1X-serien

Intuitiv
Intelligent konventionellt
brandlarmsystem
En översikt av systemets delar och funktioner

Aritech’s 1X brandlarmcentraler
erbjuder en smidig och driftsäker
branddetektering som ger en
okomplicerad lösning med den
senaste tekniken för små till
medelstora brandlarmsystem.
Centralen har en tilltalande design.

Med stöd för flera konventionella
detektorer och tillbehör, som
snabbt kan konfigureras, erbjuder
systemet mångsidighet som gynnar
fastighetsägare och installationsföretag.
Centralen indikerar då någon detektor är
smutsig och behöver bytas. Detektorns
kammare byts lätt på plats vilket ger
såväl miljövänlig som billig service.

Funktioner
• Modern, elegant design
• Avtagbara delar för snabb och enkel installation
• Förvalda regionala inställningar
• Normala och egensäkra sektioner
• Övervakad larmöverförings*- och brandskyddsutgång
• EN54-godkända potentialfria reläer för brand och fel
• Statusändring av dag-/nattfunktion, fjärråterställning
• Larmdon och larmöverföring kan fördröjas upp till 10 minuter
• Extern 24 VDC-utgång med återställningsmöjligheter
• Stöder speciella funktioner som:
–– EN54-kompatibel
–– Mixade sektioner (detektor och larmknapp på samma sektion)
–– Diagnostest på fronten
–– Enmanstest
–– CleanMe™
• Utgångskort med reläer alternativt övervakade utgångar
• Försedd med skandinavisk brandkårsnyckel
• Nätverk upp till 64 sektioner
* Inte tillgänglig i 2-sektioners centralappater
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DMN700-serien
1X-F2

Nätspänning
110 till 240 VAC

Batteriladdning
Intern buss
2010-1-RB
2010-1-SB
2010-1-NB
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4 övervakade reläer
1X-F4
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Larmknapp
Sektioner

Detektor
Sektioner

2 reläer
Brandlarm
Felsignal

Dx700-serien
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Mixade sektioner

Extern utgång
24 VDC

8 sektioner
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1X-F8

2 ingångar
Programmerbara

Batteriladdning

Intern buss
2010-1-RB
2010-1-SB
2010-1-NB
4 sektioner

2 övervakade reläer

1X-E4
1-4 utrymningsområden
AS360-serien

Möjligheter
• Konfigurerbara sektioner för detektorer, larmknappar
eller mixade sektioner (detektorer och larmknappar
på samma sektion)
• Stöder detektorer i Dx-700-serien
• Programmerbara ingångar för fjärråterställning,
statusändring av dag-/nattfunktion samt
fördröjningsfunktioner (larmlagring)
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• Övervakade reläer som kan konfigureras för
larmöverföring eller brandskydd
• Valbar nätspänningsmatning 110/240 VAC 50/60 Hz
• Inbygd synkronisering av larmdon och blixtljus
• Programmerbara utgångar med eller utan övervakning
• Interna extrakort med utgångar som kan konfigureras
för larm, fel eller larm i kombination med OCH/ELLER
funktioner

