Sentral forsyning for røykvarslere
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JUBILEE er en multifunksjonsenhet for kontroll og drift av et
enkelt alarmsystem for hjem eller fritidsbolig. Inntil 8 eller 15
røykvarslere driftes av Jubilee, slik at batteriskift i varslerne ikke
er nødvendig. Drift fra strømnettet med felles batteri-backup
oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.
Elotecs patenterte akustiske adressering leder deg direkte til
brannstedet ved ett enkelt trykk. Ved deteksjon vil summere
i alle tilknyttede varslere aktiveres. Ved trykk på knappen vil
enheten stanse summeren i alle varslere unntatt den som har
detektert røyk.
Leveres i tre varianter – dimensjonert for ulikt antall varslere og
forskjellig driftsspenning, men like i funksjonalitet. JUBILEE 8 og
15 tilkobles 230 V, og driver henholdsvis 8 og 15 varslere. JUBILEE
12V er beregnet for ekstern 12V forsyning, f.eks. solcellepanel
på hytta.

Spesifikasjoner

Forhandler:

EO 104 optisk røykvarsler

Driftsspenning

230 VAC (JUBILEE 8/15)
12 VDC (JUBILEE 12V)
9 V batteri-backup

Mål (B x H x D)

83 x 175 x 34 mm

Alarmsløyfer

2 stk. valgfri overvåking 4,7KΩ EOL

Utganger

1 stk. brann, pot.fri (NO)
1 stk. konfigurerbar, pot.fri (NO)

Kabelstørrelse

0,14 - 1,5 mm2

Bestillingsinformasjon
JUBILEE 8

Sentralenhet for 8 varslere

JUBILEE 15

Sentralenhet for 15 varslere

JUBILEE 12V

Sentralenhet for 15 varslere

EO 104

Optisk røykvarsler

VA 100 J

Vannalarm
PRD 100 124 R1D

Oppfyller kravene i byggteknisk forskrift
2 sløyfer, separat eller felles varsling
3-ledersløyfe – forsyning + signal
Patentert funksjon for lokalisering av brannsted
Drifter inntil 8 eller 15 røykvarslere
Felles batteribackup for varslere
Oppgir status med tydelige talemeldinger
Utganger for tilkobling til alarmsender eller annet utstyr
Panikkalarm
Mulighet for tilkobling av vannalarm

VA 100 J vannalarm
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ELOTEC AS
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