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ES 801 er utformet for enkel installasjon og service, og er utstyrt
med flere funksjoner som ellers bare finnes på adresserbare
brannalarmsentraler. Sirener kan drives fra detektorsløyfe.
ES 801 egner seg utmerket for mindre installasjoner hvor det ikke
kreves adresserbart anlegg.
Adresserbare betjeningspaneler kan programmeres til å bare
kontrollerer hendelser i bestemte soner. Dette gjør systemet
svært hensiktsmessig i små bygårder / forretningslokaler.
Sentralen er spesielt godt beskyttet mot overspenninger, noe
som reduserer skader på anlegget, spesielt der sløyfer er forlagt
i flere bygninger.

Spesifikasjoner

•
•
•
•
•

Godkjennings/ sertifikatnummer

Forhandler:

BRANN S-094/05
LANDBRUK LA-008/05 (med Aspect)

Antall soner

8 stk. overvåket, 1 KΩ 2 W EOL

Maks. enheter pr. sone

32 detektorer, 5 Elotec-sirener

Sireneutgang

1 stk. 24 V, 400 mA, 1 KΩ 2 W EOL

Spenningsutganger

1 stk. brann, 24 V, 180 mA, (overv.)
1 stk. feil, 24 V, 90 mA (ikke overv.)

Pot.fri utganger

1 stk. brann, vekselkontakt 2A/30V
1 stk. feil, vekselkontakt 2A/30V

Hjelpespenningsutgang

1 stk. 24 V, maks. 300 mA

Driftsspenning

230VAC (-15%,+10%), 50Hz (±10%)

Batteri

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

Tetthetsgrad

IP30

Driftstemperatur

-5 °C til +55 °C

Maks. luftfuktighet

95% (ikke-kondenserende)

Mål (BxHxD)

420 x 335 x 110 mm

Bestillingsinformasjon
ES 801 CPD

Konvensjonell brannsentral

ES 801 P CPD

Betjeningspanel for ES 801

BA 700

12 V blybatteri, 7 Ah
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Detektorer, alarmorganer og utkoblingsbrytere kan kobles
på samme to-tråds sløyfe.
Polaritetsuavhengige enheter for enkel kobling.
Inntil ni adresserbare betjeningspaneler.
Mulighet for inndeling i virtuelle anlegg med seksjonert
betjening via betjeningspaneler.
Programmerbare styringsutganger.
Gir varsel ved nedstøving av detektorer.
Egenutviklet kommunikasjonsprotokoll mot ASPECT for
enkler og gir full oversikt fra sentralen.
Valgbare driftsmodi for optimal tilpasning
Kodebeskyttelse kan deaktiveres der fysisk tilgang til sentralen er begrenset (privat bolig, f.eks på gårdsbruk).
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