externe modules.
Opties voor energiebeheer.

Artikelnummer
516.460.490
517.050.015
516.800.922
516.800.923
516.800.924

Handbedienbare service en programmeertool
Volume-aanpassingstool
Extra programmeerkabel FC490ST
Service accessoirekit
Reserve pin voor FC490ST programmeerkabel (10 stuks)
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Kanaalmelder
DPK6 Kanaalmelder
Algemene informatie
De DPK6 kanaalmelder units zijn ontwikkeld om rook in
ventilatiekanalen te detecteren en bieden aanzienlijke voordelen op
het gebied van prestaties en installatie. Voor de meeste toepassingen
is het waarschijnlijk dat rook of verbrandingsproducten enige afstand
hebben afgelegd om de rook te verouderen voordat ze de sondeeenheid bereikten. Daarom wordt normaal gesproken aanbevolen
om een optische rookmelder te plaatsen, en dit is vaak een vereiste
in de bouwregelgeving. De DPK6-kanaalsonde-eenheden gebruiken
FC460PH rookmelder met meerdere sensoren.
De DPK6-kanaalmelder-eenheden worden normaal gesproken niet
direct in kanalen gemonteerd, omdat de luchtstroom de detector alleen
toestaat om lucht te bemonsteren uit een klein deel van het kanaal
en dergelijke detectoren snel vuil zouden worden. In plaats daarvan
worden kanalen beschermd door het gebruik van sonde-eenheden die
lucht verzamelen uit een dwarsdoorsnede van het kanaal en deze door
een rookdetectorkop leiden.
Het systeem omvat slechts één sondebuis met één kanaal, wat de
efficiëntie verbetert en de installatietijd verkort. De behuizing van de
rookmelder DPK6 is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen
van de nieuwe Europese norm EN 54-27. Het systeem voldoet aan alle
eisen voor veilige branddetectie met luchtstroomsnelheden van 1,5 m /
s tot 20 m / s.
Om ervoor te zorgen dat de luchtstroom door de adapter representatief
is voor de luchtstroom in het ventilatiekanaal, moet de detector worden
geïnstalleerd op een plaats waar normaal gesproken flowmeters enz.
Zijn geplaatst.
Zie de montage-instructies die bij het product zijn geleverd.

Specificaties
-

DPK6 voor gebruik met FC460PH met ingebouwde basis.
Ontworpen om te voldoen aan EN 54-27.
Enkele pijp bemonsteringssysteem.
Gepatenteerde Cap-up Venturibuis en kanaalbehuizing.
Testgat op deksel.
Eenvoudige installatie.
Gevoelige stroomindicator.
Eenvoudige service en onderhoud.
Er zijn verschillende aluminium sondebuizen beschikbaar voor kanalen tot 2700 mm.

Artikelnummers
517.025.056		
517.025.058		
517.025.059		
517.025.060		
517.025.061		

DPK6 Kanaalmelder met ingebouwde sokkel
DPK6-60 - Kanaalmelder Buis 60 cm
DPK6-150 - Kanaalmelder Buis 150 cm
DPK6-280 - Kanaalmelder Buis 280 cm
DPK6-MB - Montage Beugel
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Beam Smoke Detectors
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Beam Smoke Detectors
Optische Beam Smoke Detectors
Algemene informatie
De FIRERAY 5000 gemotoriseerde, automatisch uitlijnende rookmelder
met optische infraroodstraal kan nu worden geïnstalleerd met maximaal
vier detectorkoppen per systeem, wat bespaart op installatietijd en
kosten. Dit innovatieve systeem is vanaf het begin ontworpen met
baanbrekende technologie die volledig beantwoordt aan de behoeften
van de installateur en gebruiker, nu en in de toekomst.
Zodra de detectorkoppen zijn aangesloten, met behulp van het Easifit
First Fix-systeem,
een integrale LASER, die is uitgelijnd langs het optische pad van de
straal, kan worden geactiveerd. Hierdoor kan het reflecterende prisma
snel en met vertrouwen worden waargenomen. Zodra de LASER
is gebruikt om de straal grof uit te lijnen, neemt het Auto-Optimizebundeluitlijningssysteem het over en stuurt het de straal automatisch in
de optimale positie.
Elke detectorkop is onafhankelijk configureerbaar van 8 m tot 100 m
en heeft zijn eigen individuele branddrempel. De systeemcontroller
bevat één set brand- en foutrelais die gemeenschappelijk is voor alle
geïnstalleerde detectoren.
De FR5000 MultiHead wordt geleverd met één detectorkop en reflector
voor gebruik met één straal van 8 tot 50 meter. Er kunnen maximaal 3
extra detectorkoppen aan de controller worden toegevoegd om grotere of
complexere gebieden te beschermen (afhankelijk van lokale codes).

Specificaties
-

Gemotoriseerde auto-uitlijning.
Maximaal 4 detectoren per systeemcontroller.
Elke detector configureerbaar van 8 m tot 100 m.
Integrale laser.
Automatische uitlijning snelle automatische straaluitlijning.
Auto-optimalisatie van gebouwbeweging en besmettingscompensatie.
Wereldwijde goedkeuringen, waaronder EN54: 12 en UL268.
Afmetingen controller (BxHxD): 202 x 230 x 81 mm.
Afmetingen detector (BxHxD): 134 x 135 x 134 mm.

Artikelnummer
516.015.020 FIRERAY 5000

FR 5000 Melder

Missing Image

Elke detectorkop is onafhankelijk configureerbaar van 8 m tot 100 m en heeft
zijn eigen individuele branddrempel. De systeemcontroller beschikt over één set
brand- en foutrelais die alle detectoren gemeen hebben. die zijn geïnstalleerd.

Artikelnummer
516.015.021
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Reflector
Reflector 100 x 100 mm Er zijn 4 reflectoren nodig voor
afstanden van 50 tot 100 m.

Artikelnummer
516.015.007

Fireray® One
FIRERAY One Auto Aligning Infrared Optical Beam Smoke Detector.
Zonder specialistisch gereedschap of kennis nodig voor installatie en bediening,
is de Fireray One een stand-alone beam detector die prioriteit geeft aan
installatiegemak. De FIRERAY ONE is perfect geschikt voor kleine magazijnen,
met zijn kosteneffectieve bescherming en eenvoudige installatie, evenals nieuwe
gebouwen, met het gebouw

Artikelnummer

Montagebeugels

516.015.023		 FIRERAY One

De universele montagebeugel kan worden gebruikt met de Fireray 5000
detectorkop en de 1- of 4-weg prismaplaten.

Artikelnummer
5000-005
De vlakke montageplaat is een metalen plaat die een enkele prisma of 4 prisma’s
ondersteunt, de zijmontagegaten zijn compatibel met Unistrut® reksystemen.

Artikelnummer
5000-006

Prisma bevestigingsplaten
De grote prismaplaat kan 4 prisma’s veilig bevestigen en is ontworpen om te worden
gebruikt in combinatie met de universele montagebeugel (niet inbegrepen).

Artikelnummer
5000-007
De kleine prismaplaat kan een enkel prisma stevig bevestigen en is ontworpen om te
worden gebruikt in combinatie met de universele montagebeugel (niet inbegrepen).

Artikelnummer
5000-008
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Vlammenmelders
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Flamevision FV400 Vlammenmelder
Algemene Informatie
De FLAMEVision-vlamdetectoren gebruiken gepatenteerde IR-array
en drievoudige IR-zonweringtechnologieën om betrouwbare en
kosteneffectieve branddetectieoplossingen te bieden. FLAMEVision
kan worden vertrouwd in situaties met hoge afhankelijkheid,
waar snelwerkende en nauwkeurige vlamdetectie essentieel is.
FLAMEVision-detectoren bieden superieure prestaties onder alle
weersomstandigheden en alle verlichtingssituaties met als bijkomend
voordeel de locatie-informatie voor brandgebeurtenissen die wordt
geleverd door de IR-array.
FLAMEVision kan alle koolwaterstofrisico’s in niet-gevaarlijke en
geclassificeerd gevaarlijke explosieve atmosferen beschermen. Er
is een breed scala aan opties voor systeemontwerp beschikbaar,
waaronder verschillende bewakings- en besturingsinterfacetypen en
een geïntegreerde videocamera voor verificatiedoeleinden. Installatieen onderhoudsprocedures zijn eenvoudig en efficiënt, waardoor de
levenslange eigendomskosten worden geminimaliseerd en de behoefte
aan complexe testapparatuur en training van operators op hoog niveau
wordt verminderd.

Specificaties
-

Triple IR zonweringtechnologie op zonne-energie
Meerdere veldinterfaces
Detectiebereik: tot 65 m voor n-heptaan panbrand van 0,1 m²
Automatische optische padbewaking,
Integrale vlamsimulatie en looptest op afstand helpen de lopende
levensduurkosten van de vlamdetectie-installatie te verminderen
- Videoverificatie via de geïntegreerde optionele vuurvaste camera

Artikelnummer
516.300.411 FV411f

Artikelnummer
517.300.001 		
517.300.002 		
517.300.006 		
517.300.021 		
517.300.022 		
517.300.025 		

MB300 Montagebeugel
WH300 Roestvrijstalen weerkap
MK300 Field spares kit
WT300 Looptestcontroller
FV311SC 20 MM C908PAL
Vlamdetector FlameVision CTI420 Configuratietoolkit
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Prescient III Blusgaspaneel
- EN54-goedkeuring voor detectie
- EN12094-1-goedkeuring voor
het vrijgeven van gas.
- Breed scala aan statusindicatieeenheden op het bedieningspaneel
beschikbaar in standaard- en
weerbestendige behuizingen.
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Precept EN
Brandmeldpanelen
- Volledig uitgerust assortiment
van geconstrueerde
conventionele panelen.
- Verkrijgbaar in 4,8 en 16 zones
- Maximaal 5 repeaters per panee
geschikt voor een tweedraads bus.
- Percept biedt uitgebreide
uitbreiding va relaismodules tot
uitbreiding van alarmcircuits.

Handbrandmelders
- De meest herkenbare binnenen buitenbrandmelder.
- Beschikbaar voor zowel standaard
als 2 draads installaties.
- Geleverd met of zonder achterkap
voor eenvoudige installatie

79

Signaalgevers en Flitsers

Nevenindicatoren

Sokkels en Accessoires

- Uitgebreid assortiment
sirenes en flitsers.
- Ruime keuze aan geluiden voor
nieuwe en bestaande applicaties.
- Visuele alarmen beschikbaar
in het assortiment.

- Toegepast als de detector
niet direct zichtbaar is.
- Discrete modules die worden gebruikt
om de brand snel te traceren

- Detector bases and accessories.
- Range of standard bases, sounder
bases and sounder/ beacon
bases complemented by the time
saver ceiling adaptor allowing
fast and easy installation.

Deur modules

FireClass 600 serie Melders

- Zowel 24Vdc als 230Vac
goedkope units beschikbaar.
- Afwerkingen verkrijgbaar in
kunststof, chroom of messing.
- Essentieel stuk
brandbeveiligingsapparatuur
voor de meeste installaties.

- Uitgebreide reeks
conventionele detectoren met
geavanceerde technologie.
- Gecombineerde optische /hittemelder,
ideaal voor vervanging van ionisatie.
- Geavanceerde koolmonoxidedetector.
- Solarblind infrarood vlamdetector.
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Precept EN 2, 4, 8, 16 & 32 Zones
Algemene informatie
Het Precept EN-assortiment conventionele bedieningspanelen is krachtig
en toch gebruiksvriendelijk. Ze zijn ontworpen en vervaardigd volgens
een hoge standaard en zijn goedgekeurd door LPCB volgens EN54 deel
2 en 4.
Deze panelen zijn verkrijgbaar in 4, 8 en 16 zoneversies, samen met
geschikte repeaters voor alle modellen.
De modellen met 8 - 16 zonepanelen kunnen elke combinatie van
8-kanaals uitgangsuitbreidingsmodules (relais, alarmcircuits en open
collector 0v-uitgangen) aansturen die kunnen worden ingesteld op per
zone geactiveerde of algemene uitgangsmodi.
Elk paneel heeft uitgebreide configuratie-opties, maar blijft eenvoudig
te installeren, programmeren en bedienen. Dit wordt ondersteund door
uitgebreide documentatie over inbedrijfstelling, bediening en onderhoud.
De panelen zijn ontworpen om te werken met een breed scala aan
detectoren en zijn geschikt voor nieuwe installaties maar ook voor
opwaardering van bestaande installaties.

Specificaties
-

Goedgekeurd conform EN54.
Van 4 tot 16 zones (tot 32 detectoren per zone).
Uitgebreide faciliteiten voor eindgebruikers (toegangsniveau 2).
Ontworpen en gebouwd met behulp van de nieuwste technologie voor optimale prestaties en consistent hoge kwaliteit.
Uitgebreide configureerbare faciliteiten voor de monteur via DIP-schakelaars.
Standaard 4 alarmcircuits (paneel met 4 zones en hoger).
Tot 5 volledig functionele repeaters - 2-draads RS485.
Reeks EN54-conforme voedingsmodules, ontworpen om te voldoen aan de specifieke belastingvereisten van elk paneelformaat.
Eenmans-testfunctie per zone
Kortsluiting naar brand instelling voor gebruik met oudere type detectoren.
Paneelingangen voor evacuatie, alarmsignalen, systeemreset.
3 open collectoruitgangen voor evacuatie, zoemer actief, uitschakeling actief.
Extra voedingsuitgang - bewaakte zekering.
Paneeluitbreidingsmodules voor open collector-, relais- en alarmuitgangen (voor 8 zonepanelen of hoger).
Optionele timerklok / tellermodule.
Optionele invoegtoepassingen voor vreemde talen beschikbaar.
Optioneel half verzonken en volledig verzonken behuizingen beschikbaar.

Product Order Codes
508.032.701
508.032.702
508.032.703
508.032.704
508.032.706

Precept EN 2 Zone Paneel
recept EN 4 Zone Paneel
Precept EN 8 Zone Paneel
Precept EN 16 Zone Paneel
Precept EN 32 Zone Paneel

508.032.707
508.032.708
508.032.709
508.032.710
508.032.711
508.032.712

FireClass Precept EN 8 Zone AC Nevenpaneel
FireClass Precept EN 16 Zone AC Nevenpaneel
FireClass Precept EN 32 Zone AC Nevenpaneel
FireClass Precept EN 8 Zone DC Nevenpaneel
FireClass Precept EN 16 Zone DC Nevenpaneel
FireClass Precept EN 32 Zone DC Nevenpaneel
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FireClass Precept EN Onderdelen en Accessoires

Reserve onderdelen en Acccesssoires Product
Artikelnummers
2605061
2605063
2605064
2605065
2605060
2605085
2605086
2605087
2605088
2605089
2605090
2605091
2000682
508.032.713
508.032.714
508.032.715
508.032.716
508.032.717

C1631 Nevenpaneel Interface
C1633 LED O/C Driver PCB
C1634 Relay Output PCB
C1635 Alarm/Mon O/P PCB
C1630 Output Driver Interface
Moederbord for FireClass Precept EN 2 Zone
Paneel Moederbord FireClass Precept EN 4 Zone
Paneel Moederbord FireClass Precept EN 8 Zone
Paneel Moederbord FireClass Precept EN 16 Zone
Paneel Moederbord FireClass Precept EN 32 Zone
Paneel Moederbord FireClass Precept EN AC
Nevenpaneel Moederbord FireClass Precept EN DC
Nevenpaneel Slot voor Precept EN
Moederbord for FireClass Precept EN 2 Zone Paneel
Displaybord FireClass Precept EN 4 Zone Paneel
Displaybord FireClass Precept EN 8 Zone Paneel
Displaybord FireClass Precept EN 16/16L Zone Panel
Displaybord FireClass Precept EN 32 Zone Panel

2000614

Tas met installatieaccessoires (bevestigingsset)
voor FireClass Precept EN-panelen 1
2000619
Tas met installatieaccessoires (bevestigingsset)
voor FireClass Precept EN-nevenpanelen 2
557.200.750 Precept EN Panel Bezel half verzonken RVS
557.200.751 Precept EN Panel Bezel volledig verzonken RVS
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2000614 - Pak bevat:
10k weerstand 0,25 watt 3k9
Weerstand 0,25 watt
22 UF 35v axiale condensator
Zekering 6,3 Amp. 20 mm
# Goedgekeurde 3.
15a zekering zand Rode draad
400mm ring term Zwarte draad
400mm ring term Blauwe draad
250mm ring Kabelbinders

2

2000619 - Pak bevat:
Zekering 2amp 20mm Zwart lood
250mm Blauwe accukabel
640mm Rode accukabel
350mm Goedgekeurde 1a0 zekering
zandgevuld Kabelbinders 142x3.6
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Prescient III Blusgaspaneel
Algemene informatie
Het FireClass Prescient III-paneel voor gasblusmiddelen is krachtig maar
toch gebruiksvriendelijk en is ontworpen en vervaardigd volgens een hoge
standaard. Het paneel is goedgekeurd volgens BSEN 12094-1: 2003,
BSEN 54-2 en 4 en is ontworpen volgens BS7273 deel 1.
Het paneel heeft uitgebreide configuratie-opties maar is eenvoudig te
installeren, programmeren en bedienen. Het verwijderbare chassis stelt de
monteur in staat om een lege kast eerst te “repareren” en vervolgens het
chassis te monteren bij de inbedrijfstelling.
Dit wordt ondersteund door uitgebreide documentatie over inbedrijfstelling,
bediening, onderhoud en foutopsporing. Daarnaast is er een uitgebreid
assortiment compatibele accessoires beschikbaar om aan de meeste
eisen van de klant te voldoen.
Er zijn drie volledig bewaakte detectiezones aanwezig. Zones 1 en 2
signaleren brandcondities in de eerste en tweede fase om blussen
mogelijk te maken
(detectiezones voor toeval). Zone 3 is een zone die uitsluitend bedoeld is
voor detectie. Zone 4 wordt gebruikt voor handmatige vrijgave.

Specificaties
- Goedgekeurd conform EN54.
- Bewaakte ingangen voor ontladen gas, gas laag, isolatieklep
gesloten / abnormaal, gas opgesloten in spruitstuk.
- Controle-ingangen voor auto / handmatig,
gas vasthouden, gas afbreken.
- 1 minuut actuator afgesneden optie.
- Bewaakte vrijgave van aandrijving / solenoïde.
- Gemeenschappelijke brand-, fout-, relais / bewaakte uitgangsfaciliteiten.
- 1e trap, 2e trap, 3e trap en gasontladen relais
/ bewaakte uitgangsvoorzieningen.
- Reset relais
- Double Knock.
- Vertraging • voorontlading instelbaar van 0 tot
60 seconden met zichtbare afteltimer.
- Ontladen indicatie met of zonder drukschakelaar.
- Blokkeer stilte-alarmen totdat het gas is geloosd.
- Optie voor snelle zoemerpuls bij dreigend gas.
- Eenmans zone- en sirenetest.

Artikelnummer
508.033.751 FireClass Prescient III Blusgaspaneel

Accesoires Artikelnummers
2605183
2000682
2000898

Moederbord for Prescient III
Slot voor Prescient III
Tas met installatie accessoires voor de Prescient III 1

1

2000898 - Pak bevat:
2K2 Weerstand 0,25 watt
10K Weerstand 0,25 watt
4k7 Weerstand 0,25 watt
1k8 Weerstand 0,25 watt
680 Ohm weerstand 0,25 watt
22 uf 35v axiale condensator
5A goedgekeurde zekering 5x20mm
560r 0.25w 1% metaalfilm resist
Rode draad 250mm
Zwart lood 250mm
Blauwe kabel 250 mm 0,25 schoppen
Zekering 6,3 amp 20 mm
Kabelbinders 142x3.6
C1565 Actuatoronderdrukking BOA
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Blus gas Status Units		
Status Lamp Unit
Specificaties
- Tweeaderige dataverbinding tussen paneel en statuseenheid.
- Tweeaderige voedingsverbinding tussen paneel en statuseenheid.
- Eenheid indicatie van uitsluitend gebeurtenissen/status.

Artikelnummer
508.033.752		 SLU1

Status Lamp Unit
Specificaties
-

Tweeaderige dataverbinding tussen paneel en statuseenheid.
Tweeaderige voedingsverbinding tussen paneel en statuseenheid.
lndicatie van gebeurtenissen/status.
Handmatige blussing.
Sleutelschakelaar Auto/Handmatig.

Artikelnummer
508.033.753		 SLU2
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Status Lamp Unit
Specificaties
-

Tweeaderige dataverbinding tussen paneel en statuseenheid.
Tweeaderige voedingsverbinding tussen paneel en statuseenheid.
lndicatie van gebeurtenissen/status.
Handmatige blussing.
Sleutelschakelaar Auto/Handmatig.
Terugtellende timer.
Schakelaar voor afbreken en blokkeren gasblussing

Artikelnummer
508.033.754		 SLU3

Status Lamp Unit
Specificaties
-

Tweeaderige dataverbinding tussen paneel en statuseenheid.
Tweeaderige voedingsverbinding tussen paneel en statuseenheid.
Waterdicht
Indicatie van events en alarmen
Sleutelschakelaar Auto/Handmatig.

Artikelnummer
508.033.755		 SLU4

EN12094 Blusgas Handmelders
Artikelnummer
509.030.113 		
509.030.114
509.030.115
509.030.116

Extinguishant release MCP EN12094
Extinguishant release WCP EN12094
Extinguishant abort MCP EN12094
Extinguishant abort WCP EN12094
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600 Series Melders
Algemene informatie
De 600-serie conventionele detectoren zijn het resultaat van de
evolutie van het conventionele detectorontwerp, maar met extra unieke
stijlkenmerken die een verbeterde bediening, installatie en eenvoudig
onderhoud mogelijk maken. Inbegrepen in het 600-serie-assortiment is
de nieuwe conventionele verbeterde koolmonoxidedetector (601CH).
De integratie van een betrouwbare elektrochemische CO-detectiecel en
hoogwaardige thermistor met lage thermische massa voor nauwkeurige
temperatuurdetectie heeft de introductie mogelijk gemaakt van een
verbeterde CO-detector die geschikt is voor snelle, betrouwbare
branddetectie bij zowel langzaam als snel ontwikkelende branden. De
traditionele detectoren of detectoren met twee statussen in de 600-serie
hebben twee uitgangsstatussen: stand-by of alarm.
In combinatie met geschikte bewakings- en signaleringsapparatuur
creëren ze een automatisch detectiesysteem

Toepassing
Aangezien elk type detector reageert op een bepaalde
“brandkarakteristiek”, is de relatieve reactiesnelheid van de
detector daarom afhankelijk van het type brand dat wordt
gedetecteerd.Het assortiment van de 600-serie conventionele
detectoren is ontworpen om de vroegst mogelijke
waarschuwing voor brand te geven, met een minimum aan
vals / ongewenste alarmen.

Specificaties
-

EN54 Goedgekeurd
Lage bedrijfsspanning: 10,5 Vdc tot 33 Vdc.
Esthetisch discreet.
Superieure prestaties en betrouwbaarheid.
Ontworpen voor snelle installatie.
Geïntegreerde alarm-LED.
Externe LED-verbinding.
Bekabeling onafhankelijk.
Compatibel met standaard sokkel en met relaissokkel.
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Optische Rookmelder
Specificaties
De 601P detector is in staat om de zichtbare rook te detecteren die wordt
geproduceerd door materialen die langzaam smeulen of verbranden, d.w.z.
zacht meubilair, plastic schuim enz. of ‘rook’ geproduceerd door oververhit
maar onverbrand PVC. Deze detectoren zijn bijzonder geschikt voor algemene
toepassingen en gebieden waar oververhitting van de kabel kan optreden, b.v. in
technische ruimtes.

Artikelnummer
516.600.001		 601P

High Performance Optische Rookmelder
Specificaties
De 601PH-detector reageert op het hele scala van brandhaarden, van langzaam
smeulende branden, waarbij zichtbare deeltjes worden geproduceerd tot
branden die grote aantallen zeer hete kleinere aerosolen produceren. De
detector combineert optische en thermische technologie om helder brandende
vuurproducten te detecteren die tot nu toe alleen gemakkelijk konden worden
gedetecteerd door ionisatiemelders.
Onder normale omgevingsomstandigheden gedraagt de hoogwaardige optische
detector zich als een normale optische detector. Alleen wanneer een snelle
temperatuurstijging wordt gedetecteerd, neemt de gevoeligheid van de detector
toe en zal de aanwezigheid van rook een brandconditie bevestigen. De HPO
werkt niet alleen als de temperatuur stijgt.

Artikelnummer
516.600.002		 601PH

Thermische Melder - (Temperatuurstijging)
Specificaties
601H-R-detectoren (stijgsnelheid detecteren abnormaal hoge
temperatuurstijgingen. Kan worden gebruikt in gebieden waar rooksensoren
ongeschikt zijn vanwege omgevingsfactoren (rook, stof enz.. Dergelijke gebieden
omvatten keukens, kleedkamers, kantines, garages, laadperrons enz.

Product Order Codes
516.600.003		 601H-R
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600 Series Melders
Thermische Melder - Temperatuurvaste waarde
Specificaties
611H-F-detectoren (vaste temperatuur) detecteren abnormaal hoge (statische)
temperaturen. Kan worden gebruikt in gebieden waar rooksensoren ongeschikt
zijn vanwege omgevingsfactoren (rook, stof enz.). Dergelijke gebieden omvatten
keukens, kleedkamers, kantines, garages, laadperrons enz.

Artikelnummer
516.600.214		 611H-F

Multi CO en Thermische melder
Specificaties
601CH-detector is een unieke branddetector voor algemeen gebruik die zeer
vroeg waarschuwt voor langzaam smeulende branden. Ideaal voor slaaprisico’s
is de CO-branddetector ook zeer geschikt voor veel toepassingen waar de
hittedetectie onvoldoende is maar rookdetectie vals alarm veroorzaakt.
Omdat CO vrijer reist dan rook, is de positie van CO-brandmelders flexibeler.
Deze functie is vooral handig in grote complexe constructies zoals atria en
magazijnen, waar de plaatsing van rookmelders moeilijk is.

Artikelnummer
516.600.004		 601CH

Solar Blind Infrarood Vlammenmelder
Specificaties
Een detector die ideaal is voor het beschermen van grote open gebieden zonder
de reactiesnelheid op brandende branden op te offeren. Een unieke detector die
ideaal is voor een snelle reactie op branden die doorgaans worden veroorzaakt
door brandbare vloeistoffen.

Artikelnummer
516.600.006		
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Melder Sokkels
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Melder Sokkels
Algemene Informatie
De FireClass-reeks conventionele detectoraccessoires is
ontworpen met het oog op de behoefte van de installateur.
Het assortiment omvat standaard- en diodesokkels, sounder-,
beacon- en relay-bases en de unieke tijdbesparende
plafondtegeladapter..
Veel van de hedendaagse gebouwen hebben een verlaagd
plafond. Installatie van brandmelders op dit type plafond
wordt zowel moeilijk als tijdrovend beschouwd, aangezien de
installatie vereist dat het plafond op zijn plaats zit voordat de
sokkel geplaatst kan worden.
Door de nieuwe tijdbesparende adapter te gebruiken, is
dit hele installatieproces veel eenvoudiger gemaakt. Het
complete proces van bekabeling en de inbedrijfstelling van
de detector kan nu in één keer plaatsvinden en nog voor het
plafond is geïnstalleerd.
Een keuze uit functionele sokkels is de 601SB (D) EN543 goedgekeurde laag stroomverbruik signaalgeversokkel
met instelbaar volume en toon. Hiervoor is geen aparte
sokkel nodig en ze passen direct op een standaard CTAadapterplaat.
De MC600 relaisbasis biedt dubbele relaiscontacten voor
het opnemen van externe detectoren op conventionele
detectiesystemen. Dankzij het zeer lage stroomverbruik, zelfs
wanneer het relais is bekrachtigd, kan de sokkel zonder extra
stroomvoorziening worden toegepast De relaiscontacten
werken wanneer de detector in de alarm komt.

Specificaties
-

Esthetisch discreet zowel standaard als diodebasis.
Superieure prestaties en betrouwbaarheid.
Ontworpen voor snelle installatie.
Externe LED-aansluiting
Sokkel voor signaalgever met instelbare
volumeregeling en selecteerbare tonen.
Extra lage sokkel voor signaalgevers.
Dubbelpolige relaisbasis voor lokale controle.
Tijdbesparende adapter voor plafondtegels
vermindert de installatietijd met 30%.
Adapter toepasbaar voor meerdere accesoires.
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Melder Sokkel
De nieuwe 4B 4” sokkel is ontworpen om op de plafondtegeladapter te klikken of
kan op traditionele wijze aan het plafond worden vastgeschroefd.

Specificaties
-

Esthetisch discreet.
Superieure prestaties en betrouwbaarheid.
Ontworpen voor snelle installatie.
Externe LED-aansluiting

Artikelnummer
517.050.041		 4B
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Handbrandmelders
Algemene informatie
Een uitgebreide reeks handbrandmelders voor gebruik met
conventionele FireClass-systemen. Alle handbrandmelders
zijn ontworpen om een alarmsignaal te geven door een
glaselement te breken met de optie van een resetbaar,
vervormbaar element. Indien nodig kan een optionele
transparante scharnierende afdekking worden geïnstalleerd
om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt bediend.

Specificaties
-

Onderscheidende en herkenbare styling.
Opbouw- of inbouwmontage.
Test belangrijke faciliteit, versnelt onderhoudsbezoeken.
Optioneel transparant scharnierend deksel.
Optioneel plastic vervormbaar handbrandmelderelement
voor voedselverwerkende ruimtes.
- IP67 waterdichte modellen voor externe toepassing.
- Kleurvariant - RAL3001, Rood *

Conventionele Handbrandmelder met Glazen Element
Conventionele handmelder met geïntegreerde alarm-LED en activeringsweerstand.
De bediening is met breekglas. Deze handmelder is half inbouw of kan met
opbouwdoos 515.001.021 of 10-115 opbouw worden gemonteerd en wordt
geleverd met een testsleutel.

Artikelnummer
2501012
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Conventionele Handbrandmelder met Plastic Element
Een conventionele handmelder met geïntegreerde alarm-LED en
activeringsweerstand. De bediening vindt plaats door een resetbaar vervormbaar
element.
Deze handmelder is half inbouw of kan met opbouwdoos 515.001.021 of 10-115
opbouw worden geleverd en wordt geleverd met een testsleutel.

Artikelnummer
2501233

Conventionele Handbrandmelder met Plastic Element
Een conventionele handmelder met geïntegreerde alarm-LED en
activeringsweerstand. De bediening is door een resetbaar vervormbaar element.
Wordt compleet geleverd met een achterkap en een testsleutel.

Artikelnummer
2501234
515.001.021 Achterdoos

Conventionele Weersbestendige Handbrandmelder
Een weerbestendige handmelder met geïntegreerde alarm-LED en
activeringsweerstand, waardoor hij compatibel is met het Prescient IIIonderdrukkingspaneel. De bediening is met breekglas. Deze handmelder is
opbouwmontage en wordt compleet geleverd met inbouwdoos & testsleutel.

Artikelnummer
2501176
515.001.021 Achterdoos
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Handbrandmelders Accessoires
Plastic Element voor Handbrandmelder
EN54 Part 11 Reserveglaasjes voor handmelder (set van 5)

Artikelnummer
515.001.119

Vervormbaar Plastic Element voor Handbrand melder
Vervormbare bedieningseenheid “plastic” voor gebruik in plaats van gla keukens
of andere gebieden waar glas niet acceptabel is.

Artikelnummer
515.001.127

Afdekkap voor Handbrandmelder
Afdekkap voor gebuik met een handbrandmelder.

Artikelnummer
515.001.128
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Testsleutel voor Handbrandmelder (Pack of 10)
Testsleutel voor handbrandmelder

Artikelnummer
515.001.045

Standaard Achterdoos
Losse Opbouwbehuizing voor FC-421CP
zonder aansluitklemmen.

Artikelnummer
515.001.021
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Signaalgevers / Flitsers
Roshni Electronische Signaalgever
Een flexibele alarmsirene voor brand- en beveiligingstoepassingen, compleet
met volumeregeling en dil-schakelaar voor 32 tonen. Laag profiel Roshni
met diepe basis biedt IP65-bescherming. Alle Roshni-sirenes hebben een
gesynchroniseerde start voor zelfsynchronisatie zonder derde draad.

Artikelnummer
ROSHRDSR

Banshee Warbler Signaalgever
De Banshee Warbler is een brandalarmsirene die deel uitmaakt van het
conventionele assortiment signaalgevers en brandalarmen dat wordt geleverd
door Tyco, die het toonaangevende merk voor branddetectieapparatuur,
FireClass, produceert. De 24v Banshee Excel is een brandalarmsirene met 32
selecteerbare tonen en 3 volume-instellingen. De eenvoudig te vergrendelen
bajonetbevestiging met push en twist maakt het installeren van brandsounders
zoals de Banshee brandalarmsirene een snel en eenvoudig proces, wat de
installateur tijd en geld bespaart.

Artikelnummer
576.501.060		
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Solista LX Wall Flitser Rood met witte Flits
EN54-23 W-2.4 7.5
De Solista LX Wall heeft een slank ontwerp. Verkrijgbaar in een rode kleur en met
een ondiepe basis, de Solista LX Wall is geschikt voor een verscheidenheid aan
toepassingen. De Solista LX Wall heeft een uniek lensontwerp dat licht verdeelt om de
vereiste opbrengst te bereiken, terwijl het met minimale stroomsterkte wordt gebruikt.

Specificaties
- Voldoet aan EN 54-23 (voldoet aan de vereiste verlichting
van 0,4 lux / m2 over het hele kameroppervlak).
- LED-technologie voor een lange levensduur en een laag stroomverbruik,
waardoor het aantal modules op uw lus wordt gemaximaliseerd.
- Unieke lens met ontwerp dat de lichtverspreiding optimaliseert,
waardoor stroomverspilling wordt geminimaliseerd.
- Tot 7,5 m dekkingsvolume, waardoor er minder apparaten
nodig zijn om een gebied te bestrijken.
- Dekkingsschakelaar-functie • Schakel voor kleinere gebieden van
7,5 m naar 5 m, wat het stroomverbruik verlaagt en tot 50% bespaart.
- Breed ingangsspanningsbereik voor flexibiliteit in systeemontwerp
- Flash rate switch feature • Verlaag van 1Hz naar 0,5Hz
om het stroomverbruik tot 50% te verminderen.
- Opbouwende start voor verminderde stroompiek ,
waardoor de circuitbelasting wordt verminderd
- Vergrendelingssokkels om gemakkelijk verwijderen
van het apparaat te voorkomen.

Artikelnummers
812007FULL-0108x
812007FULL-0109x

Solista LX muur flitser		
Solista LX muur flitser met diepe sokkel

6” Electronische Bel
Alarmbellen vormen het bereik van 150 mm (6 inch) en 200 mm (8 inch) interne
en externe eenheden. Onze klokken zijn van aluminium constructie en hebben een
zeer hoge volume-output gecombineerd met een extreem laag stroomverbruik slechts 11mA voor de interne 150 mm.

Artikelnummer
2601015

6” Electronische Bel
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Signaalgevers / Flitsers
Solista LX Plafond Wit met Witte flits Lage Sokkel
EN54-23 C-3-7.5
De Solista LX Ceiling Beacon heeft een uniek lensontwerp dat het licht in een
cilindrische vorm verdeelt, om de vereiste verlichting te bereiken gespecificeerd door
EN 54-23. Ontworpen voor installatie op een hoogte tot 3 m en met een discreet
uiterlijk is het apparaat ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen.

Specificaties
- Voldoet aan EN 54-23 (voldoet aan de vereiste verlichting
van 0,4 lux / m2 over het hele kameroppervlak).
- LED-technologie voor een lange levensduur en een laag stroomverbruik,
waardoor het aantal apparaten op uw alarmcircuit wordt gemaximaliseerd.
- Unieke optiek voor lichtbeheer, met lensontwerp dat de lichtverspreiding
optimaliseert, waardoor stroomverspilling wordt geminimaliseerd.
- Tot 7,5 m dekkingsvolume, waardoor er minder apparaten
nodig zijn om een gebied te bestrijken.
- Dekkingsschakelaar-functie - Schakel voor kleinere gebieden terug van
7,5 m naar 5 m, waardoor het stroomverbruik tot 50% wordt verlaagd.
- Breed ingangsspanningsbereik leidt tot flexibiliteit in systeemontwerp
- Flash rate switch feature -Verlaag van 1Hz naar 0.5Hz instelling,
waardoor het stroomverbruik tot 50% wordt verlaagd.
- Zacht opstarten betekent geen stroompiek bij het opstarten,
waardoor de circuitbelasting wordt verminderd.
- Nieuwe verbindingslay-out zorgt voor eenvoudigere
bedrading en aansluiting bij installatie.
- Vergrendelingsbodems om gemakkelijk verwijderen
van het apparaat te voorkomen.

Artikelnummer
Solista LX ceiling beacon
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RoLP LX Wall Rood met witte flits RoLP Sokkel
EN54-23 W-2.4 7.5
De RoLP LX-wandbasis is ideaal voor toepassingen voor tweeledig gebruik
waarbij naast een hoorbaar alarm ook een visueel alarmapparaat nodig is. De
RoLP LX Wall wordt aanbevolen voor gebruik op de muur en vereist slechts één
installatiepunt, en is beschikbaar voor gebruik met elke standaard RoLP-sirene.
Beschermingsgraad IP65.

Artikelnummer
8500023FULL-0023

RoLP LX

Symphoni LX Wall
De Symphoni LX Wall is een duurzaam zoemerbaken dat is gecertificeerd volgens
EN 54-23. Met indrukwekkende prestaties en een duurzaam ontwerp zorgt het
voor betrouwbaarheid en energie-efficiëntie. De hoge geluidsuitvoer maakt het
geschikt voor open ruimtes of waar er meer dan normale achtergrondruis is.

Specificaties
- Ultra laag stroomverbruik.
- Tot 7,5 m dekkingsvolume
(schakelbaar tot 2,5 m).
- 0,5 of 1 Hz flitssnelheid.
- Dekkingsschakelaar tot 2,5 m.

Artikelnummer
8500043FULL-0043

Symphoni LX WP Wall
Het Symphoni LX WP Wall-apparaat biedt een weerbestendig alternatief voor
het Symphony LX Wall-apparaat. Met een beschermingsgraad van IP66 is het
geschikt voor natte en buitenomgevingen.

Specificaties

Artikelnummer

- Ultra laag stroomverbruik.
- Tot 7,5 m dekkingsvolume
(omschakelbaar tot 2,5 m).
- 0,5 of 1 Hz flitssnelheid.
- Dekkingsschakelaar tot 2,5 m.

8500048FULL-0048
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Signaalgevers / Flitsers
H201 Signaalgever
De H201 is een signaalgever voor sirenes voor brandindicatiesystemen die
voldoen aan de norm EN 54-3.
Zendt een akoestisch signaal uit dat kan worden gekozen uit de 32 opties en heeft
een trimmer voor het aanpassen van het volume.

Artikelnummer
576.501.071		

HS201 Signaalgever / Flitser
De HS201 is een signaalgever voor signaalgevers en baken voor
brandindicatiesystemen die voldoen aan de norm EN 54-3.
Zendt een akoestisch signaal uit dat kan worden gekozen uit de 32 opties en heeft
een trimmer voor het aanpassen van het volume.

Artikelnummer
576.501.072		 HS201

Vimpex IS28 MK6 Signaalgever
De Vimpex IS28 MK6, met zijn IS- en ATEX-goedkeuringen, is een sirene die
geschikt is voor gebruik in industriële en explosieve omgevingen.
Het kan worden gebruikt als vervanging voor de Mark 5. Het is goedgekeurd
volgens de volgende veiligheidsnormen:
Intrinsieke veiligheidsgoedkeuring: EN 60079-0: 2012 + A11: 2013, algemene
vereisten EN 60079-11: 2011, intrinsieke veiligheid ‘i’
Groep II, categorie I, explosieve atmosfeer G (gas) en D (stof)
IECEx ITS17.0011X
ATEX ZIJN 17ATEX201739X
Ex ia IIC T5 Ga
Artikelnummer
Ex ia IIIC T100degC Da IP66
ATEX - II IGD Ex ia T5 Ga
576.501.053		 Vimpex IS28 MK6
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Deurmagneten
24Vdc Wit Plastic Deur Magneet
Specificaties
- Essentieel stuk brandbeveiligingsapparatuur voor de meeste installaties.
- Verschillende stijlen en montagemethoden beschikbaar,
waaronder kunststof, chroom en messing.
- Standaard geïntegreerde ontspanknop.

Artikelnummer
2501033

230Vac Wit Plastic Deur Magneet
Specificaties
- Essentieel stuk brandbeveiligingsapparatuur voor de meeste installaties.
- Verschillende stijlen en montagemethoden beschikbaar,
waaronder kunststof, chroom en messing.
- Standaard geïntegreerde ontspanknop.
- 230Vac goedkope units beschikbaar

Artikelnummer
2501034
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Voedingen en Batterijen
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Voedingen
Deze units zijn nauw gebaseerd op FireClass-centrales. De units bevatten de
volgende componenten die gemeenschappelijk zijn voor FireClass-centrales:
Een metalen behuizing met de volgende componenten: Een PSU, gemonteerd
met een PMM800-bewakingsbord. Ook inbegrepen zijn diverse items, zoals
reservezekeringen, in een aparte tas.

Artikelnummer
557.200.731		
557.200.732
557.200.733
557.202.707		
557.202.708		

1.9A Voeding met behuizing
PSUA17 5A Voeding met behuizing (tot 17Ah batteries).
PSUA38 5A Voeding met behuizing (tot 38Ah batteries).
FC410MIM + bevestigingskit voor FireClass 5A/17Ah en 5A/38Ah
FC410MIM + bevestigingskit voor FireClass 1.9A/7Ah

BXM Series
De BXM24 / 25-U en 50-U zijn goedgekeurd door IMQ volgens EN 54-4: 1997
+ A1: 2002 en EN60950-1: 2001. De stalen behuizing bevat een 2,5 amp of 5
amp geschakelde voeding en bewakingskaart en heeft ruimte voor 2 x 12V 17Ah
verzegelde loodaccu’s. De 10 LED’s op het voorpaneel geven de status van het
apparaat volledig aan.
-

Robuuste metalen behuizing.
Dubbele gezekerde uitgangen.
Temperatuurgecompenseerd laden.
Bescherming tegen diepe ontlading van batterijen.
Foutrelaisuitgang.
Maat 383 mm breed x 408 mm hoog x 97 mm diep.
Gewicht 4,3 kg (exclusief batterijen).
Voedingsspanning 230VAC 50 / 60Hz.
Uitgebreide LED-statusindicatie.

Artikelnummer
508.031.744
508.031.745
508.031.746
			
508.031.747
			

BXM24/25-U - Max. 2,5A @ 27,6VDC
BXM24/50-U - Max. 5A @ 27,6VDC
BXM24/25-B - Max. 2,5A @ 27,6VDC. RS485
Bus interface for J408-8 and J424-8
BXM24/50-B - Max. 5A @ 27,6VDC. RS485
Bus interface for J408-8 and J424-8
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Voedingen en Batterijen
Voedingen – Batterij lader BAQ & BAW Series
De BAQ is een voedingseenheid en batterijlader voor gebruik met apparaten die een
gereguleerde spanning van 27,6 V en een maximale stroom van 5,5 A vereisen. Het
uitgangsvermogen is beschermd tegen overbelasting, kortsluiting en onbedoelde
omkering van de batterij polariteit.

Artikelnummer
- Input Voltage: 230 VAC, -15% /+10%, 50/60Hz.,
110VAC -15%/+10% 60Hz for BAW Models
- Output Voltage: 27,6VDC, •1% / +1%.
- Max. batterij (Opladen):
		BAW50T24 = 2 x 12V - 17Ah max.
		BAW75T24 = 2 x 12V - 17Ah max.
		BAQ140T24 = 2 x 12V - 17Ah max.
- Werking Temperature: -5º to +40ºC.
- Afmetingen (L x H x D):
		BAW50T24 = 129 x 38 x 98 mm
		BAW75T24 = 159 x 38 x 97 mm
		BAQ140T24 = 205 x 38 x 98 mm
- Gewicht: 0.5Kg BAW50T24 en BAW75T24, 0.7Kg BAQ140T24

Artikelnummer
508.031.752
		
508.031.753
		
508.031.750
		

BAW50T24 Voeding / batterijlader Max. 1,8A @ 27,6VDC
BAW75T24 Voeding / batterijladerMax. 2,7A @ 27,6VDC
BAQ140T24 Voeding / batterijlader Max. 5,5A @ 27,6VDC

Batterijen
Artikelnummers
PS-1221
PS-1230
PS-1270
PS-12120
PS-12170
PS-12260
PS-12380
PS-12650
PS-6100
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12 Volt 2.1 Ampere Batterij
12 Volt 3 Ampere Batterij
12 Volt 7 Ampere Batterij
12 Volt 12 Ampere Batterij
12 Volt 17 Ampere Batterij
12 Volt 26 Ampere Batterij
12 Volt 38 Ampere Batterij
12 Volt 65 Ampere Batterij
6 Volt 10 Ampere Batterij
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Installatie Accessoires
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Installatie Accessoires
Detector Adres Labels (Per100)
De detectoren uit de FC460-serie hebben een functie die automatisch de
adresvlag naar de detectorbasis overdraagt wanneer de detector op de basis wordt
aangesloten. Bij het verwijderen van de detector blijft de adresvlag aan het plafond
hangen, zodat de detectoren niet per ongeluk worden teruggestuurd naar de
verkeerde detectorbasis na serviceroutines.
De meeste detectiepanelen bevatten extra faalveilige softwarefuncties om ervoor
te zorgen dat een onjuiste positionering van de detector het systeem niet in gevaar
brengt. Adresvlaggen worden geleverd in verpakkingen van 100 stuks.
Etiketten worden geleverd op vellen van 250 in acht kleuren om snelle identificatie
tussen verschillende lussen mogelijk te maken

Specificaties
- Biedt een duidelijke identificatie van het adres.
- Kleurgecodeerd.
- Vlag blijft op de basis

Artikelnummers
516.800.915		
516.800.931		
516.800.932		
516.800.933		
516.800.934		
516.800.935 		
516.800.936		
516.800.937		
516.800.938		
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Adreslabels (100 stuks)
Adreslabels Lus A • Wit
Adreslabels Lus B • Geel
Adreslabels Lus C • Paars
Adreslabels Lus D • Groen
Adreslabels Lus E • Grijs
Adreslabels Lus F • Blauw
Adreslabels Lus G • Oranje
Adreslabels Lus H • Rood
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Adres Labels
Detectoren hebben een speciale adresvlag voor het dragen van de adreslabels gedetailleerd in het detectorgedeelte. Voor andere apparaten of op detectoren waar
zone-informatie ook vereist is, is een reeks adreslabels beschikbaar.
De adreslabels zijn genummerd van 1 tot 250 en zijn verkrijgbaar in 8 verschillende
kleuren om onderscheid te maken tussen verschillende lussen.
Bovendien kunnen kleine zonelabels op de adreslabels worden bevestigd.

Specificaties
- Kleurgecodeerd voor Easy Loop Identification.
- Ruimte voor zonaal label.
- Sterke zelfklevende achterkant.

Artikelnummers
Zone Labels
599.047.011		
599.047.012 		
599.047.013		
599.047.014 		
599.047.015		
599.047.016		
599.047.018		
599.047.019		
599.047.020		
599.047.021		
599.047.022		
599.047.023
599.047.024		

Zone labels - Zones 1 - 16
Zone labels - Zones 17 - 32
Zone labels - Zones 33 - 48
Zone labels - Zones 49 - 64
Zone labels - Zones 65 - 80
Zone labels - Zones 81 - 100
Zone labels - Zones 101 - 120
Zone labels - Zones 121 - 140
Zone labels - Zones 141 - 160
Zone labels - Zones 161 - 180
Zone labels - Zones 181 - 200
Zone labels - Zones 201 - 220
Zone labels - Zones 221 - 240

Addres Labels
599.047.030		
599.047.031		
599.047.032		
599.047.033		

Adres Labels 1 - 250 Lus A • Wit
Adres Labels 1 - 250 Lus B • Geel
Adres Labels 1 - 250 Lus C • Paars
Adres Labels 1 - 250 Lus D • Groen

599.047.034		
599.047.035		
599.047.036		
599.047.037		

Adres Labels 1 – 250 Lus E Lichtblauw
Adres Labels 1 – 250 Lus F Orange
Adres Labels 1 – 250 Lus G Red
Adres Labels 1 – 250 Lus H Donkerblauw
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For more information about
FireClass fire detection technology visit:
www.fireclass.com

The images shown in this catalogue are merely indicative and FireClass reserves
the right to modify at any time the characteristics of the products here represented.
Some products are not available in all countries. Contact your local distributor for details.
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