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Produktkatalog brandlarm



Schneider Electric 
     Branddetektion

Brandlarmssystem är grundläggande för alla företag. 
Schneider Electric erbjuder intelligenta, innovativa 
branddetekteringsprodukter som är användarvänliga, 
modulära, flexibla, skalbara och mycket tillförlitliga.

Schneider Electric investerar stort inom produkt
utveckling. Inom brandskydd ligger fokus på utveckling 
av intelligenta lösningar som garanterar avbrottsfri drift 
för din verksamhet och skapar säkerhet för personal och 
byggnader.
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Schneider Electrics 
kompetens är erkänd över 
hela världen, och våra 
branddetekteringssystem 
som är certifierade enligt 
EN 54standarden används i 
20 europeiska länder.

Det här är vår nya produktkatalog Version 2.0 för FX 3NET & kringutrustning.

I katalogen presenteras alla FX 3NET- och kringutrustning med bilder. Alla relevanta 
produkt data presenteras i de tekniska informationstabellerna. Längst ned i tabellerna 
anges produkternas artikelnummer.

Vi hoppas att du kommer att ha nytta av katalogen.

Schneider Electric är 
medlem i Euralarm, en 
förening för europeiska 
tillverkare och 
installatörer av brand 
och säkerhetssystem, 
och deltar även 
i internationellt 
standardiseringsarbete.

Produkter och utrustning för branddetektering
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FX 3NET 
Avancerat brandskydd

FX 3NET från Schneider är ett tillförlitligt branddetekterings-
system som skyddar människor och egendom mot brand, 
och det erbjuder många fördelar jämfört med andra brand-
larmssystem, till exempel användarvänlighet och flexibilitet. 

Modulärt och skalbart 
Det intelligenta branddetekterings- och larmsystemet FX 3NET har en 
modulär konstruktion med smarta funktioner som garanterar effektiv och 
tillförlitlig brandsäkerhet. FX 3NET:s modulära uppbyggnad och multi-
processorteknik medför även enkla och kostnadseffektiva expansions-
möjligheter. Användaren kan välja att aktivera bara de delar av systemet 
som verkligen behövs för att senare göra utökningar när behoven för-
ändras. Systemets multiprocessorteknik och nätverksstruktur erbjuder 
även distribuerade funktioner, snabb detektering och hög driftsäkerhet. 

Unikt användarvänlig
Schneiders branddeteketeringssystem kan enkelt installeras i enlig-
het med såväl byggnadernas som kundernas brandsäkerhetskrav. 
Dessutom är FX 3NET branddetekteringssystem enkelt att använda. 
Användargränssnittet ger tydliga instruktioner som är anpassade till den 
aktuella situationen. Brandlarmscentralerna i FX 3NET har ett styrhjul 
istället för konventionella knappar, vilket gör det snabbare och enklare 
att välja funktion.

Ett brett utbud av säkerhetslösningar
Schneiders branddetekteringssystem kan användas fristående 
eller som en del i ett integrerat säkerhetssystem som kombinerar 
branddetektering, inbrotts- och passerkontroll och videoövervakning i 
ett enda system, vilket förbättrar brand- och fastighetsskyddet på ett 
kostnadseffektivt sätt.



Brandlarmscentraler för FX 3NET branddetekteringssystem

Det intelligenta branddetekterings- och larmsystemet FX 3NET har en modulär konstruktion 
med smarta funktioner som garanterar effektiv och tillförlitlig brandsäkerhet.
Brandlarmscentralerna heter FX 3NET, FXL 3NET, FXM 3NET och FXS 3NET. Alla Schneiders 
detektorer – intelligenta såväl som konventionella – kan anslutas till systemet.

FXS

Modern, tunn manövertablå med nätverksan-
slutning och elegant design

FXM

En kraftfull central som kan användas 
fristående eller som en del i ett 
nätverkssystem

FX

Medelstora till stora fastigheter eller 
som del av en nätverkslösning

FXL

För stora, krävande installationer 
som kräver avancerad styrning

FX 3NET branddetekterings
system

 32 brandlarmscentraler

 255 adresserbara slingor

 8 000 brandsektioner

 Max. 16 000 adresser
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Esgraf

Ett användarvänligt grafiskt 
gränssnitt ger enkelt tillgång till 
skydds- och säkerhetsinformation

Några ytterligare 
funktioner

 Integrering

  Grafiskt 
användargränssnitt

 Programmeringsenhet

 Repeatertablå

MCOX

MPOX

En kraftfull enhet för programmering 
av logiska funktioner

Protokollomvandlare för anslutning 
av tredjepartssystem tex via 
ESPA444

FMPX

En brandförsvarstablå med 
komplett funktionalitet

Esmi Integration Server

För enkel integrering i 
tredjepartssystem
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FX 3NET 
Intelligent brandlarmscentral

FX-systemets intelligenta branddetekterings- och 
larmcentraler från Schneider har en modulär 
konstruktion och erbjuder nya funktioner för effektiv 
och tillförlitlig brandsäkerhet.

Centralens konstruktion

Basenheten består av 

- 1 moderkort (FX-MC2)

-  1 strömförsörjningskort (FX-PS) och 
transformator

- 1 displaykort (FX-UI2)

- 5 lediga kort platser

För tillägg av detektorkretsar:

- 1–4 adresserbara slingkort (FX-ALC eller FX-SLC) 
eller konventionella slingkort (FX-CLC)

För tillägg av in/ut-kretsar:

- 1–4 in-/utgångskort (FX-IOC) eller reläutgångskort 
(FX-OCA)

Batterier:

- 2, 4, 6 eller 8 st. 12 V/20 Ah serie- och 
parallellkopplade för 24 V/20, 40, 60 eller 80 Ah

Plats för 2st 20Ah batterier. Större batterier kompl. med 
batteriskåp.

Tillämpad standard EN54-2, -4, SS 3654

Mått (H x B x D)  575 x 425 x 130

Vikt exkl. batterier  11 kg

Färg   Blågrå

Kapslingsklass  IP30

Lagringstemperatur  +0 … +50 °C

Driftstemperatur  +5 … +40 °C

Max. relativ luftfuktighet 95 % 

Driftsspänning  21 … 30 V DC

Max. viloström (@24V)  1,0 A

Max. larmström (@24V)  4,0 A

Nätspänning  230 V AC

Max. näteffekt  160 VA

Artikelnummer  00703600SE

E-nummer  6300442
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FX-systemets intelligenta branddetekterings- och 
larmcentraler från Schneider har en modulär 
konstruktion och erbjuder nya funktioner för effektiv 
och tillförlitlig brandsäkerhet.

Centralens konstruktion
Basenheten består av
- 1 moderkort (FX-MC2)
-  1 strömförsörjningskort (FX-PSB) och 

transformator
- 1 displaykort (FX-UI2)
- 9 lediga kort platser

För tillägg av detektorkretsar:
- 1–4 adresserbara slingkort (FX-ALCA eller FX-
ALCB) eller konventionella slingkort (FX-CLC)
För tillägg av in/ut-kretsar:
- 1–4 in-/utgångskort (FX-IOC) eller reläutgångskort 
(FX-OCA)

Batterier:
- 2, 4, 6 eller 8 st 12 V/20 Ah serie-
och parallellkopplade för 24 V/20, 40, 60 eller 80 Ah
Ingen plats för batterier kompl. med batteriskåp.
Tillämpad standard  EN54-2, -4, SS 3654
Mått (H x B x D)   575 x 425 x 130
Vikt exkl. batterier  11 kg
Färg    Blågrå
Kapslingsklass   IP30
Lagringstemperatur  0 ... +50 °C
Driftstemperatur   5 ... 40 °C
Max. relativ luftfuktighet  95 %
Driftsspänning   21 ... 30 V DC
Max. viloström (@24V)  1,0 A
Max. larmström (@24V)  4,0 A
Nätspänning   230 V AC
Max. näteffekt   160 VA

Artikelnummer  00703700SE

E-nummer  6300443

FXL 3NET 
Intelligent brandlarmscentral
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FXM 3NET 
Intelligent brandlarmscentral

FX-systemets intelligenta branddetekterings- och 
larmcentraler från Schneider har en modulär 
konstruktion och erbjuder nya funktioner för effektiv 
och tillförlitlig brandsäkerhet.

Centralens konstruktion
Basenheten består av
- 1 moderkort (FX-MC2)
-  1 strömförsörjningskort (FX-PSA) och 

transformator
- 1 displaykort (FX-UI2)
- 2 lediga kort platser

För tillägg av detektorkretsar:
- 1–2 adresserbara slingkort (FX-ALCA eller FX-
ALCB) eller konventionella slingkort (FX-CLC)
För tillägg av in/ut-kretsar:
- 1–4 in-/utgångskort (FX-IOC) eller reläutgångskort 
(FX-OCA)

Plats för 2st 14 Ah batterier. Större batterier kompl. 
med batteriskåp.
Tillämpad standard  EN54-2, -4, SS 3654
Mått (H x B x D)  328 x 425 x 130
Vikt exkl. batterier  6 kg
Färg  Blågrå
Kapslingsklass  IP30
Lagringstemperatur  0 ... +50 °C
Driftstemperatur  5 ... 40 °C
Max. relativ fuktighet  95 %
Driftsspänning  21 ... 30 V DC
Max. viloström (@24V) 0,5 A
Max. larmström (@24V)  2,2 A
Nätspänning  230 V AC
Max. näteffekt  80 VA

Artikelnummer  00703800SE

E-nummer  6300441
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FXS 3NET 
Manövertablå

FX-systemets intelligenta branddetekterings- och 
larmcentraler från Schneider har en modulär 
konstruktion och erbjuder nya funktioner för effektiv 
och tillförlitlig brandsäkerhet.

Manövertablå konstruktion
Basenheten består av
- 1 moderkort (FX-MC2)
- 1 displaykort (FX-UI2)
- 5 lediga kort platser

För tillägg av in/ut-kretsar:
-1 in-/utgångskort (FX-IOC) eller reläutgångskort 
(FX-OCA)

Totalt antal FX-ALC, FX-CLC, FX-OCA och FX-IOC 
är 1.
Manövertablå behöver 24 V DC strömmatning 
från en FX-, FXL- eller FXM-central.

Tillämpad standard  EN54-2, -4, SS 3654
Mått (H x B x D)   328 x 425 x 79
Vikt    4,4 kg
Färg    Blågrå
Kapslingsklass   IP30
Lagringstemperatur  0 ... +50 °C
Driftstemperatur   5 ... 40 °C
Max. relativ luftfuktighet  95 %
Driftsspänning   21 ... 30 V DC
Strömförbrukning, se anmärkning  
   100 ... 500 mA

Obs! Strömförbrukningen beror på de installerade 
korten och externa enheterna. Se planeringsguiden 
för detaljer.

Artikelnummer  00703814SE

E-nummer  6300440
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Brandförsvarstablån FMPX används av 
brandkåren som primär informationskälla om var i 
byggnaden larm har utlösts. Enheten kan fungera 
som en ren informationstablå eller användas för 
att tysta och återställa larm. Om man endast vill 
visa sektionsspecifik brandlarmsinformation så 
måste FMPX-tablån konfigureras. FMPX kan 
anslutas till följande FX 3NET-tablåer: FXS, FXM, 
FX och FXL. Brandförsvarstablån FMPX kan även 
användas i FX- och MESA-systemen.

Mått (H x B x D)   379 x 231 x 54 mm
Vikt    2,3 kg
Färg    Blå 
   (NCS S 4020-R80B)
Driftstemperatur   +5 °C ... +40 °C
Relativ luftfuktighet  max. 95 %
Driftsspänning   19 ...30 V DC
Viloström   40 mA
Larmström   75 mA
Serieportar   In: RS485 eller RS232
   Ut: RS485
Kapslingsklass   IP30

Artikelnummer  00703831SE

E-nummer  6300651

FMPX 
Brandförsvarstablå
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DAPX
Larmlagringstablå

Larmlagringstablån DAPX används för hantering av 
fördröjda brandlarm. Produktfunktionen är utformad 
i enlighet med SBF110:7. Användning av fördröjda 
larm i branddetekteringssystem måste alltid överens-
kommas med den lokala brandmyndigheten.

DAPX-tablån visar även "normala" brandlarm men 
tillåter inga användarkommandon utöver bläddring.
Den fördröjda larmfunktionen konfigureras i FX 
3NET-centralen.

Mått (H x B x D)   379 x 231 x 54 mm
Vikt    2,3 kg
Färg    Blå (NCS S 4020-R80B)
Driftstemperatur   +5 °C ... +40 °C
Relativ luftfuktighet  max. 95 %
Driftsspänning   19 ...30 V DC
Viloström   40 mA
Larmström   75 mA
Serieportar  In: RS485 eller RS232
   Ut: RS485
Kapslingsklass   IP30

Artikelnummer  00703838SE

E-nummer  6300652
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Skåp och ramar
Skåp och ramar till FX branddetekteringssystem

FXMliten
Infällningsram

Produkt   FXM-liten
Mått   527 x 521 mm
Färg   Vit
Artikelnummer  00702582

E-nummer  6300647

FXstor
Infällningsram

Produkt   FX-stor
Mått   527 x 765 mm
Vikt   5,4 kg
Färg   Vit
Artikelnummer  00702577

E-nummer   6300646
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FXMBAT 
Batteriskåp

Produkt   FXM-BAT
Mått   424 x 335 x 127 mm
Vikt   3,7 kg
Batteriutrymme  4 x 14 Ah
Färg   NCS S5020-R80B

Artikelnummer  00704605

E-nummer  6300645

AX/FX/IXBAT 
Batteriskåp

Produkt   AX/FX/IX-BAT
Mått   424 x 578 x 127 mm
Vikt   6,8 kg
Batteriutrymme  4 x 20 Ah
Färg   NCS S5020-R80B

Artikelnummer  00704600

E-nummer  6300644
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FXMCAB  
Monteringsskåp

Produkt   FX-CAB
Mått   424 x 578 x 127 mm
Vikt   6,5 kg
Färg   NCS S5020-R80B

Artikelnummer  00704610

FXCAB
Monteringsskåp

Produkt   FXM-CAB
Mått   424 x 335 x 127 mm
Vikt   3,3 kg
Färg   NCS S5020-R80B

Artikelnummer  00704615
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FXMAP
Dokumentskåp

Produkt   FX-MAP
Mått   424 x 578 x 127 mm
Vikt   8,9 kg
Färg   NCS S5020-R80B

Plats för larmsändare

Artikelnummer  00705630

E-nummer  6308256
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MCOX-styrenheten kontrollerar funktionerna i FX 3NET 
branddetekteringssystem. MCOX kommunicerar med 
FX-centralen via den seriella kommunikationslinjen 
INFO. MCOX:s logiska funktioner konfigureras med 
konfigurationsverktyget MCO. MCOX-enheten kan styra 
såväl adresserbara utgångar som brandlarmscentralernas 
utgångar.

Mått (H x B x D)  379 x 231 x 54 mm
Vikt 2,1 kg
Färg Blå (NCS S 4020-R80B)
Driftstemperatur  +5 °C ... +40 °C
Relativ luftfuktighet max. 95 %
Driftsspänning  19 ...30 V DC
Viloström 50 mA
Serieport  In: RS485 eller RS232
  Ut: RS485
Kapslingsklass IP30

Produkt    Artikelnummer

MCO tablåversion, väggmontage 00703834

MCOX-OB PCB-version, 
kortplatsmontage  00703835

MCOX
Styrenhet

Styrenheter
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MPOX är en seriell protokollomvandlare för att anpassa 
brandlarmsystem från Pelco till olika externa system som 
t.ex. personsökaranläggningar, trygghetslarmsystem som 
kommunicerar genom ESPA 4.4.4 protokoll eller en seriell 
larmskrivare för larmloggning.
 
Larm som brandlarm och förvarningslarm skickas som texter 
till personmottagare och bärbara telefoner eller omformas till 
talsyntes för telefonutrop.

Mått (H x B x D)  379 x 231 x 54 mm
Vikt 2,1 kg
Färg Blå (NCS S 4020-R80B)
Driftstemperatur  +5 °C ... +40 °C
Relativ luftfuktighet max. 95 %
Driftsspänning  19 ...30 V DC
Viloström 50 mA
Serieport  In: RS485 eller RS232
  Ut: RS485
Kapslingsklass RS232

Produkt    Artikelnummer

MCO tablåversion, väggmontage 00703851

MPOX-OB, kretskortsversion,

kortplatsmontage  00703852

MPOX
Styrenhet
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FXMC2 
Moderkort

Anslutningar för andra FX3-NET centraler, 
ingång för konfiguring, serielskrivare, tablåer och 
överordnadesystem.

3 programmerbara reläutgångar
2 programmerbara övervakade ingångar
1 programmerbar övervakad larmdonutgång,
500 mA, automatsäkring
24 V DC 500 mA övervakad utgång, automatsäkring
24 V DC ingång
Byglar för inställning av andra funktioner

Artikelnummer   00702552

Moderkort och adaptrar

FXALCA
Slingkort

1 adresserbar slinga för Intellia-produkter.
126 adresser/slinga.
1 x 24 V DC 500mA övervakad utgång.
Max. 60 ohm slingresistans.

Mått    160x135x18 mm
Vikt    164 g
Strömförbrukning   54 mA
Tablåanslutning   Busskort

Artikelnummer  00702515

E-nummer  6300637



2 adresserbara slingor för Intellia-produkter. 
126 adresser/slinga. 
2 x 24 V DC 500mA övervakad utgång. 
Max. 60 ohm slingresistans.

Mått    160x135x18 mm
Vikt    179 g
Strömförbrukning   78 mA
Tablåanslutning   Busskort

Artikelnummer  00702517

E-nummer  6300638

FXALCB
Slingkort

FXCLC 
Slingkort

16 konventionella slingor.

Mått    160x135x33 mm
Vikt    215 g
Strömförbrukning   20 mA+
   1,8 mA/ledning: 4k7 EOL
   4,0 mA/ledning: 2k94 EOL
   15,6 mA/ledning: 
   normalt sluten ingång
Tablåanslutning   Busskort

Artikelnummer  00702512

E-nummer  6300636
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FXSLC
Slingkort

2 adresserbara slingor för AP200-produkter. 
159+159 adresser/slingor. 
2 x 24 V DC 500 mA övervakad utgång. 
Max. 60 ohm slingresistans.

Mått    160x135x18 mm
Vikt    179 g
Strömförbrukning   78 mA
Tablåanslutning   Busskort

Artikelnummer  00702511

E-nummer  6300453

FXIOC In/utgångskort

FX- IOC       4 konfigurerbara och övervakade potentialfria ingångar
      2 konfigurerbara potentialfria utgångar
      4 konfigurerbara och övervakade larmdonutgångar
      2 st. 24 V DC 500 mA övervakad utgång
Mått    FX-IOC: 160x135x18 mm   
Vikt    FX-IOC: 174 g 
Strömförbrukning   FX-IOC: 20 mA 
Reläer   30 V DC 1,0 A
Tablåanslutning   Busskort

Produkt   Artikelnummer E-nummer

FX-IOC   00702530 6300639
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FXOCA utgångskort

FX- OCA    16 potentialfria utgångar.
Mått    FX-OCA: 160x135x33 mm  
Vikt    FX-OCA: 232g   
Strömförbrukning   FX-OCA: 3 mA   
Reläer   30 V DC 1,0 A
Tablåanslutning   Busskort

Produkt   Artikelnummer E-nummer

FX-OCA   00702531 6300640
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FXPSA
Strömförsörjningskort

PSA passar endast brandlarmscentral FXM. 
24 V DC, max 2,2 A.
Förser MC2, IOC, UI2 och ALC med ström via huvudbussen.
2 x 24 V DC externa utgångar, max 2 A/utgång, automatsäkring.
30 V AC ingång från transformator; T3, 15 A säkring (5x20 mm).
Batterianslutning; T6, 3 A säkring (5x20 mm).
Lysdioder på 24 och 5 V DC, huvudbusskommunikation och 
CPU OK.
Temperaturkompensation.

Artikelnummer   00702565

PSB passar brandlarmscentraler FX och FXL.
24 V DC, max 4 A
Normal konfiguration max. 1 A till systemet, 3 A för batteriladd-
ning.
Förser MC2, IOC, UI2 och ALC med ström via huvudbussen.
2 x 24 V DC externa utgångar, max 4 A/utgång, automatsäkring.
30 V AC ingång från transformator; T6, 3 A säkring (5x20 mm).
Batterianslutning; T6, 3 A säkring (5x20 mm).
Lysdioder på 24 och 5 V DC, huvudbusskommunikation och 
CPU OK.
Temperaturkompensation.

Artikelnummer   00702560

FXPSB 
Strömförsörjningskort

Strömförsörjningskort
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Displaykort för FX 3NETcentral

FX2B32, FXLB32 och FXLB80
Displaykort

Produkt   FX2-B32 
Används som redundant indikering vilken 
visar larmande central i ett flercentralsystem 
(NET).

Artikelnummer  00702546
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CODINET modemadapter

CODINET modemadapter används med ett modem för 
seriekommunikation på långdistans. Avståndet mellan två 
lokala modem kan typiskt vara 1–5 kilometer. CODINET är 
utformad för en kommunikationshastighet på 19200 baud 
och är en isolerad adapter. CODIS-versionen används för 
hastigheten 9600 baud och är inte isolerad. 

Mått (B x H x D)  75 x 100 x 30 mm
Vikt   200 g
Färg   Vit
Driftstemperatur  +5 °C … +40 °C
Relativ luftfuktighet max. 93 %
Driftsspänning  16...30 V DC
Strömförbrukning  20 mA
Kommunikation  RS 485/RS 232
Överföringshastighet
CODINET  19200 baud
CODIS   9600 baud
Kapslingsklass  IP20

Produkt   Artikelnummer

CODINET  00398001

CODIS   240069
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Se datablad D01601/GB för mer information.

Anslutningsprincip

Kommunikationsmodem
Kommunikationsmodem används tillsammans med CODINET modemadapter i FX brandlarms- och 
säkerhetssystem. Tillgänglig i både koppar- och brandkabelversioner
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FX NET & INTELLIAfunktioner

Funktionslägen
Varje detektor i Intellia-serien kan arbeta i ett 
av fem funktionslägen som alla kan väljas fritt i 
konfigurationsprogramvaran. Varje läge motsvarar 
en unik respons som är relaterad till detektorns 
brandkänslighet. Oavsett typ av detektor så 
motsvarar läge 1 en högre känslighet för brand än 
läge 5. Valet av lämpligaste funktionsläge beror på 
tillämpningen.

För joniserande och optiska rökdetektorer 
är funktionslägena relaterade till olika 
kombinationer av röknivåer och responstider. För 
värmedetektorn är funktionsläget relaterat till den 
fasta temperaturinställningen och känsligheten 
för temperaturökningar. För kombidetektorn 
är funktionslägena relaterade till nivåerna för 
rök- och värmekänslighet och till hur de två 
sensorernas funktioner kombineras.

Detektorernas känslighet är noggrant inställd så 
att de överensstämmer med kraven i berörd del av 
EN54-standarden oavsett funktionsläge.

 

Fjärrstyrt funktionstest
Denna funktion finns på alla Intellia-detektorer 
och aktiveras i FX genom att ändra tillstånd för 
en kommandobit. När kommandot når detektorn 
försätts den i ett larmtillstånd med elektriska 
medel. Efter en fördröjning på cirka 10 sekunder 
på grund av signalbehandlingen returneras en 
signal på mellan 54 och 120 – nominellt 85 – om 
detektorn fungerar korrekt. Värdet fortsätter att 
skickas tills kommandobiten återställs till sitt 
ursprungliga tillstånd. Därefter dröjer det cirka 40 
sekunder innan detektorn återgår till sitt normala 
analoga värde.

Avvisning av transienta signaler
Alla Intellias detektoralgoritmer är konstruerade 
för att ha låg känslighet för mycket snabba 
förändringar av sensorsignalen, eftersom 
sådana inte är sannolika vid en verklig brand. 
Detta uppnås med digital lågpassfiltrering av 
sensorvärden så att falska larmkällor avvisas 
samtidigt som responsen vid brand bibehålls. 
Filterparametrarna beror på valt funktionsläge, och 
i vissa lägen är filtreringen minimal. Filtreringen
har ingen signifikant effekt på responsen vid 
brand men påverkar hur detektorerna reagerar på 
transienter och stegvisa ändringar av röknivå och 
temperatur.
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Driftkompensering
Alla Intellia rökdetektorer har kompensering 
för sensordrift som en del av den interna 
signalbehandlingsalgoritmen. Algoritmen 
kompenserar för ändringar i sensorns 
känslighet som orsakas av exempelvis damm i 
mätkammaren och håller därmed känsligheten 
på en konstant nivå även vid svår nedsmutsning 
av kammaren. Denna ökade stabilitet påverkar 
detektorns brandkänslighet.

Kompenseringsalgoritmerna är utformade så att 
rökdetektorerna uppfyller kraven i europastandard 
EN54-7:2000 i alla funktionslägen.
 
Graden av nedsmutsning för varje detektor kan 
när som helst verifieras på centralenheten. FX-
centralen varnar om nedsmutsningen av detektorn 
når en nivå där den inte längre kan kompenseras.

Enkel installation
Detektorerna passar i socklarna endast i en 
bestämd position och kopplas in med en lätt 
vridning medurs.

Världspatenterade adresskort levereras med 
alla socklar. I installationsanvisningarna finns en 
kodtabell som anger vilka piggar som ska tas bort 
från kortet för att ge önskad adress.

Adresskortet gör det enkelt att ersätta en detektor 
i systemet eftersom adressen finns i sockeln och 
inte i detektorn. Det är en mycket uppskattad 
finess.
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Adresskort levereras med alla socklar.
I installationsanvisningarna finns en kodtabell som 
anger vilka piggar som ska tas bort från kortet för 
att ge önskad adress. I en slinga kan det finnas 126 
adresser.
Placera kortet på en plan yta med piggarna nedåt. 
Stick in en skruvmejsel i springan under den pigg som 
ska tas bort och vrid till.

När kortet är kodat sätter du in det i rätt sockel och 
ser till att kortet låses på plats. När detektorn är 
insatt i sockeln pressar de återstående piggarna 
in adressknapparna på detektorn och detektorns 
elektronik läser av adressen.

Adresskort

Intellia adressinställning

Produkt    Artikelnummer

Enkelt adresskort   06720019
Kodade adresskort i flerpack 1…63 06720016
Kodade adresskort i flerpack 64…126 06720017
Kodade adresskort i flerpack 0…126 06720018
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FX 3NET & AP200funktioner
AP 200 detektorserie

AP200 är den nya detektorserien för FX-brandlarmen. AP200 består av tolv nya detektorer, tre värmedetektorer – två för fasta 

temperaturer (58° och 78°) och en för temperaturökningens hastighet –, en rökdetektor, en fototermisk multisensor och en 

detektor med fyra element – värmesensor, infraröd sensor, optisk röksensor och kolmonoxidsensor.

Bakåtkompabilitet
AP200-seriens detektorer är elektriskt och mekaniskt bakåtkompatibla med tidigare produkter i 
S200-serien. Det är en viktig egenskap vid eftermonteringsarbeten och systemutbyggnader.

Digitalt protokoll
AP200:s helt digitala protokoll ger effektivare strömutnyttjande så att FX-SLC kan använda fler 
enheter i slingan, och möjliggör förbättrad kontroll, konfigurerbarhet och enhetshantering.

Ny detektordesign
Rökdetektor AP200 har en helt ny detektorkammare. Den kombinerar snabbare reaktionsförmåga 
med minskad känslighet för damm, och förebygger onödiga larm orsakade av insekter och skräp. 
Avancerad mikroprocessorteknik med glättningsfilter bidrar till att eliminera transient omgivnings-
brus som kan orsaka onödiga larm.

Enkel installation
Detektorerna passar i B501-AP-socklarna i en bestämd position och kopplas in med en lätt vrid-
ning medurs.
Sockeln är av multifunktionstyp och kan även användas för larmdon med ljud- och ljussignaler. 
Detta underlättar kabeldragning och installation. Sockelns stora kabelinföring underlättar också 
installationen. Sockeln saknar adress eftersom adressen i AP200-serien ställs in på enheten.
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Den individuella adressen för detektorer ställs in med hjälp av vridomkopplare. När adressen 
är inställd på detektorn är det enkelt att installera sockeln. För enheter i AP200-serien ställer 
man in adressen med hjälp av två vridomkopplare. Vridomkopplaren från 0 till 15 anger tiotal 
medan vridomkopplaren från 0 till 9 anger ental. Exempel:

 41 = tiotalsomkopplaren: 4, entalsomkopplaren: 1

126 = tiotalsomkopplaren: 12, entalsomkopplaren: 6

Adressomkopplare

AP200 adressinställning
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ESMI 22051E och ESMI 22051EI
Optisk Rökdetektor

AP200-seriens detektorer för branddetekteringssystem FX 3NET är kompatibla med 
slingkort FX-SLC (159+159 adresser per slinga). Detektorn kan även användas på 
FX-LC och då kan 99+99 enheter användas.
Den fotoelektriska rökdetektorn ESMI 22051E har en helt ny detektorkammare. 
Den kombinerar snabbare reaktionsförmåga med minskad känslighet för damm, 
och förebygger onödiga larm orsakade av insekter och skräp. Insticksenhetens 
avancerade mikroprocessorteknik med glättningsfilter bidrar till att eliminera 
transient omgivningsbrus som kan orsaka onödiga larm.

ESMI 22051EI och ESMI 22051E
Driftsspänning med isolering 15…32 V DC
    15…28,5 V DC
Max. viloström   200 µA@24 V DC (ingen kommunikation)
    300 µA@24 V DC (LED-blinkning aktiverad,  
    var femte sekund)
LED-ström   3,5 mA@24 V DC
Spänning extern indikering  22,5 V@24 V DC
Ström extern indikering  10,8 mA@24 V DC
Temperaturområde  -30…+70 °C
Relativ luftfuktighet  10…93 % (ickekondenserande)
Höjd installerad i sockel B501AP 52 mm 
Diameter installerad i sockel B501AP 102 mm 
Vikt inkl. sockel   97 g
Färg    Vit
Material    PC/ABC
Passande socklar   B501, B501DG, B524RTE-W,     
    B524HTR-W, B501AP
Anslutningsbar kabelarea för  
terminaler/sockel   2,5 mm2

Produkt    Artikelnummer  E-nummer

ESMI 22051EI (med isolator) 06710601

ESMI 22051E (utan isolator) 06710602  6302277

ESMI 22051E

Detektorer, AP200
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ESMI 52051E, ESMI 52051EI, ESMI 52051RE, ESMI 52051REI,
ESMI 52051HTE och ESMI 52051HTEI
Värmedetektorer

AP200-seriens detektorer för FX 3NET branddetekteringssystem är 
kompatibla med slingkortet FX-SLC (159+159 adresser per slinga). Detektorn 
kan även användas med FX-LC, och då är det maximala antalet enheter 
99+99.

ESMI 52051E och ESMI 52051HTE är analoga adresserbara 
fasttemperatursensorer. Mikroprocessorteknik och termistorer med låg massa 
ger snabb respons och linjär temperaturavkänning. De linjära egenskaperna 
gör att dessa detektorer kan användas för att indikera temperaturer i 
intervallet 58 °C (Klass A1S) till 78 °C (Klass BS). 
ESMI 52051RE använder samma termistor och mikroprocessorteknik för att 
generera larm när temperaturökningen överstiger 10 °C/minut (typiskt) eller 
om temperaturen överskrider 58 °C (Klass A1R).

Driftsspänning med isolering 15…32 V DC
    15…28,5 V DC
Max. viloström   
    200 µA@24 V DC (ingen kommunikation)
    300 µA@24 V DC (LED-blinkning  
    aktiverad, var femte sekund)
LED-ström   3,5 mA@24 V DC
Spänning extern indikering  22,5 V@24 V DC
Ström extern indikering  10,8 mA@24 V DC
Temperaturområde  -30…+70 °C
Relativ luftfuktighet  10…93 % (ickekondenserande)
Höjd installerad i sockel B501AP 61 mm
Diameter installerad i sockel B501AP 102 mm
Vikt inkl. sockel   88 g
Färg    Vit
Material    PC/ABC
Passande socklar   B501, B501DG, B524RTE-W,  
    B524HTR-W, B501AP
Anslutningsbar kabelarea för  
terminaler/sockel   2,5 mm2

Produkt    Artikelnummer  E-nummer

ESMI 52051REI (med isolator) 06710611

ESMI 52051RE (utan isolator) 06710612  6302283

ESMI 52051EI (med isolator) 06710613

ESMI 52051E (utan isolator) 06710614  6302284

ESMI 52051HTEI (med isolator) 06710615

ESMI 52051HTE (utan isolator) 06710616  6302285

Värmedetektor

ESMI 52051E
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ESMI 22051TE och ESMI 22051TEI
Multikriteriedetektor

AP200-seriens detektorer för FX 3NET branddetekteringssystem är kompatibla 
med slingkortet FX-SLC (159+159 adresser per slinga). Detektorn kan även 
användas med FX-LC, och då är det maximala antalet enheter 99+99.

Multikriteriedetektorn ESMI 22051TE är en fototermisk detektor där den 
fotoelektriska rökdetektorn kompletteras med en värmedetektor, vilket ökar 
immuniteten mot falsklarm och ger snabbare reaktion på olika typer av 
brandförlopp. Insticksenheten kombineras med två separata givare som 
hanteras av inbyggd programvara för att fungera som en enhet. ESMI 
22051TE uppfyller EN54-7, som detekterar en fast temperatur på 58 °C och 
temperaturökningens hastighet enligt EN54-5.

Driftsspänning med isolering 15…32 V DC
    15…28,5 V DC
Max. viloström   200 µA@24 V DC (ingen kommunikation)
    300 µA@24 V DC (LED-blinkning  
    aktiverad, var femte sekund)
LED-ström   3,5 mA@24 V DC
Spänning extern indikering  22,5 V@24 V DC
Ström extern indikering  10,8 mA@24 V DC
Temperaturområde  -30…+70 °C
Relativ luftfuktighet  10…93 % (ickekondenserande)
Höjd installerad i sockel B501AP 61 mm
Diameter installerad i sockel B501AP 102 mm
Vikt inkl. sockel   99 g 
Färg    Vit
Material    PC/ABC
Passande socklar   B501, B501DG, B524RTE-W,
    B524HTR-W, B501AP
Anslutningsbar kabelarea för  
terminaler/sockel   2,5 mm2

Produkt    Artikelnummer  E-nummer

ESMI 22051TEI (med isolator)  06710603

ESMI 22051TE (utan isolator)  06710604   6302278

Multikriteriedetektor 
ESMI 22051TE
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ESMI 22051TLEI och ESMI 22051TLE
3elements multikriteriedetektor

AP200-seriens detektorer för FX 3NET branddetekteringssystem är 
kompatibla med slingkortet FX-SLC (159+159 adresser per slinga). 
Detektorn kan även användas med FX-LC, och då är det maximala antalet 
enheter 99+99.

ESMI 22051TLE är en fototermisk infraröd (PTIR), multikriteriedetektor 
och det miljövänliga alternativet till joniserande detektorer. PTIR har 
en reaktionsförmåga som är jämförbar med joniseringsteknikens vid 
snabbt uppflammande bränder och den har mindre benägenhet för 
falsklarm. Den kan tryggt användas i lokaler där den största risken är 
snabbt uppflammande bränder. Förutom att vara ett effektivt alternativ till 
joniseringsenheter så erbjuder PTIR bättre prestanda än de alternativa 
lösningarna baserade på optiska och fototermiska detektorer.

Driftsspänning med isolering 15…32 V DC 
    15…28,5 V DC
Max. viloström   200 µA@24 V DC (ingen kommunikation)
    300 µA@24 V DC (LED-blinkning  
    aktiverad, var femte sekund)
LED-ström   3,5 mA@24 V DC
Spänning extern indikering  22,5 V@24 V DC
Ström extern indikering  10,8 mA@24 V DC
Temperaturområde  -30…+70 °C
Relativ luftfuktighet  10…93 % (ickekondenserande)
Höjd installerad i sockel B501AP 63 mm 
Diameter installerad i sockel B501AP 102 mm
Vikt inkl. sockel   102 g 
Färg    Vit
Material    PC/ABC
Passande socklar   B501, B501DG, B524RTE-W,  
     B524HTR-W, B501AP
Anslutningsbar kabelarea för  
terminaler/sockel   2,5 mm2

Produkt    Artikelnummer   E-nummer

ESMI 22051TLEI (med isolator)  06710605
ESMI 22051TLE (utan isolator)  06710606   6302279

3-elements multikriteriedetektor 
ESMI 22051TLE
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ESMI 2251CTLEW 
4elements multikriteriedetektor

AP200-seriens detektorer för FX 3NET branddetekteringssystem är kompatibla med 
slingkortet FX-SLC (159+159 adresser per slinga). Detektorn kan även användas med 
FX-LC, och då är det maximala antalet enheter 99+99.

Branddetektorn ESMI 2251CTLE-W kombinerar 4 separata givare så att de fungerar 
som en enhet. CO-givare för övervakning av kolmonoxid från pyrande bränder, IR-
givare för mätning av omgivande ljusnivåer och flamsignaturer, optisk rökdetektering 
och värmedetektering.

Driftsspänning   15...32 V DC
Max. viloström   200 µA vid 24V DC (ingen kommunikation)
Max. genomsnittlig viloström 300 µA vid 24V DC (en kommunikation  
    var 5:e sek. med LED-blinkning aktiverad)
Maximal larmström  7 mA vid 24 V DC
Relativ luftfuktighet  15 till 90 % (ickekondenserande)
Drifttemperatur   -20 °C till +55 °C
IR-område   0-450 µW/cm2
CO-område   0-500 PPM
Larmtemperatur   +58 °C
Mått installerad i B501-sockel
   höjd    66 mm
   diameter   102 mm
Vikt
   med sockel   176 g
   utan sockel   111 g 
Material    Bayblend FR110
Färg    Vit
Max. kabelarea för terminaler 2,5 mm2

Testad enl.   EN54-5, EN54-7
    LPS 1279 (CO, foto, termisk)
    CEA 402 (foto, termisk)
Passande socklar   B501AP, B500-serien (B501, B501DG,  
    B524HTR-W, B524RTE-W, B524EFT-1)

Artikelnummer    06710607

E-nummer    6302287

CO-givaren i ESMI2251CTLE-W

CO-cellen har en förväntad livslängd på cirka 6 år. Detektorn är programmerad att 
skicka en signal till brandlarmscentralen när den närmar sig slutet på sin livstid.  
CO-cellen kan inte bytas ute hos kunden och om den upphör fungera ska leverantören 
kontaktas för byte av cellen.

ESMI 2251CTLE-W

LED-färg: röd
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EDI20
Optisk rökdetektor

Intellias optiska rökdetektor EDI-20 är lämplig för långsamma och 
pyrande bränder och bör placeras där sannolikheten är störst att 
de inträffar. De har 5 känslighetslägen att välja mellan beroende på 
tillämpning. 

Mätkammaren belyses invändigt med en IR-diod. När rök tränger in 
i mätkammaren mäter en fotocell reflektionerna från partiklarna som 
träffas av IR-strålarna.
Fotodioden har ett inbyggt filter som blockerar dagsljus.
Fotodiodens signal behandlas av detektorns mikroprocessor för att 
få ett analogt värde och detta överförs med ett digitalt protokoll till 
brandlarmscentralen för slutlig utvärdering.

Driftspänning   17-28 V DC
Viloström  400 μA i genomsnitt
Ström extern indikering  max. 5 mA
Larmindikator   2 färglösa lysdioder
   (LED); röda vid larm;
   extern LED som tillval
Relativ luftfuktighet 0–95 %
   (ingen kondens eller isbildning)
Kapslingsklass  IP43
Temperaturområde -20…+60 °C
   (ingen kondens eller isbildning)
Lagringstemperatur -30…+80 °C
Mått (diameter)   100 mm
Höjd   42 mm
   50 mm (höjd med sockel)
Vikt    105 g
Material
Hölje   Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Kontaktbleck  Förnicklat rostfritt stål
Test    EN54-7:2000

Artikelnummer   06720220

E-nummer   6308258

Optisk Rökdetektor

EDI-20

Detektorer, Intellia
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EDI50
Värmedetektor

Intellia värmedetektor EDI-50, som känns igen på det låga luftmotståndet, 
använder en enda termistor för att mäta lufttemperaturen runt detektorn. 
Denna typ av detektor är särskilt användbar i miljöer som normalt 
är smutsiga eller rökiga. I tabellen nedan finns mer information om 
användningen av dessa detektorer vid olika omgivningstemperatur.
Intellia värmedetektor använder en enda termistor för att mäta 
lufttemperaturen runt detektorn.
Detektorns utformning, tillsammans med mikrokontrollerns 
signalbehandlingsalgoritm, ger en närmast linjär signalkurva från 10 °C till 
80 °C. Denna linjäriserade kurva behandlas ytterligare, beroende på valt 
funktionsläge.
De fem lägena motsvarar fem ”klasser” enligt definitionen i EN54-5:2000.

Driftsspänning  17–28 V DC
Viloström  500 μA i genomsnitt
Ström extern indikering max. 5 mA
Larmindikator  2 lysdioder
   (LED); röda vid larm;
   extern LED som tillval
Relativ luftfuktighet 0 - 95 %
   (ingen kondens eller isbildning)
Kapslingsklass  IP43
Temperaturområde -20 - +60 °C
   (ingen kondens eller isbildning)
Lagringstemperatur -30 - +80 °C
Mått   (diameter) 100 mm
Höjd   42 mm
   50 mm (höjd med sockel)
Vikt   105 g
Material
Hölje   Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Kontaktbleck  Förnicklat rostfritt stål
Test    EN54-5:2000

Artikelnummer   06720250

E-nummer   6308263

Värmedetektor

EDI-50
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EDI30
Kombidetektor

Intellia kombidetektor EDI-30 innehåller en optisk röksensor och en 
termistor för värmedetektering. Rök- och temperatursensorns signaler 
kombineras för att skapa det slutliga analoga värdet. Som en följd av detta 
kan kombidetektorn användas i en stor mängd tillämpningar och den är 
mycket immun mot onödiga larm.
Det sätt på vilket signalerna från de två sensorerna kombineras beror på 
vilket funktionsläge som har valts. De fem lägena ger responsegenskaper 
som omfattar ren värmedetektering, ren rökdetektering eller en 
kombination av båda. Kombidetektorn är därför användbar i ett mycket 
stort antal olika tillämpningar.
Läge 5 har ingen rökkänslighet utan ger endast en ren värmedetektor-
funktion. Om kombidetektorn används i läge 5 ska reglerna för värme-
detektorer tillämpas vid placeringen av detektorerna.
Signalerna från det optiska rökdetektorelementet och temperatursensorn är 
oberoende av varandra och de känner av rök- respektive temperaturnivån i 
närheten av detektorn.

Driftsspänning  17–28 V DC
Viloström  500 μA i genomsnitt
Ström extern indikering max. 5 mA
Larmindikator  2 färglösa lysdioder
   (LED); röda vid larm;
   extern LED som tillval
Relativ luftfuktighet 0 - 95 %
   (ingen kondens eller isbildning)
Kapslingsklass  IP43
Temperaturområde -20 - +60 °C
   (ingen kondens eller isbildning)
Lagringstemperatur -30 - +80 °C
Mått   (diameter) 100 mm
Höjd   50 mm
   58 mm (höjd med sockel)
Vikt   105 g
Material
Hölje   Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Kontaktbleck  Förnicklat rostfritt stål
Test    EN54-7; EN54-5:2000

Artikelnummer   06720230

E-nummer   6308259

Kombidetektor

EDI-30



40

FX NET FX 3NET

40

EDI60
Kolmonoxiddetektor

Intellia CO-detektor innehåller ett elektrokemiskt kolmonoxidelement 
med lång livslängd som är immunt mot mindre mängder av ångor och 
hushållsprodukter. Detektionen är snabb, tillförlitlig och drar mycket lite 
ström.
Dessa faktorer gör CO-detektorn lämplig för branddetektering.

Typiska användningsområden är i hotellrum, bostäder, gruppboenden och 
sjukhusavdelningar.
Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-
central.

Driftsspänning  17–28 V DC
Viloström  500 μA i genomsnitt
Ström extern indikering max. 5 mA
Larmindikator  2 lysdioder
   (LED); extern LED som tillval
Relativ luftfuktighet 15 - 95 %
Kapslingsklass  IP43
Temperaturområde 0 - +60 °C (kontinuerligt)
(drift)
Lagringstemperatur -10 - +50 °C (kontinuerligt)
Mått (diameter)  100 mm
Höjd   42 mm
   50 mm (höjd med sockel)
Vikt   105 g
Material
Hölje   Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Kontaktbleck  Förnicklat rostfritt stål

Artikelnummer   06720260

E-nummer   6308261

Kolmonoxiddetektor 
EDI-60
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7251 och LZR1 
Laserdetektorer
Schneider Electrics laserdetektorer identifierar begynnande bränder genom att känna av de allra första 
förbränningspartiklarna, osynliga för blotta ögat. Laserdetektorer har hög känslighet och är mycket 
stabila, för att skydda miljöer där snabb reaktion och absolut exakthet är avgörande. Typiska lokaler är 
telekommunikationsanläggningar, datarum, renrum, trafikledningscentraler och museer. Laserdetektorer är 
inte AP200-detektorer men de kan användas med slingkorten FX-SLC och FX-LC. 

Driftsspänning   15 … 32 V DC
Max. viloström @ 24V DC, 25 °C,
 Lysdiod blinkar inte  230 µA
Max. larmström (lysdiod på) 6,5 mA
Driftstemperatur   -10 °C … +55 °C
Max. relativ luftfuktighet  93 %, ickekondenserande
Yttermått med sockel B501 
(Ø x höjd)   104 x 42 mm
Vikt     142 g
Färg    Pantone, warm grey 1C
Material    Bayblend FR110
Kapslingsklass    Enligt sockel
Socklar    B501AP, B500-serien (B501,  
    B501DG, B524HTR-W,  
    B524RTE-W, B524EFT-1)
Standard och klassificering  EN 54-7

Artikelnummer   06710070 

LZR1
Laserdetektor

Laserdetektorns höga känslighet uppnås 
genom att kombinera en patenterad optisk 
kammare med den senaste typen av laserdiod 
och precisionsoptik. Det gör laserdetektorn 
upp till 100 gånger känsligare än vanliga 
fotoelektriska detektorer och den kan ställas 
in på att detektera en fördunkling på 0,07 - 
6,56 % per meter.

7251
Laserdetektor

LZR-1 och FX NET har en automatisk 
lasergruppfunktion. Vid brandbedömningen 
används mätvärden från flera olika 
laserdetektorer som är installerade i samma 
sektion. När flera laserdetektorer i samma grupp 
känner av ökade röknivåer genererar FX NET ett 
larm innan någon av de enskilda detektorerna 
har nått sin larmgräns. Det ger en ännu tidigare 
varning.

Driftsspänning   15 … 32 V DC
Max. viloström @ 24V DC, 25 °C,
 Lysdiod blinkar inte  230 µA
Max. larmström (lysdiod på) 6,5 mA
Driftstemperatur   -10 °C … +55 °C
Max. relativ luftfuktighet  93 %, ickekondenserande
Yttermått med sockel B501 
(Ø x höjd)   104 x 42 mm
Vikt     142 g
Färg    Pantone, warm grey 1C
Material    Bayblend FR110
Kapslingsklass    Enligt sockel
Socklar    B501AP, B500-serien (B501,  
    B501DG, B524HTR-W,  
    B524RTE-W, B524EFT-1)
Standard och klassificering  EN 54-7

Artikelnummer    101015

E-nummer    6302290



Detektorprincip CO: Omgivande kolmonoxidnivå
 Värme: Temperaturkänslig resistans
Matningsledning Tvåtrådig, polaritetskänslig
Driftsspänning 17 … 28 V DC
Viloström 470 µA genomsnittligt, 1 mA max
Larmström, tända lysdioder 3,5 mA
Karakteristik för extern utsignal Ansluter till positiv ledning via 4,5 kΩ  
 (5 mA maximalt)
Samplingsfrekvens 1 per sekund
Larmindikator  2 röda lysdioder
 Extern lysdiod som tillval
Lagringstemperatur kontinuerligt: -10 ºC till +50 ºC
 Transient: -40 ºC till +60 ºC
Driftstemperatur: 0 ºC till +50 ºC (kontinuerligt)
 -20 ºC till +55 ºC (transient,  
 >35 % relativ luftfuktighet)
Relativ luftfuktighet 15 till 95 % (ickekondenserande)
Kammarens livslängd 7 år (förutsätter att regelbundna  
 kontroller är tillfredsställande)
Kapslingsklass IP43
Mått 100 mm diameter
 54 mm höjd
 60 mm (höjd med sockel)
Vikt 105 g; detektor i sockeln 160 g
Material 
  Hölje Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
  Kontaktbleck Förnicklat rostfritt stål

Artikelnummer 0672 0262

Socklar 

Produkt    Artikelnummer  E-nummer

EBI-12 Standardsockel   06720012  6308286

EBI-20 Reläsockel   06720020  6308287

58000305APO
Kolmonoxid/värmedetektor

Kombidetektor CO/värme
Kombidetektor CO/värme innehåller en kolmonoxidsensor och en värmesensor. Kombinationen av 
dessa sensorer gör kombidetektorn lämplig för tillämpningar där en tidig varning är avgörande. Den är 
idealisk för att skydda mindre sovlokaler och motverkar falsklarm orsakade av ånga, smuts och damm. 
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Två IR, UV, UV/två IR tre 
flamdetektorer
Intellias sockelmonterade flamdetektorer är utformade för att skydda områden där öppna bränder kan 
förväntas. Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-central. 

Driftspänning    17-28 V DC
Viloström   2,2 mA
Extern LED-ström   Begränsad till 2 mA
Detekteringsavstånd (EN54-10)  0,1 m2 n-heptan (25 m)
    0,2 m2 n-heptan (35 m)
    0,4 m2 n-heptan (45 m)
Detekteringsvy   90° kon
Spektral känslighet   1,0 till 2,7 μm
Känslighet    Hög - klass 1
    Låg - klass 3
Kapslingsklass   IP65
Driftstemperatur   -10…+55 °C
Lagringstemperatur  -20…+65 °C
Relativ luftfuktighet  95 % (ickekondenserande)
Vikt     1 kg
Höljets material   pressgjuten zinklegering

Artikelnummer   0672 5280

E-nummer   6308285

UV
Flamdetektor

Driftsspänning   17–28 V DC
Viloström   2,3 mA
Larmström   4,2 mA
Max. extern utgångsström via 4,5 kΩ 5 mA
Detekteringsvy   90° kon
Detekteringsavstånd  0,1 m2 n-heptan på 25 m
Spektral känslighet   UV 185 till 260 nm
Känslighet   Klass 1 eller 3, EN54-10
Kapslingsklass   IP66
Driftstemperatur   -40 °C till +70 °C  
    (ingen kondens eller isbildning)
Lagringstemperatur  -40 °C till +85 °C
Relativ luftfuktighet  95 % (ickekondenserande)
Mått    100 mm x 40 mm (endast detektor)
    100 mm x 48 mm (detektor och sockel)
Vikt    Detektor 150 g
    Detektor och sockel 210 g
Hölje    Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Sensorfönster   2 mm kvarts
Kontaktbleck   Förnicklat rostfritt stål
Artikelnummer   06725283

Intellia IR-/flamdetektor är känslig för 
lågfrekvent infraröd strålning som avges 
av flammor vid förbränning.

Två IR
Flamdetektor

Detektorn har en UV-sensor med 
smal spektral känslighetskurva för 
att skilja mellan flammor och andra 
typer av strålkällor. 
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UV/två IR
Flamdetektor

Driftsspänning   17–28 V DC
Viloström   2,8 mA
Larmström   4,2 mA
Max. extern utgångsström via 4,5 kΩ 5 mA
Detekteringsvy   90° kon
Detekteringsavstånd  0,1 m2 n-heptan på 25 m
Spektral känslighet  UV 185 till 260 nm, IR 0,75 till  
    2,7 μm
Känslighet   Klass 1 eller 3, EN54-10
Kapslingsklass   IP66
Drifttemperatur -  40 °C till +70 °C  
    (ingen kondens eller isbildning)
Lagringstemperatur  -20 till +70 °C
Relativ luftfuktighet  95 % (ickekondenserande)
Mått    100 mm x 40 mm (endast detektor)
    100 mm x 48 mm (detektor och sockel)
Vikt    Detektor 150 g
    Detektor och sockel 210 g
Hölje    Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Sensorfönster   2 mm kvarts
Kontaktbleck   Förnicklat rostfritt stål

Artikelnummer   06725284

Tre IRsensorer
Flamdetektor

Driftsspänning   17–28 V DC
Viloström   2,5 mA
Larmström   4,2 mA
Max. extern utgångsström via 4,5 kΩ 5 mA
Detekteringsvy   90° kon
Detekteringsavstånd  0,1 m2 n-heptan på 25 m
Spektral känslighet   0,75 till 2,7 μm
Känslighet   Klass 1 eller 3, EN54-10
Kapslingsklass   IP66
Drifttemperatur   -40 °C till +70 °C  
    (ingen kondens eller isbildning)
Lagringstemperatur  -20 till +70 °C
Relativ luftfuktighet  95 % (ickekondenserande)
Mått    100 mm x 40 mm (endast detektor)
    100 mm x 48 mm (detektor och sockel)
Vikt    Detektor 150 g
    Detektor och sockel 210 g
Hölje    Vit polykarbonat klass V-0 enligt UL94
Sensorfönster   2 mm flytglas
Kontaktbleck   Förnicklat rostfritt stål

Artikelnummer   06725285

Detektorn har en UV-sensor och två 
IR-sensorer med känslighet för olika 
våglängder för att kunna skilja mellan 
flammor och andra typer av strålkällor.

Detektorn har tre IR-sensorer med 
känslighet för olika våglängder för att kunna 
skilja mellan flammor och andra typer av 
strålkällor.
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Linjedetektorer

BD95 är en intelligent linjerökdetektor med reflektor avsedd för System FX centraler med ALC-kort.

Linjerökdetektorer används med fördel i öppna lokaler med hög takhöjd. 
Sändare och mottagare är integrerade i en kompakt enhet som monteras 
på vägg. På motsatt sida monteras en reflektor som reflekterar signalen från 
sändaren tillbaka till mottagaren. Om rökpartiklar kommer mellan sändare/
mottagare och reflektorn dämpas signalen vilket detekteras och analyseras 
i detektorns mikroprocessor. Känsligheten kan ställas in mellan 25-50% 
fördunkling beroende på vilken miljö den monteras i. Korta störningar 
från t.ex. fåglar eller bollar diskrimineras och nedsmutsning kompenseras 
automatiskt. Injusteringen görs enkelt på sändar/mottagarenheten. Detektorn 
strömförsörjs från detektorkretsen och behöver således ingen extra 
strömförsörjning.

Enheten finns i två utföranden beroende på avstånd mellan detektor och
reflektor. En för 5-50m och en för 50-100m.

Maximal täckningsyta:  50X15m

    100X15m

Dimensioner (HxBxD):  210x130x120mm

Temperaturområde Drift:  -20 till +55°C

Driftspänning:   Från detektorkretsen

Strömförbrukning drift:  5mA

Strömförbrukning larm:  9mA

Kapslingsklass:   IP50

Färg:     Vit

Vikt:    670g

Artikelnummer 5-50m:  06725270

Artikelnummer 50-100m:  06725271

Installation
Detektorn skall monteras på en stabil yta som ej rör sig vid temperatur-
förändringar. Den får ej utsättas för direkt sol eller belysningsinstrålning. 
Normalt monteras detektorn på max 60 cm avstånd från taket. Vid takhöjd 
över 25m kan flera nivåer av detetorer behöva monteras då röken skiktar sig 
vid värmefickor. Beräknad täckningsyta är max 7.5m åt varje sida.

FX 3NET

BD95
Linjerökdetektor



OSID linjedetektor

OSID-detetorn är en ny innovation inom konventionell linjerökdetektering. 
Med hjälp av signaler med dubbla våglängder och optisk bildteknik för tidig 
röktdetektering erbjuder OSID en tillförlitlig och lättinstallerad lösning som löser 
vanliga problem vid signaldetektering med till exempel falsklarm och inställning.
 
Produkt      Artikelnummer

OSI-10  Bildenhet - 7° täckning  06432701
OSI-45  Bildenhet - 38° täckning  06432702
OSI-90  Bildenhet - 80° täckning  06432703
OSE-SP  Sändare - standardeffekt  06432704
OSE-SP  Sändare - standardeffekt,  
  extern strömförsörjn.  06432705
OSE-SP  Sändare - hög effekt,  
  extern strömförsörjn.  06432706
OSID-WG Bollskydd metallgaller  06432711
OSID-EHE Kapsling IP65 Sändare  06432713
OSID-EHI Kapsling IP65 Bildenhet  06432712
OSID-INST OSID installationssats  06432707 
  OSID driftsättningshjälpmedel (reflektor)
  Blu-Tack häftmassa
  OSID testfilter för röksimulering
  OSID putsduk
  OSID seriekabel för PC
  OSID laserinställningsverktyg (inkl. 3*LR44-batterier) 
VKT-301  OSID demosats   06432710
  2 x OSE-SPW (med alkaliska batterier)
  1 x OSI-90
  1 x OSID-INST
  Placerad i en robust bärväska med demofästen 
OSP-001  FTDI-kabel 1,5 m   06432708
OSP-002 Laserinställningsverktyg  06432709
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EB6500A och EB6500SA
Linjedetektor

De intelligenta linjedetektorerna EB-6500A och EB-6500SA är 
adresserbara optiska linjerökdetektorer av reflektortyp utformade för att 
utgöra en del i det intelligenta brandlarmssystemet FX. Linjedetektorerna 
6500SA och 6500A är kompatibla med slingkorten LC och SLC. De 
fungerar primärt enligt principen för ljusfördunkling och använder en 
infraröd stråle. Optiska linjerökdetektorer är särskilt lämpliga för att skydda 
byggnader med stora öppna ytor, till exempel lagerbyggnader, atrier, osv.

Mått (Höjd x Bredd x Djup) 190 x 254 x 84 mm
Vikt     1,77 kg
Färg     Vit front, svart låda
Material
- Front      Bayblend FR110
- Linsskydd     Lexan
- Låda     Noryl
Detekteringsavstånd (min/max)  5 ... 70 m
- långdistansreflektor   70 ... 100 m
Det skyddade områdets höjd  2,5 … 12 m
Avstånd från vägg   Max. 6 m
Avstånd mellan detektorer   Max. 12 m
Driftstemperatur    -30 °C … +55 °C
Relativ luftfuktighet   Max. 95 % 
(ickekondenserande)
Driftsspänning    15 ... 32 V DC
- med isolator    15 ... 28,5 V DC
- EB-6500S funktionstest    Separat 24 V DC 
Strömförbrukning
- Viloläge    2 mA, 24 V DC
- Larmläge    8,5 mA, 24 V DC
Kapslingsklass    IP54

Produkt     Artikelnummer
EB-6500A    06716500
EB-6500SA    06716505
6500RTS-Key    101045
BEAM-LRK 
Långdistansreflektorsats   06716507
BEAM-SMK 
Tillbehör utanpåliggande montering  06716508
BEAM-MMK Multifäste   06716509
BEAMHK Detektorvärmare   06716516
BEAMHK Reflektorvärmare  06716517

Detektorerna 6500SA och 6500A är 
kombinerade sändar-/mottagarenheter 
som kan anslutas direkt till en analog 
detektorkrets. Den infraröda sändaren 
genererar en ljusstråle som skickas mot 
en högeffektiv reflektor. Reflektorn skickar 
tillbaka signalen till mottagarenheten där 
den analyseras. Ändringen i styrka hos 
den mottagna signalen används för att 
detektera larmtillstånd.

6500S innehåller ett fjärrstyrt funktionstest 
som testar både optiken och elektroniken i 
enheten genom att vrida in ett filter framför 
optiken som fördunklar retursignalen och 
skapar ett larm. Funktionstestet aktiveras 
via en separat test/återställningsknapp.
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DNRE ventilationsmätkammare används tillsammans med 
AP200-seriens intelligenta rökdetektorer.
Lockets förbättrade design isolerar sensorhuvudet från 
luftflödesfunktionen vilket förenklar underhållet. En mikrobrytare 
ger felsignal om sensorlocket öppnas eller sitter fel. 
Mätkammaren har ett 20 mm utslagshål och gott om utrymme 
vilket underlättar kabeldragning och montering av relämodul.
DNRE tillsammans med AP200-seriens rökdetektor är kompatibla 
med slingkorten LC och SLC i FX branddetekteringssystem.

Mått (mm)
  Rektangulär (H x B x D)   370 x 127 x 64
  Kvadratisk (H x B x D)   197 x 229 x 64
Vikt     0,82 kg
Lufthastighet   1,5 till 20,3 m/s
Driftstemperatur   -20 till 70 °C
Relativ luftfuktighet  0 till 95 % 
ickekondenserande
Kapslingsklass   IP20

Produkt    Artikelnummer 
DNRE ventilationsmätkammare 06716421

Rör:
DST1, 30 cm kanal   06716412
DST1.5, 30-61 cm kanal   06716413
DST3, 61-122 cm kanal   06716414
DST5, 122-244 cm kanal    06716415
DST10, 244-360 cm kanal   06716416

Lämplig detektor:
22051E Optisk rökdetektor  06710602

Elektrisk installation

Ventilationsmätkammaren levereras som ett hölje med en sockel för AP200-detektorer.   
Vi rekommenderar AP200-seriens optiska rökdetektor 22051E tillsammans med DNRE 
ventilationsmätkammare. 

Ventilationsdetektorer 
DNRE
Ventilationsmätkammare
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Intellia ventilationsdetektor detekterar snabbt rök i luft 
som rör sig genom värme- och ventilationskanaler 
(HVAC) i kommersiella och industriella fastigheter. Syftet 
är att förhindra återcirkulation av rök från brandområden 
till områden som är opåverkade av brand.
Ventilationsmätkammaren EBI-50 är anpassad för ett 
intelligent detektorhuvud.
Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-
kortet i en FX-central.

Mått    343 x 114 x 64 mm
Vikt    1,13 kg
Driftstemperatur   0–70 °C
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande) 
    10–80 % 
Kapslingsklass   IP20

Produkt    Artikelnummer
EBI-50 Ventilationsmätkammare 0672 0050

Rör: 
53541-170APO, 150 - 750mm  0672 0051
53541-171APO, 750 - 1500mm  0672 0052
53541-172APO, 1500 - 3000 mm 0672 0053
Lämplig detektor:
EDI-20 Optisk rökdetektor  0672 0220

Elektrisk installation

Ventilationsmätkammaren levereras som ett hölje med en sockel för Intellia-detektorer. 
Vi rekommenderar Intellia-seriens optiska rökdetektor EDI-20 tillsammans med 
ventilationsmätkammare EBI-50. 

EBI50
Ventilationsmätkammare 
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Den analoga adresserbara fotoelektriska rökdetektorn 
22051EISE är en egensäker rökdetektor som kombinerar 
en optisk sensorkammare med analog adresserbar 
kommunikation. 22051EISE-detektorerna är godkända av 
BASEEFA enligt EEx ia IIC T5, för användning i riskfyllda 
miljöer. 22051EISE är därför lämplig att användas i alla 
riskfyllda områden upp till zon 0-områden och med de flesta 
gaser, förutom vätgas och acetylen.
Dessutom finns en manuell larmknapp för inomhusbruk med 
IST200 och KFDO-CS-EX1.54-YZ.

Egensäkra brandenheter

Produkt     Artikelnummer  E-nummer
Fotoelektrisk rökdetektor 22051EISE 06710248  6302281

Manuell larmknapp MCP5A-RPO11F-K01  06425161

Protokollomvandlare IST200   06710246  6300455

Galvanisk isolator KFDO-CS-EX1.54-YZ  200090  6300454

Installationsbox SMB-500    06715490

Analog adresserbar fotoelektrisk detektor

22051EISE

Adresserbar

Den intelligenta fotoelektriska rökdetektorn 22051EISE används i branddetekteringssystemet FX tillsammans 
med protokollomvandlaren IST200 och den galvaniska isolatorn KFDO-CS-EX1.54-YZ.

Analog adresserbar fotoelektrisk detektor 
22051EISE

Adresserbar manuell larmknapp  
MCP5A-RA011F-K01
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Intellia-seriens egensäkra branddetektorer och larmknappar 
är godkända av BASEEFA. De är godkända enligt BS EN 
60079-0:2004, BS EN 50284:1999, BS EN 50020:2002 och 
BS EN 60079-26:2004. Alla typer är certifierade enligt EEx 
ia IIC T5 vid omgivningstemperaturer upp till 40 °C, eller T4 
vid omgivningstemperaturer upp till 60 °C.

Produkt    Artikelnummer

Optisk rökdetektor 55000-640 APO  0672 5227

Joniserande rökdetektor 55000-540 APO 0672 5217

Värmedetektorer 55000-440 APO  0672 5257

Sockel 45681-215 APO   0672 5207

Manuella larmknappar 55000-940   0672 3737

Protokollomvandlare:

55000-855 (enkanalig)    0672 5201

55000-856 (tvåkanalig)    0672 5202

Galvanisk isolator 29600-098APO   0672 5203 

Modulkåpor för DIN-skena:

29600-239APO (standard DIN-skena 4) 0672 7460

29600-240APO (standard DIN-skena 10) 0672 7461

Intellias egensäkra produkter inkluderar adresserbara joniserande och optiska rökdetektorer, en 
temperaturdetektor, en detektorsockel och en kompatibel manuell larmknapp. Dessutom finns 
två omvandlare som garanterar felfri kommunikation mellan detektorer och styrutrustning inom 
begränsningarna för ett egensäkert system. 

Intellia I.S. optisk rökdetektor
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LED 5301
Lysdiodtablå

Lysdiodtablå LED 5301 för indikering av utlöst detektor. 
Lysdiodtablån är passande för indikering av dold detektor, 
t.ex. när detektor är placerad ovan undertak i låsta utrymmen 
eller taket i hisstrumman. Lysdiodtablå LED 5301 passar till 
de flesta typer av detektorer, matningsspänningen är mellan 
2,5 – 24 volt DC vilket gör att den kan användas till de flesta 
typer av rökdetektorer.

Mått:    85 x 85 mm

Djup infälld   12 mm (passar i 65 mm
infällnings dosa)

Djup vid utv. montage:  27mm

Matninsspänning:   2,5 - 24 V DC

Strömförbrukning:   2mA

Kapslingsklass:  

Färg:    Vit

Vikt:   

Artikelnummer: 
LED5301   54 00 58

VTR-216 ram för utv.mont.  54 01 08

Adapter till RSL ram  54 01 36

I de fall den äldre indikeringen RSL med glödlampa sitter 
monterad och skall bytas ut till LED 5301 kan den äldre lite 
större ramen behållas om en adapterplatta monteras mellan 
enheterna.

Externa indikeringar
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EPP20 
Larmknapp

Den adresserbara larmknappen EPP-20 används i det adresserbara 
branddetekteringssystemet ESMI FX.
Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet
i en FX-central.
Larmknappen EPP-20 har inbyggd isolering och EPP-produkter kan 
antingen monteras infällt eller utanpåliggande.
EPP-20:s adress kan enkelt ändras med DIL-omkopplarna. Larmknappar 
kan testas och återställas med testnyckeln.

Manuell larmknapp:
Mått
Infälld    93 x 89 x 27,5 mm
Utanpåliggande   93 x 89 x 52 mm
Vikt    100 g
Färg    Röd, RAL 3001
Driftstemperatur   -30 - +55 °C
Relativ luftfuktighet  0 - 95 %
Nominell spänning  24 V DC
Viloström   300 μA
Larmström   5 mA
Kapslingsklass    IP24
Testad enligt   EN54-11

Produkt    Artikelnummer E-nummer
EPP-20 utanpåliggande  160267   6308291

EPP-20 infälld   160266   6308292

Larmknapp EPP-20 

Larmknappar och sirener
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MCP5A 
Manuell larmknapp

MCP5A adresserbar manuell larmknapp för FX 3NET branddetekteringssystem 
används i FX branddetekteringssystem. Larmknappen MCP5 är kompatibel med 
slingkorten FX-SLC och FX-LC.
MCP5A är avsedd för inomhusbruk och är godkänd enligt den senaste EN54-11-standarden. 
MCP5A kräver en separat monteringsdosa för utanpåliggande montage.

Manuell larmknapp:
Mått
- infälld     93 x 89 x 27,5 mm
- utanpåliggande    93 x 89 x 52 mm
Vikt            100 g
Färg    Röd, RAL 3001
Driftstemperatur   -30 °C ... +55 °C
Relativ luftfuktighet  0 … 95 %
Märkspänning   24 V DC
Viloström
- ej isolerad version   300 μA 
- isolerad version   400 μA 
Larmström   5 mA
Kontakter   Max 2,5 mm2 kabelarea
Kapslingsklass   IP24D
Testad enligt   EN54-11

Produkt       Artikelnummer E-nummer 

MCP5A-RP02FG-01 Glas, med isolator, EN54-symboler 160256  6305293

Reservdelar

Lock till MCP 160208 6305294

Glas till larmknapp MCP 160026 6305268

Provnyckel till larmknapp MCP 160263 6305296

Larmknapp MCP5
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WCP5A
Vattentät adresserbar manuell larmknapp

WCP5A är en IP67-kapslad manuell larmknapp för utomhusbruk. Det starka 
kapslingsskyddet gör att enheten är vattentät och kan installeras i utomhusmil- 
jöer där det förekommer vatten och smuts. Den är kompatibel med slingkorten 
FX-SLC och FX-LC. Dosan för utanpåliggande montage medföljer WCP5A. 

Mått (B x H x D)   97,5 x 93 x 65,5 mm
Vikt     270 g
Färg    Röd, Ral 3001
Driftstemperatur   -30 ... +70 °C
Driftsspänning   15...30 V DC
Strömförbrukning
- Viloström   350 μA (ingen kommunikation)
- Larmström    660 μA (med kommunikation)
    6 mA
    Röd lysdiod 2 mA
    Gul lysdiod 7,5 mA
Kontakter   0,5 … 2,5 mm2 kabelarea
Kapslingsklass   IP67
Material    (PC/ABS)
Testad enligt   EN54-11

Produkt    Artikelnummer E-nummer
WCP5A-RP02SF-E010-01  06423668E 6305297
Reservdelar
Lock till MCP   160208  6305294
Glas till larmknapp MCP  160026  6305268
Provnyckel till larmknapp MCP 160263  6305296

Vattentät adresserbar manuell 
larmknapp WCP5A
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ESI40 och ESI50
Slingmatad siren

Den slingmatade 100 dB-sirenen är utformad för användning i öppna 
områden och kan anslutas till FX-systemet.
Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-
central.
100 dB-sirenen är ansluten till FX-slingan och strömförsörjs och regleras 
via slingan av styr- och indikeringsutrustningen.
En nominell ljudvolym på 100 dB(A) uppnås vid en strömförbrukning på 
endast 5 mA. Upp till 20 sirener per slinga kan i genomsnitt kopplas in i 
ett FX-system. Det maximala antalet sirener som kan anslutas till en viss 
slinga bör dock avgöras genom en lastberäkning för slingan.

Driftsspänning    17–28 V DC
Strömförbrukning vid 24 V
 inkopplingssprång, < 1 s   1,2 mA
 viloström    < 1,2 mA
 siren aktiverad 100 dB(A)   5 mA
Ljudnivå     100 dB (A)
Kapslingsklass (standardversion)   IP42
Kapslingsklass (vattenskyddad version)  IP66
Driftstemperatur    -20 - +60 °C
Relativ luftfuktighet   0–95 % (ickekondenserande)
Mått
 Standard (diameter x höjd) 106 x 95 mm
 Vattenskyddad L x B x H  110 x 110 x 30
Vikt
 Standard    215 g
 Vattenskyddad   340 g

Produkt     Artikelnummer  E-nummer
ESI-40, vattenskyddad 100 dB   06728040  5371009
ESI-50, slingmatad 100 dB   06728050  5371008

Slingmatad 100 dB-siren

ESI- 50

Vattenskyddad 100 dB-siren

ESI-40
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WSOPRI33/WSOPRN33
Väggmonterad siren 

Väggmonterad enhet

WSO-PR-N33

Driftsspänning   15 till 29 V DC (isolationsenhet) (24V DC typiskt)
    15 till 32 V DC (utan isolationsenhet) (24V DC typiskt)
Viloström   450 µA
Max strömförbrukning (ljud) 5,77 mA
(isolationsenhet) (hög volym 8@24 V) 
Max strömförbrukning (ljud) 5,58 mA
(utan isolationsenhet) (hög volym 8@24 V) 
Ljudvolym enligt EN54-3  95 dB(A)±3 dB
(hög volym 8@24 V) 
Blixtfrekvens   N/A
Max. strömförbrukning/blixt N/A
(isolationsenhet) WST-PR-*** 
Max. strömförbrukning/blixt N/A
(utan isolationsenhet) WST-PR-*** 
Driftstemperatur   -25 till 70 °C
Relativ luftfuktighet  upp till 93 % (±3 %) ickekondenserande
Kapslingsklass   IP24C (med B501 AP-sockel)
    IP44 (med djup sockel BPW-E10) 
    IP65 (med vattentät sockel WPW-E10)
Färg    Röd
Vikt    237 g
Anslutningsbar kabelarea  max 2,5 mm2

Antal toner   32
Volyminställning   Hög, medel, låg

Produkt    Artikelnummer

WSS-PR-I33, isolationsenhet 06711737
WSS-PR-N33, utan isolationsenhet 06711738

GEMENSAMMA SOCKLAR FÖR WSO,WSS och WST

Socklar  Kapslingsklass Artikelnummer
B501AP  IP21  06710600
BPW-E10 IP44  06711742
WPW-E10 IP65  06711743
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WSSPRI33/WSSPRN33
Väggmonterad siren/blixtljus

Väggmonterad siren/blixtljus

WSS-PR-N33

Väggmonterad siren

WST-PR-N33

WSTPRI33/WSTPRN33
Väggmonterad siren

Driftsspänning   15 till 29 V DC (isolationsenhet) (24V DC typiskt)

    15 till 32 V DC (utan isolationsenhet) (24V DC typiskt)

Viloström      450 µA

Max strömförbrukning (ljud)

(isolationsenhet) (hög volym 8@24 V)   9,05 mA

Max strömförbrukning (ljud)

(utan isolationsenhet) (stark ljudsignal 8@24 V)  8,86 mA

Ljudvolym enligt EN54-3 (hög volym 8@24 V)  95 dB(A)±3 dB

Blixtfrekvens     1 Hz

Max. strömförbrukning/blixt (isolationsenhet) WST-PR-*** N/A

Max. strömförbrukning/blixt (utan isolationsenhet) WST-PR-*** N/A   

Driftstemperatur     -25 till 70 °C

Relativ luftfuktighet   upp till 93 % (±3 %) ickekondenserande

Kapslingsklass   IP24C (med B501 AP-sockel),

IP44 (med djup sockel BPW-E10), IP65 (vattentät sockel WPW-E10)

Färg      Röd

Vikt      239 g

Linsfärg      Röd

Anslutningsplint     max 2,5 mm2

Antal toner     32

Volyminställning     Hög, medel, låg

Produkt      Artikelnummer

WSS-PR-I33, isolationsenhet    06711739

WSS-PR-N33, utan isolationsenhet   06711740

Driftsspänning   15 till 29 V DC (isolationsenhet) (24V DC typiskt)

    15 till 32 V DC (utan isolationsenhet) (24V DC typiskt)

Viloström      450 µA

Max strömförbrukning (ljud)

(isolationsenhet) (hög volym 8@24 V)   N/A

Max strömförbrukning (ljud)

(utan isolationsenhet) (hög volym 8@24 V)  N/A

Ljudvolym enligt EN54-3 (hög volym 8@24 V)  N/A

Blixtfrekvens     1 Hz

Max. strömförbrukning/blixt (isolationsenhet) WST-PR-*** 3,47 mA

Max. strömförbrukning/blixt (utan isolationsenhet) WST-PR-*** 3,28 mA

Driftstemperatur     -25 till 70 °C

Relativ luftfuktighet   upp till 93 % (±3 %) ickekondenserande

Kapslingsklass   IP24C (med B501 AP-sockel),

IP44 (med djup sockel BPW-E10), IP65 (vattentät sockel WPW-E10)

Färg      Röd

Vikt      167 g

Linsfärg      Röd

Anslutningsplint     max 2,5 mm2

Antal toner     N/A

Volyminställning     N/A

Produkt      Artikelnummer

WST-PR-I33, isolationsenhet    06711741

WST-PR-N33, utan isolationsenhet   06711736
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BSOPPI33/BSOPPN33
Detektorsockelsiren

Detektorsockelsiren/-blixtljus

BSO-PP-I33/BSO-PP-N33

Adresserbara sockelsirener/blixtljus
Den nya intelligenta integrerade detektorsockelsirenen/-blixtljuset BSS eller integrerade detektorsockelsirenen 
BSO används i FX branddetekteringssystem. Systemet är utformat för att avsevärt minska den totala 
installationskostnaden. Produkternas prestanda har optimerats för att kunna installera så många enheter som 
möjligt per intelligent slinga. BSS och BSO installeras på exakt samma sätt som en intelligent branddetektor 
på sockeln B501AP-W.

Driftsspänning  15 till 32 V DC (utan isolationsenhet) (24 V DC typiskt)
   15 till 29 V DC (isolationsenhet) (24V DC typiskt)
Viloström    450 µA
Max strömförbrukning (ljud)
(isolationsenhet) (hög volym 8@24 V) 4,74 mA
Max strömförbrukning (ljud)
(utan isolationsenhet) (hög volym 8@24 V) 4,55 mA
Ljudvolym enligt EN54-3
(hög volym 8@24 V)   92 dB(A)±3 dB
Blixtfrekvens    N/A
Driftstemperatur    -25 till 70 °C
Relativ luftfuktighet   upp till 93 % (±3 %) ickekondenserande
Kapslingsklass    IP24C (med B501 AP-sockel)
     IP44 (med djup sockel BPW-E10) 
     IP65 (med vattentät sockel WPW-E10)
Färg     Röd
Vikt     199 g
Linsfärg 
Anslutningsbar kabelarea   max 2,5 mm2

Antal toner    32
Volyminställning    Hög, medel, låg

Produkt     Artikelnummer
BSO-PP-I33, isolationsenhet  06711721
BSO-PP-N33, utan isolationsenhet  06711722

Socklar  Kapslingsklass  Artikelnummer

B501AP  IP21   06710600
BPW-E10 IP44   06711742
WPW-E10 IP65   06711743
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BSSPRI33/BSSPRN33
Detektorsockelsiren/blixtljus

Driftsspänning  15 till 32 V DC (utan isolationsenhet) (24 V DC typiskt)
   15 till 29 V DC (isolationsenhet) (24V DC typiskt)
Viloström    450 µA
Max strömförbrukning (ljud)
(isolationsenhet) (hög volym 8@24 V) 8,02 mA
Max strömförbrukning (ljud)
(utan isolationsenhet) (hög volym 8@24 V) 7,83 mA
Ljudvolym enligt EN54-3
(hög volym 8@24 V)   92 dB(A)±3 dB
Blixtfrekvens    1 Hz
Driftstemperatur    -25 till 70 °C
Relativ luftfuktighet   upp till 93 % (±3 %) ickekondenserande
Kapslingsklass    IP24C (med B501 AP-sockel)
     IP44 (med djup sockel BPW-E10) 
     IP65 (med vattentät sockel WPW-E10)
Färg     Röd
Vikt     200 g
Linsfärg     Röd
Anslutningsbar kabelarea   max 2,5 mm2

Antal toner    32
Volyminställning    Hög, medel, låg

Produkt     Artikelnummer

BSS-PR-I33, isolationsenhet  06711723
BSS-PR-N33, utan isolationsenhet  06711724

Socklar  Kapslingsklass  Artikelnummer

B501AP  IP21   06710600
BPW-E10 IP44   06711742
WPW-E10 IP65   06711743

Detektorsockelsiren/-
blixtljus BSS-PR-XX
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ESI80
Slingmatat blixtljus

Blixtljuset har utvecklats som ett komplement till sirener för situationer då 
det finns risk att sirener inte hörs. Det kan inträffa i mycket bullriga miljöer, 
till exempel i en verkstad, maskinrum eller musiklokal. 
Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-
central.
Intellia ESI-80 slingmatat blixtljus är avsett för inomhusbruk.

Driftsspänning    17-28 V DC (polaritetsoberoende)
Strömförbrukning vid 24 V
 viloström  150 μA
 larmström  3 mA
 inkopplingsström  1 mA i 100 ms
Blixtfrekvens   1 Hz
Ljusstyrka   1,75 ± 0,5 candela
Kapslingsklass   IP42
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  115 x 38 mm
Vikt    140 g
Material
 blixtljus    Polykarbonat
 kontakter  Rostfritt stål
Fästpunkternas avstånd  50 - 60 mm

Artikelnummer    06728080
E-nummer    5371007

Slingmatat blixtljus

ESI- 80

Blixtljus
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58000005APO
Konfigurerbar siren/blixtljus

Den konfigurerbara sirenen/blixtljuset 58000-005APO är ett larmdon som 
består av en siren, ett blixtljus och en kortslutningsisolator. Det larmar både 
akustiskt och visuellt med en ljudstyrka på 100 dB och intensiva blinkande 
lysdioder

Siren, blixtljus eller både och
Den konfigurerbara sockelsirenen/blixtljuset reglerar både sirenens 
och blixtljusets larmsignaler. Sirenen och blixtljuset kan dock regleras 
oberoende av varandra av brandlarmscentralen i FX 3NET.

Driftsspänning (polaritetsberoende)  17-28 V
Strömförbrukning vid 24 V
  viloström    450µA
  vid maximal larmvolym   8,5 mA
Nominell ljudstyrka ±3 dB(A) vid 28 V DC
Nivå 1 (60 dB(A))*   1 mA
Nivå 2 (69 dB(A))*   1,4 mA
Nivå 3 (75 dB(A))*   1,6 mA
Nivå 4 (81 dB(A))*   2 mA
Nivå 5 (87 dB(A))*   2,6 mA
Nivå 6 (93 dB(A))*   3,6 mA
Nivå 7 (100 dB(A))*   5,5 mA
*Uppfyller ej EN54-3
Aktiverat blixtljus    +3 mA
Driftstemperatur    -20 till +60 °C
Relativ luftfuktighet   0-95 % (ickekondenserande)
Kapslingsklass    IP65
Mått med sockel h x ø   104 x 98mm
Vikt, siren    267 g

Artikelnummer     06728118

Konfigurerbar siren/blixtljus 
58000-005APO
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B501AP
Sockel

Alla detektorer i AP200-serien passar i B501AP-socklarna.

Sockel B501AP-W för AP200-seriens (FX-SLC-kompatibel) detektorer 
i FX NET branddetekteringssystem. Finns även i benvitt som B501AP-
IV som kan användas med gamla detektorer i S200-serien.
 
Sockeln B501AP ersätter socklarna B501 och B501DG

Mått
- diameter x höjd   102 x 22 mm
Vikt     41 g
Färg    Benvit
Kapslingsklass   IP20
Material    PC/ABS
Max. kabelarea för terminaler 2,5 mm2

Produkt    Artikelnummer  E-nummer
B501AP-W, vit    06710600  6302308

Detektorsockel

B501AP-W

Socklar
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B524RTEW
Reläsockel

B524RTE-W reläsockel används med AP200-seriens detektorer. Sockeln har en 
enpolig potentialfri växlande reläkontakt som ändrar sin status så länge detektorns 
lysdiod är tänd. Reläinformationen kan användas för att till exempel överföra 
information till ett annat system.

Mått (Ø x H)  102 x 36 mm

Vikt   119 g

Färg   Vit

Driftstemperatur  -10 °C ... +60 °C

Relativ luftfuktighet  10 ... 93 ±2 %

Driftsspänning  15 … 32 V DC

Viloström   <500 µA @ 24 VDC

Max. kabelarea för terminaler 2,5 mm²

Kontaktrelä

- resistiv   2 A, 30 V DC

- induktiv   1 A, 30 V DC med ≥ 0,6 pF

Inställbar tid  min 4 s, max 20 s

Återställningstid  min 1 s, max 8 s

Kapslingsklass  IP20

Artikelnummer  06710630

Reläsockel

B524RTE-W

B524HTRW
Värmesockel

Värmesockel

B524HTR-W

Detektorsockeln B524HTR-W med värmeelement används med AP200-
seriens detektorer och är kompatibel med slingkortet FX-SLC (FX-LC) i 
branddetekteringssystemet FX. Värmesockeln är utformad för att användas där det 
finns risk för fellarm på grund av miljöfaktorer.

Mått (Ø x H)  102 x 36 mm

Vikt   109 g

Färg   Vit

Max. driftsspänning  32 V DC/AC

Värmeeffekt  Cirka 3,0 W/30 V 

Cirka    1,9 W/24 V

Strömförbrukning  Cirka 100 mA/30 V

Cirka    80 mA/24 V

Driftstemperatur  -30 °C … +60 °C

Relativ luftfuktighet  10 … 93 % (ickekondenserande)

Kontakter   0,5…2,5 mm2 kabelarea

Kapslingsklass  IP20

Artikelnummer  06710631
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EBI11
Isolationssockel

EBI-11 isolationssockel identifierar och isolerar kortslutningsfel i slingor på 
FX brandlarmscentral och är avsedd att användas med Intellia-detektorer.

Sockeln är slingmatad, polaritetskänslig och har plats för adresskort för 
inställning av detektorns adress.

Vid kortslutningstillstånd tänds en inbyggd gul lysdiod.
Detektorn som är associerad med sockeln förblir aktiv vid 
kortslutningstillstånd. Ström och signaler till den påverkade sektionen 
återställs automatiskt när felet åtgärdats.

Driftsspänning   17–28 V DC
Kapslingsklass   IP20
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Lagringstemperatur  -30 - +80 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  100 x 24 mm
Vikt    100 g

Artikelnummer    06720011

E-nummer    6308288

Isolationssockel

EBI-11
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EBI12
Hög sockel

Alla detektorer i Intellia-serien passar i de höga EBI-12-socklarna.

Detektorerna behöver ingen jordanslutning för att fungera säkert och kor-
rekt. Jordkontakten är isolerad och tillhandahålls som en lämplig ändpunkt 
för jordkablar eller kabelskärmar och för att upprätthålla jordanslutning där 
så krävs.

Socklarna har en bred innerdiameter för enkel åtkomst till kablar och termi-
naler, och det finns två hål för fästskruvar. Avståndet mellan fästskruvarna 
kan vara mellan 51 och 69 mm.

Detektorerna passar i socklarna i en bestämd position och kopplas in med 
en lätt vridning medurs.

Driftsspänning   17–28 V DC
Kapslingsklass   IP20
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Lagringstemperatur  -30 - +80 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  100 x 18 mm
Vikt    100 g

Artikelnummer    06720012

E-nummer    6308286

Sockel

EBI-12
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EBI15
Värmesockel

Värmesockeln EBI-15 används med Intellia-seriens detektorer och är 
kompatibel med ALC-slingkortet i branddetekteringssystemet FX. 
Värmesockeln EBI-15 är lämplig att använda i miljöer där det finns risk för 
kondens eller isbildning

Mått

  - diameter   100,4 mm

  - höjd      23,5 mm

Vikt    82 g

Uppvärmningsmotstånd  240 Ω

Värmelementets maxspänning 28 V

Värmelementets ström vid 24 V  125 mA

Värmeeffekt vid 24 V  3,5 W

Artikelnummer    06182050

Värmesockel

EBI-15

Anslutningsprincip
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EBI20
Reläsockel

EBI-20 reläsockel är en avancerad version av standardsockeln med ett relä 
för styrning av fältutrustning.

EBI-20 reläsockel har en uppsättning potentialfria reläkontakter som styrs 
från en Intellia-detektors externa indikeringsutgång. Genom att använda ett 
självlåsande relä kopplat till en effektiv drivkrets fungerar enheten som ett 
konventionellt relä samtidigt som dess strömförbrukning är försumbar.

Sockeln kan även driva en fjärrmonterad lysdiod som återger detektorns 
externa utsignal.

Driftsspänning   17–28 V DC
Kapslingsklass   IP20
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Lagringstemperatur  -30 - +80 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  100 x 24 mm
Vikt    100 g

Artikelnummer    06720020

E-nummer    6308287

Reläsockel EBI-20
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ESI10
Sockelsiren

Sockelsirenen är en lokalsiren avsedd för inomhusbruk. Den kan anslutas 
till ett detekteringssystem med Intellia-detektorer och FX-centraler med 
lämplig programvara.
Ett slingmatat blixtljus eller en Intellia-detektor monteras i sockelsirenen. 
Den strömförsörjs av brandlarmscentralen via slingan den är ansluten 
till. Eftersom sirenen styrs via den externa indikatorutgången på 
den associerade detektorn eller blixtljuset så kan ingen extern 
lysdiodsindikering anslutas.
En nominell ljudvolym på 85 dB(A) på 1 meters avstånd uppnås vid en 
strömförbrukning på endast 3 mA. Sirenen genererar mycket lite strömbrus 
så att upp till 126 sirener kan kopplas in per slinga. Använd programmet 
Loop Calculator för att bestämma det exakta antalet per slinga.

Driftsspänning   17–28 V DC
Protokollpulser   5-9 V
Strömförbrukning vid 24 V DC
 viloström  < 100 μA
 aktiverad siren  3 mA
Kapslingsklass   IP23D
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  115 x 38 mm
Vikt    140 g
Material     polykarbonat
Kontakter   rostfritt stål
Färg    vit
Fästpunkternas avstånd  50 - 60 mm

Artikelnummer    06728010

Sockelsiren

ESI-10

Sockelsirener
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ESI20 och ESI30
Integrerade sockelsirener

Den integrerade sockelsirenen erbjuder:
 - två volymintervall 55 - 75 dB och 75 - 91 dB
 - synkronisering av toner för ”varning” och ”evakuering”
 - individuell och gruppadressering
 - finns med och utan inbyggd isolator
 - unikt akustiskt självtest
 - kortslutningsisolator (ESI-20)

Det låga volymintervallet är lämpligt i till exempel sjukhus där ett brandlarm 
initialt endast är avsett att varna personalen. Det höga volymintervallet 
används för generellt bruk. Det akustiska självtestet innebär att sirenen 
lyssnar på sig själv när den slås på. Om inget ljud detekteras skickas en 
felsignal.
Den integrerade sockelsirenen har sin egen individuella adress som ställs 
in med en DIL-omkopplare.

Driftsspänning   17–28 V DC
Protokollpulser   5-9 V
Strömförbrukning vid 24 V DC
 viloström   < 1,2 mA
 aktiverad siren  5 mA
Kapslingsklass IP21D
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  115 x 38 mm
Vikt    140 g
Material     polykarbonat
Kontakter   rostfritt stål
Färg    vit
Fästpunkternas avstånd  50 - 60 mm

Produkt    Artikelnummer  E-nummer
ESI-20, kortslutningsisolator  06728020  5371001
ESI-30, ingen isolator   06728030

Integrerade sockelsirener

ESI-20 och ESI-30
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ESI60 och ESI70
Integrerade
sockelsirener/blixtljus

Den slingmatade sockelsirenen/blixtljuset kombinerar siren, blixtljus och 
sockel i en enhet. Blixtljuset aktiveras när sirenen är aktiv och kan inte 
styras separat.

Produkterna erbjuder:
 - två volymintervall 55 - 75 dB och 75 - 91 dB
 - individuell och gruppadressering
 - finns med och utan inbyggd isolator
 - unikt akustiskt självtest
 - kortslutningsisolator (ESI-60)

Det låga volymintervallet är lämpligt i till exempel sjukhus där ett brandlarm 
initialt endast är avsett att varna personalen. Det höga volymintervallet 
används för generellt bruk. Det akustiska självtestet innebär att att sirenen 
lyssnar på sig själv när den slås på. Om inget ljud detekteras skickas en 
felsignal.

Driftsspänning   17–28 V DC
Protokollpulser   5-9 V
Strömförbrukning vid 24 V DC
 viloström  < 300 μA
 aktiverad siren  8 mA
Kapslingsklass   IP21D
Driftstemperatur   -20 - +60 °C
Relativ luftfuktighet  0–95 % (ickekondenserande)
Mått (diameter x höjd)  115 x 38 mm
Vikt    140 g
Material     polykarbonat
Kontakter   rostfritt stål
Färg    vit
Fästpunkternas avstånd  50 - 60 mm

Produkt    Artikelnummer  E-nummer
ESI-60, kortslutningsisolator  06728060  5371002
ESI-70, ingen isolator   06728070

Integrerad siren/blixtljus

Sockel ESI-60
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45681393APO
Konfigurerbar sockelsiren/blixtljus

Den konfigurerbara sockelsirenen/blixtljuset 45681-393APO är 
multifunktionell enhet som består av en sockel för branddetektorer, en 
siren, ett blixtljus och en kortslutningsisolator.

Siren, blixtljus eller både och

Den konfigurerbara sockelsirenen/blixtljuset reglerar både sirenens 
och blixtljusets larmsignaler. Sirenen och blixtljuset kan dock regleras 
oberoende av varandra av brandlarmscentralen i FX 3NET.

Driftsspänning (polaritetskänslig) 17 – 28 V DC
Strömförbrukning vid 24 V DC
  viloström    430 µA
  vid maximal larmvolym   8,5 mA

Nominell ljudstyrka ±3 dB(A) vid 28 V DC
  Nivå 1 (60 dB(A))*   1 mA
  Nivå 2 (70 dB(A))*   1,3 mA
  Nivå 3 (74 dB(A))*   1,6 mA
  Nivå 4 (78 dB(A))*   2,1 mA
  Nivå 5 (82 dB(A))*   2,8 mA
  Nivå 6 (86 dB(A))*   4 mA
  Nivå 7 (90 dB(A))*   5,5 mA
  *Uppfyller ej EN54-3
  Aktiverat blixtljus   +3 mA 

Kapslingsklass    IP21D
Driftstemperatur    -20 till +60 °C
Relativ luftfuktighet    max. 95 % 
(ickekondenserande)   0 – 95 %
Mått (diameter x höjd)   114,5 x 30,5 mm
Vikt     162 g
Material     Polykarbonat
Kontakter    Rostfritt stål
Färg     Vit

Artikelnummer     06728117

Konfigurerbar sockelsiren/
blixtljus

45681-393APO
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AP200tillbehör
SMK400EAP
AP200 monteringssats för utanpåliggande montage

Adaptersatsen SMK400EAP (-IV) möjliggör utanpåliggande 
montage av detektorsockeln B501AP när takkonstruktionen 
gör det omöjligt att använda konventionella infällda 
kopplingsdosor.

Mått (Ø x H)  103,5 x 34,5 mm
Vikt   62 g
Färg   Benvit och vit
Driftstemperatur  -30 ºC … +70 °C
Relativ luftfuktighet 10 … 93 % (ickekondenserande)
Kapslingsklass  IP20
Utslagshål  4 st., diam. 20,5 mm

Produkt   Artikelnummer
SMK400EAP (vit)  06715491
SMK400EAP-IV (benvit) 06715492
 

RMK400AP
AP200 monteringssats för infällt montage

Monteringssatsen RMK400AP möjliggör infällt 
montage när tillämpningen kräver en låg profil för 
sensorn.

Mått
- Innerdiameter  103 mm
- Ytterdiameter  143,5 mm
- Mått för urtagning 107 mm
- Totalhöjd  31 mm
Vikt   100 g
Färg   Vit och benvit
Kapslingsklass  IP20

Produkt   Artikelnummer
RMK400AP (vit)  06715493
RMK400AP-IV (benvit) 06715494



74

FX NET

WB1AP och MS2001 kapslingar för våtutrymmen 

Mått 
- Diameter  110 mm
- Höjd   69 mm
- Vikt   200 g

Passande socklar  B501AP, B401, B401R, B501

Färg   Vit och benvit
Kapslingsklass  IP43
Material   ABS 

Produkt   Artikelnummer
WB-1AP (vit)   06715496
WB-1AP-IV (benvit)  06715497

MS2001

Mått 
- Diameter   105 mm
- Höjd   22 mm
- Vikt   34 g

Passande socklar  B501DG, B401DG, B401DGR, B501AP

Kapslingsklass  IP43
Material   Gummi

Artikelnummer   280089

E-nummer   6302311

Kapslingarna WB-1AP och MS2001 rekommenderas i miljöer där fuktig luft kan orsaka problem med kondens 
på sensorn.

WB1AP

I fuktiga miljöer kan kapslingen MS2001 
av gummi användas. Det finns fyra 
kabelgenomföringar för Ø 2,5 mm-kabel i 
MS2001.
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EM210E och EM220E
Ingångsmoduler med isolatorer

AP200-seriens in-/utgångsmoduler har olika funktioner för att övervaka 
och styra funktioner i FX 3NET branddetekteringssystem. Den kompakta 
konstruktionen gör att flera enheter ryms i monteringsboxar. Modulen 
har en bred uppsättning av in-/utgångskombinationer. Inbyggda 
kortslutningsisolatorer sänker installationskostnaden eftersom separata 
isolatorenheter inte behövs. Snabb statusavläsning tack vare trefärgade 
lysdioder för statusindikering, separata för respektive in-/utgång.

Ingångsmodul singel EM210E och ingångsmodul dubbel EM220E

Ingångsmodulerna EM210E och EM220E har en respektive två 
kontaktövervakningskretsar för övervakning av enheter utanför 
branddetekteringssystemet.. Exempel på tillämpningar är övervakning 
av automatiska släckningssystem, rökventilationsluckor, branddörrar. 
Aktivering av ingångsfunktioner kan väljas med konfigureringsverktyget 
WinFXNet. Modulerna har inbyggda kortslutningsisolatorer.

Modul EM210E   EM220E

Mått (H x L x B)  24 x 94 x 94 mm
Vikt 100 g  110 g
Driftstemperatur  - 20°C .. +60 °C
Relativ luftfuktighet  5 % ... 95 %
Driftsspänning  15 V DC ... 30 V DC
Max. viloström 500 µA  600 µA
Max. tråddimension anslutningsplint  2,5 mm2

Artikelnummer 160131   160132
E-nummer  6300457  6300458

Ingångsmodul singel 
EM210E

AP 200seriens In/utgångsmoduler
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EM201E
Utgångsmodul med isolator

Utgångsmodulen EM201E har en enda övervakad utgångskrets 
för styrning av olika brandsäkerhetsenheter relaterade till FX 3NET 
branddetekteringssystem. Exempel på tillämpningar är styrning av 
larmenheter, släckningssystem, branddörrar och annan utrustning för 
begränsning av bränder i byggnader. Orsak-verkan kan väljas med 
hjälp av konfigurationsverktyget WinFXNet. Modulerna har inbyggda 
kortslutningsisolatorer.

Mått (H x L x B)   24 x 94 x 94 mm
Vikt     62 g  
Driftstemperatur   20 °C ... +60 °C
Relativ luftfuktighet   5 % ... 95 %
Driftsspänning    15 V DC ... 30 V DC
Max. viloström   500 µA  
Max. belastningsström  2 A/30 V DC resistiv
Max. anslutningsbar kabelarea 2,5 mm2

Artikelnummer    160130

E-nummer    6300461

Utgångsmodul singel 
EM201E
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EM221E
In/utgångsmodul 

Modulen EM221E med två övervakade ingångar och en oövervakad 
utgång tillhandahåller två kretsar för kontaktövervakning och en reglerkrets 
för styrning av brandsäkerhetsrelaterad utrustning i FX 3NET-systemet. 
Kombinationen av två ingångar och en utgång gör installationen mycket 
kostnadseffektiv.

Mått (H x L x B)   24 x 94 x 94 mm
Vikt     110 g
Driftstemperatur   20 °C ... +60 °C
Relativ luftfuktighet   5 % ... 95 %
Driftsspänning    15 V DC ... 30 V DC
Max. viloström   660 µA
Max. belastningsström  2 A/30 V DC resistiv
Max. anslutningsbar kabelarea 2,5 mm2

Artikelnummer    160133

E-nummer    6300464

Adressenhet EM221E 
med två ingångar och en 
utgång
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EM201E240/EM201E240DIN
Nätanslutna utgångsmoduler

Utgångsmodulerna EM201E-240 och EM201E-240-DIN gör det möjligt att styra 
240 V spänning i FX 3NET branddetekteringssystem.

Den kompakta konstruktionen gör att fler enheter ryms i samma monteringsbox.

Inbyggda kortslutningsisolatorer sänker installationskostnaden eftersom separata 
isolatorenheter inte behövs.

Snabb statusavläsning tack vare trefärgade lysdioder.

Modul EM201E-240  EM201E-240-DIN

Mått (HxLxB) 40x140x139 mm  48x125x76 mm
Vikt 195 g  140 g
Driftstemperatur  -20 °C - +60 °C
Relativ luftfuktighet  5 % - 95 % (ickekondenserande)
Driftsspänning  15 V DC - 30 V DC
Max. viloström  445 μA vid 24 V, en  
  kommunikation var 5:e sek  
  med LED-blinkning aktiverad
Reläspecifikationer  5 A vid 30 V DC,  
  5 A vid 250 V AC, resistiv last
Max. anslutningsbar kabelarea 1,5 mm2  2,5 mm2

Artikelnummer  160134  160135

E-nummer  6300463   6300462

Nätansluten utgångsmodul 
EM201E-240
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EM210ECZ
Ingångsmodul för konventionell sektion

AP200-seriens konventionella adressenheter EM210E-CZ används i 
branddetekteringssystemet FX 3NET med SLC- och LC-slingkort. Den 
kompakta konstruktionen gör att fler enheter kan placeras i samma 
monteringsbox.

Mått inkl. anslutningsplint (H x B x D) 93 x 94 x 23 mm
Vikt      110 g
Driftstemperatur    -20 °C ... +60 °C
Relativ luftfuktighet   5 % ... 95 %
Driftsspänning
-  Enhetskommunikation   15 V DC … 29 V DC
Max. viloström
-  Konv. sektion ansluten med EOL endast 0,5 mA
 
Konventionell sektion   
Driftsspänning
-  Strömförsörjning: extern eller via central 18 V DC … 32 V DC
Maximal viloström   3 mA
Maximal ström för konv. sektion  15 mA
Maximal ledningsresistans   50 Ω
Maximal kabelarea   2,5 mm2

Maximalt antal detektorer/enheter i sektionen
(om andra parametrar inte överskrids) 32
 

Artikelnummer     160136

E-nummer     6300459

EM-210E-CZ är kompatibel med 100-, 400- och ED-seriens detektorer 
(1451E, 2451E, 1151E, 2151E, 4451E, 5451E, 5451E2, ED2351E, 
ED2351TEM, ED4351E, ED5351TE och ED5351E) och med linjedetektor 
6500R och konventionell linjedetektor 6500RS

Obs! EM210E-CZ-enheten kan inte användas för egensäkra slingor

Ingångsmodul för konventionell 
sektion EM210E-CZ
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 EM210/CZR
 Ingångsmodul för konventionell sektion
 

AP200-seriens ingångsmodul för konventionell sektion EM210E-CZR an-
vänds i branddetekteringssystemet FX 3NET med SLC- och LC-slingkort. 
Den kompakta konstruktionen gör att fler enheter ryms i samma monte-
ringsbox.

Mått inkl. anslutningsplint (H x B x D) 93 x 94 x 23 mm
Vikt      110 g
Driftstemperatur    -20 °C ... +50 °C
Relativ luftfuktighet   5 % ... 95 %
Driftsspänning
- Enhetskommunikation  15 V DC … 29 V DC
Max. viloström
-  Konv. sektion ansluten med EOL endast 0,5 mA
 
Konventionell sektion
Driftsspänning
-  Strömförsörjning: extern eller via central 12 V DC … 29,4 V DC
Maximal viloström   3,8 mA
Maximal ström för konv. sektion  60 mA
Maximal ledningsresistans   50 Ω
Maximal kabelarea   2,5 mm2

Maximalt antal detektorer/enheter i sektionen
(om andra parametrar inte överskrids) 32
 

Artikelnummer     06717031

E-nummer     6300460

EM-210E-CZR är kompatibel med 1151EIS(E) och 5451EIS(E)

Obs! Driftstemperaturen för EM201E-CZR är -20 °C ... +50 °C

Ingångsmodul för 
konventionell sektion

EM210E-CZR
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EMI310
Ingångsmodul med isolator

Brandlarmssystem kan konstrueras enkelt och effektivt utan behov av 
skräddarsydd utrustning. Intellias ingångsmoduler möjliggör olika typer 
av övervakningsfunktioner i FX branddetekteringssystem. Alla produkter i 
Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-central.

Modulen är utrustad med dubbelriktade kortslutningsisolatorer som gör att 
den inte påverkas av en enskild kortslutning på slingans in- eller utgång. 
Modulen kan monteras utanpåliggande eller infälld i en vägg, och består av 
tre delar: en bakre kåpa med utslagshål för kabelgenomföring, ett kretskort 
och en frontkåpa.

Driftsspänning    17–28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC
 Viloström    1 mA
 Lysdiod av, brytaringång sluten  1,6 mA
 Lysdiod på, brytaringång sluten  4 mA
Övervakningsspänning brytaringång 9-11 V DC
Kapslingsklass    IP54
Driftstemperatur    -20 – +70 °C
Relativ luftfuktighet   0–95 % (ickekondenserande)
Mått     150 x 90 x 48 mm
Vikt     240 g

Artikelnummer     06727340

E-nummer     6308295

Ingångsmodul

EMI-310

Intellias In/utgångsmoduler
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EMI301
Utgångsmodul med isolator

Den slingmatade modulen EMI-301 har en spänningsfri, enpolig 
reläutgång.

En röd och en gul lysdiod är synliga genom enhetens frontkåpa. Den röda 
lysdioden tänds för att indikera att reläet är slutet. Den gula lysdioden 
tänds när den inbyggda isolatorn har identifierat ett kortslutningsfel i 
slingan.

Driftsspänning (slingspänning)   17-28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC
 Viloström   500 μA
 Lysdiod av, brytaringång sluten  1,6 mA
 Lysdiod på, brytaringång sluten  4 mA
Kontaktklass för reläutgång  1 A vid 30 V DC
Kapslingsklass    IP54
Driftstemperatur    -20 – +70 °C
Relativ luftfuktighet   0–95 % (ickekondenserande)
Mått     150 x 90 x 48 mm
Vikt     240 g

Artikelnummer     06727301

Utgångsmodul med isolator

EMI-301
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EMI311
In/utgångsmodul med isolator

EMI-311-modulen har en övervakad brytaringång och en enpolig 
reläutgång med dubbla kontakter.
EMI-311-modulen är utrustad med en dubbelriktad kortslutningsisolator så 
att den inte påverkas av en enstaka kortslutning på någon slingas in- eller 
utgång.

Fyra lysdioder, två röda och två gula, är synliga genom enhetens 
frontkåpa. Den första röda lysdioden indikerar att reläet är slutet. Den 
andra röda lysdioden tänds för att indikera att brytaringången är sluten. 
Den första gula lysdioden tänds när ett feltillstånd (ledningsavbrott eller 
kortslutning) har detekterats. Den andra gula lysdioden tänds när den 
inbyggda isolatorn har identifierat en kortslutning i slingan.

Driftsspänning (slingspänning)    17-28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC
 Viloström    1 mA
 Lysdiod av, brytaringång sluten   1,5 mA
 Lysdiod på, brytaringång sluten   2,5 mA
 alla andra tillstånd (2 lysdioder på)  3 mA
Övervakningsspänning brytaringång  19-11 V DC
Kontaktmärkvärde reläutgång vid 30 V AC eller DC  1 A
(induktivt eller resistivt)
Kapslingsklass     IP54
Driftstemperatur     -20 – +70 °C
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)  0–95 % 
Mått      150 x 90 x 48 mm
Vikt      240 g

Artikelnummer      06727311

E-nummer      6308297

In- och utgångsmodul

med isolator EMI-311
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EMI311/240
Ingångs/nätspänningsmodul med isolator

EMI-311/240-modulen har en övervakad ingång och en potentialfri enpolig 
reläutgång.
Enheten är konstruerad för att styra utrustning som drivs med 230 V, och 
undanröjer behovet av ett mellanrelä och strömförsörjning.

Tre lysdioder, två röda och en gul, är synliga genom enhetens frontkåpa. 
Den första röda lysdioden indikerar att reläet är slutet. Den andra röda 
lysdioden tänds för att indikera att brytaringången är sluten. Den gula 
lysdioden tänds när ett feltillstånd (ledningsavbrott eller kortslutning) 
har detekterats. Alla lysdiodsindikeringar kan avaktiveras med hjälp av 
segment 8 på DIL-omkopplaren.

Driftsspänning (slingspänning)   17-28 V DC

Strömförbrukning vid 28 V DC  

 Viloström   1,5 mA

 Lysdiod på, brytaringång sluten 5 mA

 Lysdiod av, brytaringång sluten 2 mA

 alla andra tillstånd (2 lysdioder på) 5 mA
Märklast (resistiv)    5 A vid 250 V AC

     2 A vid 48 V AC
Övervakningsspänning brytaringång 19-11 V DC
Kapslingsklass    IP54
Driftstemperatur    -20 °C - +70 °C
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)  0 - 95 %
Mått     150 x 90 x 48 mm
Vikt     240 g

  
Artikelnummer    06727361

E-nummer    6308298  

Ingångs-/nätspänningsmodul

EMI-311/240
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 EMI310/CZ
 Ingångsmodul för konventionell sektion med isolator

Brandlarmssystem kan konstrueras enkelt och effektivt utan behov av 
skräddarsydd utrustning.

EMI-310/CZ är en slingmatad ingångsmodul med isolator som driver och 
styr en konventionell detektorsektion.

Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-
central.

Driftsspänning (slingspänning) 17-28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC

Viloström 4,5 mA + detektorbelastning
Larm 11 mA (19 mA när ökad 

ström är aktiverad)
Kortslutning 11 mA

Stabiliseringstid vid inkoppling 4 sekunder
Kapslingsklass IP54
Driftstemperatur -20 °C - +70 °C
Relativ luftfuktighet  
(ickekondenserande) 

0 - 95 %

Mått 150 x 90 x 48 mm
Vikt 230 g

Artikelnummer

E-nummer

06727341

6308296

Ingångsmodul för 
konventionell sektion

EMI-310/CZ
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EMI301/S
Larmdonsmodul med isolator

Brandlarmssystem kan konstrueras enkelt och effektivt utan behov av 
skräddarsydd utrustning.

EMI-301/S larmdonsmodul med isolator är konstruerad för att styra en 
sektion med externt strömförsörjda sirener. Sirenerna kopplas för att ljuda 
kontinuerligt eller pulsera, 1 s på, 1 s av.
Sirenernas styrenheter på olika adresser kan kontrolleras individuellt och 
synkroniseras vid pulsering.

Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-central.

Driftsspänning (slingspänning)   17-28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC
 Viloström    1,5 mA
 Aktiverad siren   1,7 mA
 Fel (gul lysdiod på)   3,6 mA
 Kortsluten sirenledning  4,5 mA
Strömförbrukning, extern strömförsörjning
 relä av    200 μA vid 9 V
     3 mA vid 32 V
 sirener och röd lysdiod på  1,5 mA vid 9 V  
     (+ sirenernas förbrukning)
     6,5 mA vid 32 V  
     (+ sirenernas förbrukning)
Övervakningsspänning sirenutgång  9-11 V DC
     (öppen krets)
Maximal larmdonsspänning  32 V DC
Maximal larmdonsström   1 A vid 32 V DC
     (induktivt eller resistivt)
Maximal belastning mellan isolatorer 20 detektorer
Kapslingsklass    IP54
Driftstemperatur    -20 – +70 °C
Relativ luftfuktighet   0–95 % (ickekondenserande)
Mått     150 x 90 x 48 mm
Vikt     240 g

Artikelnummer     06727351

E-nummer     6308299

Larmdonsmodul

EMI-301/S
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EMI410
Ingångsmodul för DINskena

EMI-410-modulen är avsedd att övervaka status för en eller flera enpoliga, 
potentialfria kontakter anslutna till ett enda kabelpar och att rapportera 
status till brandlarmscentralen i system FX.

EMI-410-modulen tillhandahåller tre statusindikeringar till styrutrustningen: 
”Normal”, ”Fel” och ”Larm”.

Två lysdioder, en röd och en gul, är synliga genom enhetens frontkåpa. 
Den röda lysdioden styrs av brandlarmscentralen och kan tändas om 
ett larmtillstånd detekteras. Den gula lysdioden tänds när ett feltillstånd 
(ledningsavbrott eller kortslutning) har detekterats.

Driftsspänning (slingspänning) 17-28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC

Viloström 1 mA
Kortslutning ingång 3,5 mA
Larmlysdiod på, brytaringång kort-
sluten 

5,6 mA

Övervakningsspänning brytaringång 9-11 V DC
Kapslingsklass IP20
Driftstemperatur -20 °C - +70 °C
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande) 0 - 95 %
Mått 110 x 107 x 20 mm
Vikt 95 g

Artikelnummer 06727410

Ingångsmodul för  
DIN-skena

EMI-410

EMI400serien
In/utgångsmoduler utan isolatorer för DINskena
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EMI401
Utgångsmodul

Utgångsmodulen EMI-401 har en spänningsfri, enpolig reläutgång.

En röd lysdiod är synlig genom enhetens frontkåpa.
Denna lysdiod indikerar att reläet är slutet. Lysdioden kan avaktiveras med 
DIL-omkopplaren för att reducera slingans ström.

Driftsspänning (slingspänning) 17-28 V DC
Strömförbrukning vid 28 V DC

Viloström 1 mA
Relästyrd lysdiod på 3,3 mA
Relästyrd lysdiod av 1 mA

Kontaktmärkvärde reläutgång vid 30 V AC eller DC max 1 A
Övervakningsspänning brytaringång 9-11 V DC
Kapslingsklass IP20
Driftstemperatur -20 °C - +70 °C
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande) 0 - 95 %
Mått 110 x 107 x 20 mm
Vikt 95 g

Artikelnummer 06727401

Utgångsmodul

EMI-401
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EMI411
In och utgångsmodul

EMI-411-modulen har en övervakad brytaringång och en potentialfri 
reläutgång.

Tre lysdioder, två röda och en gul, är synliga genom enhetens frontkåpa. 
Den första röda lysdioden indikerar att reläet är slutet. Den andra röda 
lysdioden tänds för att indikera att brytaringången är sluten. Den gula 
lysdioden tänds när ett feltillstånd (ledningsavbrott eller kortslutning) har 
detekterats. Om indikeringslysdioderna inte är nödvändiga eller om den 
extra slingströmmen inte är tillgänglig kan de avaktiveras med hjälp av 
segment 8 på DIL-omkopplaren.

Driftsspänning (slingspänning)    17-28 V DC

Strömförbrukning vid 28 V DC  

 Viloström     1,2 mA

 Brytaringång kortsluten, max (lysdiod på)  6 mA

 Lysdioder av     2,2 mA

 Alla andra tillstånd (max 2 lysdioder på)  4,5 mA
Övervakningsspänning brytaringång   9-11 V DC
Kontaktmärkvärde reläutgång vid 30 V AC eller DC max 1 A
Övervakningsspänning brytaringång   9-11 V DC
Kapslingsklass      IP20
Driftstemperatur      -20 °C - +70 °C
Relativ luftfuktighet (ickekondenserande)   0 - 95 %
Mått       110 x 107 x 20 mm
Vikt       95 g

Artikelnummer     06727411

E-nummer     6308300 

Ingångs-

/utgångsmodul

EMI-411



FX 3NET

90

EMI410/CZ
Ingångsmodul för konventionell sektion

Brandlarmssystem kan konstrueras enkelt och effektivt utan behov av 
skräddarsydd utrustning. Den konventionella sektionsmodulen EMI-410/
CZ strömförsörjer och styr funktionen för en sektion med konventionella 
detektorer.

Alla produkter i Intellia-serien är kompatibla med ALC-kortet i en FX-central. 
A 6.2 *EOL-resistor används för att övervaka kablar för ledningsavbrott eller 
kortslutning. Modulen är utrustad med en dubbelriktad kortslutningsisolator 
så att den inte påverkas av en enstaka kortslutning på någon slingas in- 
eller utgång.
Modulen är tillgänglig i ett hölje som fästs på DIN-skenor.

En röd lysdiod är synlig genom höljets frontkåpa. Den röda lysdioden tänds 
om ett larmtillstånd detekteras. Den gula lysdioden tänds när den inbyggda 
isolatorn har identifierat en kortslutning i slingan.

Driftsspänning (slingspänning)   17-28 V DC
Max. strömförbrukning vid 28 V DC
 Viloström   4 mA + detektorbelastning
 Larm    11 mA
 Kortslutning   11 mA
 Max. detektorbelastning i vila 2 mA
 Max. ström genom isolator  1 A kontinuerligt
     3 A toppström
Isolationsspänning   14 V
Stabiliseringstid vid inkoppling  4 sekunder
Kapslingsklass    IP20
Driftstemperatur    -20 – +70 °C
Relativ luftfuktighet   0–95 % (ickekondenserande)
Mått     110 x 107 x 20 mm
Vikt     95 g

Artikelnummer     06727441

E-nummer     6308301

Ingångsmodul för 
konventionell sektion

EMI-410/CZ
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EMI401/S
Larmdonsmodul

EMI-401/S larmdonsmodul är konstruerad för att styra en sektion med 
externt strömförsörjda sirener. Sirenerna kopplas för att ljuda kontinuerligt 
eller pulsera, 1 s på, 1 s av. Sirenernas styrenheter på olika adresser kan 
kontrolleras individuellt och synkroniseras vid pulsering.

Produkterna i Intellia-serien är kompatibla med slingkortet FX-ALC. En 
polariseringsdiod krävs i varje larmdon eftersom larmdonen övervakas 
med polaritetsvändning via ett tvåpoligt omkopplingsrelä. EMI-401/S 
larmdonsmodul för DIN-skena har sin egen individuella adress som ställs 
in med en 7-segments DIL-omkopplare.

En röd lysdiod är synlig genom höljets frontkåpa. Den röda lysdioden 
pulserar eller lyser kontinuerligt för att indikera att sirenerna pulseras 
respektive är konstant påslagna. Den gula lysdioden tänds när ett 
feltillstånd har detekterats.

Om indikeringslysdioderna inte är nödvändiga eller om den extra 
slingströmmen inte är tillgänglig kan de avaktiveras med hjälp av segment 
8 på DIL-omkopplaren. Den röda lysdioden har extern strömförsörjning och 
är alltid aktiverad.

Driftsspänning    17–28 V DC
Strömförbrukning vid 24 V DC  1,9 mA
Strömförbrukning, extern strömförsörjning
 relä av    1 mA vid 12 V
     3 mA vid 35 V
 larm    35 mA vid 12 V  
     + sirenernas förbrukning
     45 mA vid 35 V  
     + sirenernas förbrukning
Sirenutgångens övervakningsspänning 10-12 V DC
Maximal larmdonsspänning  35 V DC
Maximal larmdonsström   5 A vid 35 V DC
Kapslingsklass    IP20
Driftstemperatur    -20 – +70 °C
Relativ luftfuktighet   0–95 % (ickekondenserande)
Mått     110 x 107 x 20 mm
Vikt     95 g

Artikelnummer     06727451

E-nummer     6308310

Larmdonsmodul

EMI-401/S
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Integrerad säkerhet: bättre och enklare

Schneider Electrics oberoende säkerhetssystem kan fungera oberoende av varandra som 
säkerhetssystem, men systemen fungerar effektivast när tillämpningarna är integrerade.

Esgraf är ett grafiskt användargränssnitt som kombinerar våra system för passerkontroll, 
inbrottslarm, videoövervakning och brandlarm. Esgraf ger en totalbild över säkerhetssituationen 
och möjliggör enkel systemadministration oavsett var du befinner dig. Med Esgraf kan du styra, 
övervaka och säkerställa dina anläggningar som aldrig tidigare. 

Mätbart affärsvärde

Genom att integrera alla säkerhetssystem effektiviserar ni verksamheten och 
förbättrar säkerheten. Dessutom sparar ni pengar genom sänkta investerings- och 
rörelsekostnader: mindre mängd utrustning och lägre kostnader för installation, 
underhåll, drift och bemannad övervakning. Esgraf-gränssnittet går snabbt att driftsätta 
och kan enkelt utökas i takt med att behoven förändras.
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Esgraf grafiskt användargränssnitt

Esgraf är ett grafiskt användargränssnitt för Schneider Electrics som kombinerar våra system för 
passerkontroll, inbrottslarm, videoövervakning och brandlarm.

  Videokamera

  Esgraf säkerhetssystem är enkelt att använda

Kameran hjälper till att 
verifiera larmet

I Esgraf visas omedelbart en planritning som anger var ett larm 
har genererats av något delsystem. Samtidigt kan larmspecifika 
instruktioner och en videobild av larmplatsen erhållas vid behov. 
En vy av larmlayouten skrivs även ut automatiskt. Dessutom kan 
Esgraf skicka larminformation via e-post eller SMS. På så sätt når 
larminformationen snabbt rätt personer. 

Esgraf-gränssnittet är särskilt användbart i kontrollrum och 
receptionsområden där många personer rör sig. Med Esgraf kan hela 
säkerhetssystemet och relaterade dagliga kontrollaktiviteter hanteras i 
ett enda användarvänligt gränssnitt.

  Manuell larmknapp

Med larmknappen 
skapas larmet 
manuellt

Om en brand uppstår 
larmar blixtljuset eller 
den kombinerade 
sirenen/blixtljuset

  Rökdetektor

Rökdetektorn larmar 
automatiskt i händelse 
av brand

  Blixtljus
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  FX NET
  brandlarmscentral

Esgraf
kontrollpanel för kameror

Centralenheten 
hanterar all 
information 
från och till den 
fjärrmonterade 
utrustningen.

Kamerorna har kontrollfönster som liknar en 
vanlig kameras kontrollpanel. Panorering, lutning 
och zoom styrs med en mus eller Windows-
styrspak direkt från Esgraf. En fast kamera kan 
ha en zoomfunktion som styrs av programvara. 
Förinställda positioner och ruttprogram kan 
aktiveras. Inkommande larm från systemen visas i 
en händelselista. 

  Esgraf  
  anslutningsmöjligheter

Esgraf kan anslutas till 64 system

Esgraf identifierar 
nedsmutsade detektorer

Esgraf 4.1 skickar information om 
nedsmutsade detektorer till det grafiska 
användargränssnittet. Information om 
branddetektorernas nedsmutsning kan 
avläsas eller sparas på en databasserver 
t.ex. en gång per dag, varifrån Esgraf kan 
hämta och visa information grafiskt.

Esmi Integration Server

Ett Windows-program som stödjer FX 3NET:s 
informationsprotokoll. Läser brandhändelser och 
kommunicerar dem till överordnade system, till 
exempel StruxureWare. Inkommande larm från 
systemen visas i en händelselista.

  Xenta 700 för FXintegrering

FX-brandlarm kan 
integreras i TAC 
Vista med hjälp av 
produkter i Xenta 
700-serien.
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Vår produktkatalog innehåller specifikationer för och/eller allmänna beskrivningar av våra produkter 
och deras användning. Produkternas nödvändiga funktioner bör dock alltid överenskommas i varje 
enskilt fall vid produktköp.


