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FireClass is een revolutie 
in de commerciële 
branddetectieproducten. 

FireClass omvat een 
uitgebreide reeks 
volledig goedgekeurde 
kwaliteitsproducten, 
ontworpen en 
geproduceerd in Europa. 

FireClass is een 
branddetectietechnologie 
speciaal ontwikkeld voor 
zowel de eindgebruiker 
als de installateur, 
geïntegreerd in een 
eenvoudig te installeren, 
kant-en-klare, digitale open 
protocoloplossing. 
 
Een nieuwe klasse in 
branddetectie van één 
leverancier, speciaal 
ontworpen om in al uw 
behoeften te voorzien. 
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brandmelders en accessoires gericht 
op een uitgebreide bescherming en 
een minimum aan valse alarmen.

De adresseerbare 
branddetectieproducten van 
FireClass variëren van de 
eenvoudig te installeren kant-en-
klaar-oplossingen FC501 en FC 
MAE-software om verschillende 
locaties te controleren via IP tot aan 

systemen met 4 lussen. FireClass 
64 en FireClass 240 digitale protocol 
brandmeldcentrales binnen een 
netwerk met optionele FireClass 
Graphics. 

FireClass Addressable maakt gebruik 
van een krachtig en robuust digitaal 
protocol voor meer betrouwbaarheid 
en flexibiliteit in de installatie.

Uitgebreide reeks

FireClass biedt een breed 
pakket aan detectieoplossingen. 
De conventionele 
branddetectieproducten 
variëren van de voordelige 
J408-2-2 groepencentrale tot 
aan de uitbreidbare J424 24 
groepencentrale.

Deze worden aangevuld met een 
aantrekkelijke reeks conventionele 



FireClass - Een nieuwe klasse in branddetectie 

Volledig goedgekeurd
Voor de gemoedsrust van zowel de installateur 
als de eindgebruiker, zijn FireClass-producten 
door onafhankelijke instanties goedgekeurd en 
gecertificeerd volgens desbetreffende Europese 
normen. FireClass-goedkeuringen reiken 
verder dan de minimale vereisten, bijvoorbeeld 
de EN54-goedkeuring van het FireClass-
netwerk, EN54-13-systeemgoedkeuring, EN54-
brandmeldergoedkeuring in alle detectiemodi en de 
Prescient III bluscentrale heeft de EN54-2, EN54-4-, 
EN54-13- en EN12094-1-goedkeuring.

Digitaal open protocol
FireClass biedt een digitale protocoloplossing die 
breed beschikbaar is in de gehele markt via de 
vakhandel en distributiekanalen, waardoor zowel de 
installateur als de eindgebruiker de vrije keuze heeft.

FireClass werd oorspronkelijk ontwikkeld met het 
oog op het ruwe zeeklimaat en maakt gebruik 
van een robuust digitaal protocol dat diverse 
bedradingsconfiguraties ondersteund, teneinde de 
installatie te vereenvoudigen en achteraf applicaties 
te kunnen installeren, iets wat bij de protocollen van 
de concurrentie vaak problemen oplevert.

Eenvoudig te installeren
Het concept van FireClass is gebaseerd op 
eenvoudige installatie en constructie. Dit 
concept wordt toegepast bij alle producten. 
De installatie wordt vereenvoudigd doordat de 
elektronica gemakkelijk kan worden verwijderd 
tijdens een reparatie, terwijl gebruiksvriendelijke 
configuratiesoftware en hulpmiddelen om 
storingen op te sporen zorgen voor een snellere 
ingebruikstelling.

De installatie van apparatuur op locatie wordt 
vereenvoudigd dankzij de flexibiliteit van het 
digitale FireClass-protocol en andere kenmerken, 
zoals de adapter voor plafondmontage, waardoor 
brandmelders aanzienlijk sneller kunnen worden 
geïnstalleerd.
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Italië
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Tyco Fire Protection Products
Unit 3, Thandanani Office Park
Halfway Gardens
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Tel: +27 (0)110 269 476
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Vestigingen
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10 59-61 Etele út
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São Paulo / SP
01141-010
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8 Tyco Fire Protection Products
2 Serangoon North Avenue 5
07-01
Singapore 554911
 
Tel: +65 6577 4360
Fax: +65 6481 8791
info.apac@tycofp.com
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Waarom FireClass?
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De belangrijkste technologie van de 
centrale maakt gebruik van een veilig 
algoritme om met de andere apparatuur 
te communiceren en te bepalen of dat 
apparaat naar behoren functioneert. Het 
systeem kan dan direct en nauwkeurig het 
personeel van facilitiy management, op 
locatie of op afstand, waarschuwen over 
eventuele storingen of onderhoudskwesties.

FireClass omvat drie detectieniveaus, 
waaronder optische rookdedektie, 
warmtedetectie en koolmonoxidedetectie. 
Afhankelijk van de toepassing kunnen 
deze worden aangepast aan verschillende 
gevoeligheidsmodi voor het detecteren van 
een brand en het verminderen van valse 
alarmen. 

FireClass biedt een verlengde levensduur 
van 10 jaar op de koolmonoxidegevoelige 
elementen. Dit apparaat is in principe 
bedoeld om bewoners tijdens hun slaap te 
beschermen.

De drievoudige sensormelder kan alle soorten 
brand detecteren, waaronder warmte, rook 
en koolmonoxide. Het systeem analyseert 
alle drie de kanalen van gegevensoverdracht 
en met behulp van geavanceerde algoritmes 
analyseert het de gegevens razend snel om 
een echte brand te bevestigen. 

FireClass is een digitale 
branddetectietechnologie die voortbouwt 
op ruim 50 jaar toewijding en prestaties van 
Tyco Fire Protection Products.

De FireClass adresseerbare 
brandmeldcentrales zijn één van de meest 
gekozen branddetectiesystemen, hij begint 
bij de hedendaagse computerprestaties 
en verandert ze in ongekend efficiënte en 
geavanceerde brandmeldcentrales. 

FireClass is een digitale branddetectietechnologie die voortbouwt op ruim 50 jaar toewijding en prestaties van Tyco Fire 
Protection Products.



FireClass scenario's

Commercieel

De FireClass-reeks omvat een complete 
branddetectieoplossing voor alle commerciële 
omgevingen. Door gebruik te maken van deze 
geavanceerde branddetectietechnologie in 
openbare gelegenheden die elke dag door 
miljoenen worden gebruikt, zorgt u voor een 
veilige omgeving.

De systemen van FireClass zijn een klasse 
apart als het gaat over nauwkeurigheid en 
gebruiksgemak voor personeel in de bouw, 
installateurs en brandweerpersoneel. Bij 
de eerste tekenen van gevaar activeert het 
FireClass-systeem een voorgeprogrammeerd, 
gecoördineerd alarm, mensen worden via 
zowel akoestische als visuele berichten uit de 
gevarenzone geleid en indien nodig worden 
blussystemen geactiveerd.

Onze melders zijn wereldwijd in bijna alle 
commerciële omgevingen te vinden, zoals in 
kantorencomplexen, hotels, winkelcentra, scholen 
en ziekenhuizen.
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FireClass scenario's
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FireClass scenario's

FireClass voor woningen en 
werkplekken

Uw huis, bedrijf, familie en eigendom beschermen 
is van het allergrootste belang. FireClass-producten 
zijn uitermate veilig en zeer goed aan te passen, 
waardoor ze in elke omgeving kunnen worden 
geïnstalleerd.

De FC501-brandmeldcentrales besparen 
installatietijd en kosten en bieden een kant-en-klare 
oplossing waarvoor geen configuratie nodig is. Na 
een korte training is het systeem eenvoudig op te 
zetten en kan volledig op locatie of afstand worden 
beheerd.
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FireClass scenario's
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FireClass voor kantoren en zakelijke 
omgevingen 

In kantorencomplexen kunnen valse alarmen 
een dure grap zijn en een tijdrovende plaag 
voor de bedrijven en brandweer. De FireClass-
serie bevat een aantal geoptimaliseerde 
branddetectietechnologieën ontworpen om het 
aantal valse alarmen en de gevolgen hiervan te 
verminderen. Deze technologieën omvatten de 
drievoudige sensor brandmelder (gevoel voor 
warmte, koolmonoxide en optische rookdetectie), 
het FireClass grafische brandmanagementsysteem 
en een selectie van handmelders met deksels.
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FireClass scenario's
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FireClass voor de detailhandel  

Schadepreventie is een steeds terugkerende 
uitdaging voor grote en kleine detaillisten, of het 
nu gaat om vandalisme, brandstichting, diefstal 
door personeel of klanten, fraude of beroving. 
Het bedrijf bescherming tegen brand- en 
rookschade, maar het belangrijkste, het welzijn 
van de medewerkers en klanten beschermen 
zou centraal moeten staan binnen de totale 
bedrijfskosten van elk bedrijf.

Uit de bedrijfsstatistieken blijkt dat branden in 
commerciële panden in GB in 2013 meer dan £ 2 
miljard hebben gekost en 60% van het particuliere 
bedrijfsleven er nooit meer bovenop is gekomen.

Tyco spant zich in om klanten te 
helpen hun commerciële en industriële 
veiligheidsdoelstellingen te behalen, zodat ze hun 
productiviteit kunnen handhaven en verbeteren.

FireClass FC501 is de ideale oplossing voor 
winkelpanden; voor grote en multi-site tot aan 
kleinere en één winkelformules. Het interieur van 
een winkel wordt vaak veranderd of aangepast 
en veel aanpassingen vinden onder grote 
tijdsdruk plaats zodat de dagelijkse verkoop zo 
min mogelijk wordt belasten. De FC501 biedt drie 
lusingangen, aftakleidingen en radialen Hij kan op 
veel verschillende manieren worden aangesloten 
waardoor het het passende branddetectiesysteem 
kan worden bereikt. Door zijn flexibiliteit kan 
hij aan elke winkelafmeting worden aangepast 
en kan hij snel en eenvoudig naar een nieuwe 
indeling worden omgebouwd. Een bijkomend 
voordeel zijn de in het grafische pakket 
geïntegreerde camera's op IP-basis waarmee 
alarmen op afstand kunnen worden bevestigd. 
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FireClass scenario's
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FireClass voor hotels  

Hotels zijn vaak een complexe uitdaging 
met kamers van verschillende afmetingen, 
restaurants, relaxruimtes en openbare ruimten 
allemaal onder één dak. Betrouwbaarheid is van 
het hoogste belang, aangezien het belangrijkste 
doel is levens te beschermen. De systemen van 
FirstClass bieden de meest efficiënte dekking, 
prestaties waarop u kunt bouwen tegen een 
minimale verstoring van de dagelijkse gang van 
zaken. 

De meeste hotelkamers hebben een eigen 
badkamer met bad en douche. Beide kunnen veel 
stoom veroorzaken, een bekende oorzaak voor 
het afgaan van rookmelders. Dit kan tot serieuze 
storingen leiden en resulteren in onnodige 
evacuatie van het gebouw. Er zijn verschillende 
gevoeligheidsniveaus beschikbaar om een 
systeem te creëren dat volledig op de behoeften 
van de bedrijfsvoering is afgestemd. Gasten 
worden gehinderd tijdens hun slaap, het eten in 
het restaurant, een drankje aan de bar of een 
vergadering in een van de conferentieruimtes van 
het hotel. En dan hebben we het nog niet eens 
over de financiële gevolgen als gasten weigeren 
te betalen of een volgende keer niet meer 
terugkomen.

De geavanceerde technologie van de FC460PC-
multisensor zorgt dat stoom uit de badkamer 
het alarm niet activeert. De sensor is echter nog 
steeds zeer gevoelig voor verbrandingsproducten 
afkomstig uit een smeulende brand en zal een 
alarm activeren nog voor een normaal gevoelige 
rookmelder dit doet; dit is mogelijk omdat de 
melder de verbrandingsgassen, koolmonoxide, uit 
het vuur kan detecteren. 



FireClass scenario's
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FireClass voor verzorgingstehuizen

De betrouwbaarheid van een geschikt 
branddetectie- en alarmsysteem in een 
verzorgingstehuis is van het allergrootste belang 
want het moet levens beschermen. Anders dan in 
gebouwen waar alle mensen gezond en bij volle 
zinnen zijn, is de situatie in een verzorgingstehuis 
anders. Hier moet rekening mee worden 
gehouden tijdens de ontwikkeling van het 
systeem.

Storingen kunnen veel stress veroorzaken bij 
bewoners; vandaar dat het zeer belangrijk is 
dat het gekozen systeem een goede dekking 
biedt, betrouwbaar is en zo vroegtijdig mogelijk 
waarschuwt in geval van brand met het oog op de 
extra moeilijkheden en onregelmatigheden bij het 
evacueren van bewoners. 

Meubels in verzorgingstehuizen bevatten vaak 
koolstof. In een langzaam, smeulend vuur met 
deze materialen, komt koolmonoxide vrij. Dit 
explosieve gas is erg giftig, geur- en kleurloos 
en vormt een reusachtig gevaar voor slapende 
mensen. Lang voordat er zichtbare signalen zijn, 
heeft giftig gas meestal al gevaarlijke niveaus 
bereikt. Bij oudere en kwetsbare mensen zelfs 
levensgevaarlijk.

Door de FC460PC-multisensor in alle 
slaapkamers te installeren, wordt een meer dan 
uitstekende bescherming gegarandeerd tegen de 
uitstoot die vrijkomt bij brand door warmte, rook 
en koolmonoxide.
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Deze drie detectie-elementen samen vormen 
een zeer gevoelige melder, die ondanks dat hij 
geclassificeerd is als een optische rookmelder, 
qua gevoeligheid nog een stapje verder gaat in 
het geval er koolmonoxide aanwezig is. Hierdoor 
kan de melder meestal veel sneller reageren dan 
een standaard optische rookmelder, waardoor 
de bewoner sneller kan worden gered en er dus 
minder gevaar bestaat op het inademen van rook/
giftige gassen.

Er bestaan momenten waarop de kwetsbare 
bewoners in het gebouw risico lopen, maar 
waar het geluid van een alarm alleen maar 
voor onrust zorgt. In dergelijke situaties zijn de 
sirenes en optische alarmgevers van FireClass 
geadresseerd, dat wil zeggen dat ondanks 
dat ze op dezelfde kabel zitten, er kan worden 
geprogrammeerd wanneer ze moeten werken 
en hoe hoog het volume moet zijn. Het volume 
is in de software ingesteld, bepaalde aantal 
alarmgevers kunnen dus op een lager niveau 
worden gezet dan andere, of het geluid kan 
zelfs worden uitgezet, zodat alleen de optische 
alarmgever overblijft. Hierdoor is de ontwikkelaar 
flexibel in zijn ontwerp, terwijl de installateur en 
gebruiker niet op extra kosten worden gejaagd 
met extra bedrading voor het alarmgevercicuit. In 
sommige situaties kiezen de ontwerpers er zelfs 
voor gebruik te maken van de functie dat slechts 
die ene alarmgever een akoestisch signaal 
afgeeft gedurende een bepaalde tijd, waardoor de 
bewoners tijd hebben de oorzaak van het alarm te 
onderzoeken. 
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FireClass voor fabrieken en 
magazijnen

Fabrieken en magazijnen kunnen geweldig 
verschillen in afmeting en uitvoering, sommige 
zijn volledig geautomatiseerd en in sommige zijn 
meerdere personen aanwezig op verschillende 
tijdstippen. 

Distributiemagazijnen kunnen moeilijke locaties 
zijn om te werken, vaak zijn er speciale 
platformen nodig voor het werken op hoogte, 
dit vormt ook voortdurend een probleem tijdens 
onderhoud en bij reparaties.

Het gebruikte materiaal en de toegang tot 
vluchtroutes zijn ook uiterst belangrijk tijdens 
de planning en het ontwerp van een effectief 
branddetectiesysteem.  Lineaire rookmelders 
vormen soms een alternatief voor de standaard 
puntdetectiesystemen en aanzuigsystemen 
tussen stellingen, ze bieden een oplossing voor 
een gevoelige en toch stabiele branddetectie.

De FC460 adresseerbare multisensor 
brandmelders zijn ideaal voor deze omgeving. 
Ze kunnen zo worden geprogrammeerd dat 
ze op ingestelde tijdstippen, als het gebouw 
volledig bezet is en het risico dat een brand 
onopgemerkt blijft klein is, het rookelement op 
lage gevoeligheid wordt overgeschakeld, waarna 
het wordt teruggezet in normale modus en 
gevoeligheid tijdens periodes die niet bezet zijn. 
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De FC460 adresseerbare puntmelders bieden 
ook extra bescherming voor printplaten en 
belangrijke componenten, zodat ze kunnen 
blijven functioneren in moeilijke omgevingen. De 
compensatie van drempelwaarden vermindert het 
effect van vuil en stof, verlengt de levensduur en 
verlaagt de kosten van de melder. U kunt ook het 
besmettingsniveau van elk sensorelement van elk 
apparaat in de FireClass-reeks op elk gewenst 
moment aflezen.

De Fire Ray 5000 lineaire rookmelders en 
FC410 lineaire detectormodule kunnen direct 
worden verbonden met de te adresseren lus, 
waardoor wordt bespaard op de bedrading en de 
daarmee verbonden kosten. De beamdetector is 
zo ingesteld dat wanneer de straling verschuift 
door bewegingen van het gebouw, hij zichzelf 
automatisch weer uitlijnt. 

Het ICAM AS 460 en 461 enkelvoudig of duaal 
luchttestsysteem combineert het beste van de 
FireClass 460 PH multisensor met bewezen 
luchttesttechnieken. Deze vorm van detectie is 
uitermate geschikt bij reconstructies waar alleen 
plastic buizen aanwezig zijn en die eenvoudig 
kunnen worden beschermd tegen mechanische 
schade. 
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Het productaanbod van FireClass is voortdurend verder ontwikkeld met de wensen en behoeften van de klanten en eindgebruikers in 
gedachten. Al onze producten zijn speciaal gericht op het bieden van een zo effectief en efficiënt mogelijk systeem voor de omgeving en 
de mensen die het systeem moeten installeren en onderhouden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Wensen van klanten:
Op bouwplaatsen, zoals nieuwe kantoorpanden, worden installateurs van branddetectie-installaties vaak gevraagd om een tijdelijke 
installatie te plaatsen, maar kunnen daarna maandenlang niet terug naar de bouw om de installatie af te maken vanwege het plaatsen 
van de plafonds. 

Oplossing:
Onlangs heeft FireClass aangeraden dat onze klant bij een installatie van branddetectie en onderdrukking in Bristol voor de installatie van 
alle melders de plafondtegeladapterset (517.050.060) zou gebruiken. De monteurs konden op deze manier niet alleen een eerste opzet 
maken, maar waren in staat alle rookmelders te installeren, in gebruik te nemen en ook nog eens volledig te programmeren en testen. En 
dat alles in slechts één bezoek.

De monteurs klikte hun standaard sokkels op de wanddoos van de plafondtegeladapter, waarna ze de melders installeerden. Daarna 
konden ze de apparaten op de lus aansluiten en elk apparaat testen.

Bij dit project konden de monteurs de sierlijsten en klemmen van de plafondtegeladapter, die door de plafondinstallateur waren 
geïnstalleerd, op de op de installatietekening gemarkeerde plek laten zitten. Er werd een gat van 127 mm geboord in elke tegel en daar 
werd de sierlijst en klem in gedrukt. De plafondbouwers konden de melders er gewoon doorheen trekken tijdens het installeren van de 
plafondtegels.

Toen de brandbeveiligingsmonteurs op de bouw terug kwamen, hoefden ze het systeem alleen maar opnieuw te testen en over te dragen 
aan de klant. Er waren geen extra bezoeken meer nodig om de melders af te stellen, dit betekent dus een kostenbesparing voor de 
eindklant.

Resultaat:
Door FireClass kon de eindgebruiker besparen op dure bezoeken voor herhaalde testen en inbedrijfstelling van het systeem. Hierdoor 
kreeg onze klant nog meer werk bij deze klant en andere klanten, omdat de monteurs tijd hadden naar de bouwlocatie te gaan.

Wensen van klanten:
Bij het werken met een controle blusgassysteem, bijvoorbeeld in serverruimtes met adresseerbare branddetectie in alle ruimten, willen 
klanten vaak dat het systeem wordt gecontroleerd via een centrale brandmeldcentrale die in het kantoor van de afdeling onderhoud wordt 
geplaatst.

Oplossing:
Binnen de FireClass-reeks bieden we adresseerbare brandmeldcentrales die gebruik maken van adresseerbare rook- en multisensors in 
de serverruimte. Deze kunnen worden gebruikt om alle details van een brand in een serverruimte te onderkennen en Quad input/output-
eenheden (555.800.771) zo te programmeren dat ze een Prescient III blusgascentrale kunnen activeren en een gasbestrijding in het 
juiste gebied kan plaatsvinden.

Het systeem gebruik ook adresseerbare detectie voor alle gebieden buiten de serverruimtes en rapporteert efficiënt aan dezelfde 
brandmeldcentrale. Door het gebruik van een vier-lussencentrale was er genoeg capaciteit voor 1000 adressen en dus genoeg ruimte 
voor de eindgebruiker op de lus voor uitbreidingen in de toekomst.

Al deze signalen werden daarna doorgegeven aan een grafisch systeem van FireClass (FCG-001), waar, met de volledige flexibiliteit van 
een computer, de eindgebruiker alle activeringen op locatie kan controleren via een grafische weergave van het gebied waar het incident 
plaatsvond. Met de eenvoudige en gebruiksvriendelijke software kan de eindklant het scherm en de relevante knoppen voor het beheren 
van de brandmeldcentrale aan de eigen wensen aanpassen.

Resultaat:
Met FireClass kon de klant een oplossing voor het gebouw presenteren, waarbij gebruik werd gemaakt van een adresseerbare 
brandmeldcentrale en apparaten gecombineerd met blusgascentrales en een volledige grafische interface,om het systeem te bewaken en 
de status op elk moment visueel weer te geven. 

FireClass een oplossingsgerichte aanpak



FireClass een oplossingsgerichte aanpak
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Totaaloplossingen van Tyco 

// Een wereldwijd bedrijf met sterke lokale 
aanwezigheid
// Het is de missie van Tyco Fire Protection Products 
veiligheid te bevorderen door het vinden van 
slimmere manieren om levens te redden, bedrijven te 
verbeteren en de woon- en werkplekken van mensen 
te beschermen.

Onze mondiale aanwezigheid, lokale kennis, 
gevarieerd productaanbod en investering in 
onderzoek en ontwikkeling, betekenen dat we een 
totaaloplossing kunnen aanbieden van ontwerp, 
productie en installatie tot uitmuntende aftersales 
ondersteuning en training.

Een deel van onze kracht ligt in ons merkportfolio 
en de totaaloplossingen die we bieden. TFPP biedt 
producten voor een aantal van de meest betrouwbare 
en herkende brandbestrijdings-, detectie en 
mechanische producten ter wereld.

Branddetectie

Met meer dan 50 jaar ervaring in het 
ontwerpen van branddetectietechnologie, 
biedt Tyco een oplossing voor elke 
omgeving, van simpele, conventionele 
systemen tot complexe, geïntegreerde 
systemen voor gevaarlijke industriële 
installaties. Hun team van ingenieurs en 
ontwerpers onderzoeken voortdurend 
branddetectietechnologie om innovatieve 
en geavanceerdere systemen te 
ontwikkelen en de brandveiligheid en 
bescherming te verbeteren.

Deze ervaring en expertise was in de 
afgelopen jaren verantwoordelijk voor 
innovatieve oplossingen, waaronder 
de eerste detectietechnologie voor 
koolmonoxide voor commerciële 
omgevingen en drievoudige 
waarnemingstechnologie.

Afzonderlijk vertegenwoordigen ze allemaal het 
hoogst mogelijke niveau van onderzoek, ontwikkeling 
en bewezen prestatie met ISO 9001-2000 
kwaliteitsregistratie en belangrijke internationale 
prestatienormen en goedkeuringen. Samen zijn 
ze goed voor de meest uitgebreide bron van 
bescherming die een klant 
kan wensen.



Bijzondere gevaren

Het overleven van bedrijven vandaag 
de dag hangt meer dan ooit af van hun 
vermogen om bedrijfskritische middelen te 
beheren. Met een gecombineerde ervaring 
van meer dan 600 jaar in de bestrijding 
van gevaarlijke branden, zet TFPP de 
norm voor de bestrijding en detectie van 
branden in industriële, commerciële en 
andere gebieden met bijzondere gevaren. 
Wij bieden een oplossing waarbij rekening 
wordt gehouden met alle risico's van het 
gevaar.
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Toewijding voor innovatie.

Elk jaar investeert TFPP miljoenen dollars 
en ontelbare uren in de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën om levens, 
eigendommen en omgevingen te 
beschermen. Onze innovaties zijn 
gebaseerd op de behoeften van de klanten, 
het resultaat van een gedegen kennis 
van hun bedrijfstak en de uitdagingen 
en mogelijkheden waarmee ze te maken 
hebben. 

Ondersteund door onze geavanceerde 
onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten 
en gemoderniseerde productiecapaciteiten 
over de hele wereld, leveren de door ons 
geboden oplossingen meetbare waarde, 
prestatie en duurzaamheid aan onze 
klanten.

Meer informatie over totaaloplossingen 
vindt u op www.tfppemea.com  

Water brandbestrijding

Meer dan 30 miljoen gespecialiseerde 
sprinklers worden elk jaar wereldwijd 
geïnstalleerd om de omgeving en 
mensen te beschermen. Elk jaar 
investeert Tyco in nieuwe, innovatieve 
technologie om ervoor te zorgen dat 
onze oplossingen voldoen aan de 
behoeften van onze klanten en de 
slimste bescherming bieden voor elke 
omgeving. 



Meerdere disciplines 
Systeemintegratie

Tyco Security Products, een onderdeel van Tyco, 
is een uniforme groep van toonaangevende 
merken voor toegangscontrole, video en 
inbraakdetectie. Deze merken - American 
Dynamics, Bentel, CEM Systems, DSC, 
Elpas, Exacq, Kantech, Proximex, Software 
House, Sur-Gard en Visonic - hebben samen 
meer ervaring in de veiligheidsindustrie dan 
welke andere groep ter wereld dan ook. Onze 
veiligheidsintegratieplatforms, gebouwd door 
onze ontwikkelaars uit alle productdisciplines, 
zorgen dat onze klanten meer zien, meer doen en 
meer besparen. Onze oplossingen van vandaag 
zijn ontwikkeld om compatibel te zijn met de 
oplossingen van morgen.

In meer dan 40 kantoren met ruim 2.000 
medewerkers wereldwijd ondersteunen wij onze 
mondiale, lokale en regionale klanten op het 
allerhoogste niveau op het gebied van verkoop, 
technische ondersteuning en klantenservice 
voor, tijdens en na de koop. Ons uitmuntende 
dealernetwerk, integrators en distributeurs zijn 
getraind om klanten te ondersteunen bij alle 
complexe problemen in nagenoeg elke industrie – 
detailhandel, leefomgevingen, gaming, transport, 
gezondheidszorg, financiële markt, onderwijs, 
overheid om er maar eens een paar te noemen.

Tyco Security Products introductie
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Onze toewijding aan onze producten is onze 
drijfveer. Onze producten worden gesteund 
door duizenden medewerkers in de afdelingen 
ondersteuning, service en kwaliteitsborging. 

En met de meest betrouwbare merken in de 
beveiliging in één portfolio, bieden we onze 
klanten de meest uitgebreide reeks aan premium 
oplossingen in de branche. Een onoverwinnelijke 
combinatie uit één hand.

Een systeem integreren is moeilijk, zorgen dat 
een systeem geïntegreerd blijft als elk onderdeel 
verbeterd en moderner wordt is nog moeilijker en 
tijdrovend. Alle disciplines combineren binnen één 
bedrijf, is een garantie voor succes. U bespaart 
tijd doordat u niet steeds heen-en-weer hoeft 
tussen verschillende producenten, vaak in het 
buitenland en in verschillende tijdzones.

Deze integratiemogelijkheden zijn nog verder 
uitgebreid met victor. Vanuit een enkele, intuïtieve 
interface kunt u met victor live/opgenomen video's 
beheren vanuit Intellex DVR's, VideoEdge NVR's, 
en hybride recorders. Nu verenigd met Software 
House C•CURE 9000 toegangscontrolesysteem 
en brandmeldsystemen van Tyco Fire Protection 
Products, kunt u met victor alle gebeurtenissen 
vanuit een punt beheren. victor is ontwikkeld voor 
de verwerking van een hoge doorvoer van HD en 
megapixel camera's en het real-time beheren van 
alarmen en gebeurtenissen, inclusief brand.
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FireClass is sponsor van het British Superbike 
kampioenschap 2015
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Pictogrammenbibliotheek

Detailhandel Onderwijs Datacenter Ziekenhuis Restaurant

Kantoor Hotel Fabriek/ 
Magazijn

Brand in 
stoffige 

omgeving

Kleine/middelgrote 
gebouwen

Middelgrote/grote 
gebouwen

Blus- 
eigenschap

Buiten 
omstandigheden

Eenvoudig te 
installeren 
eigenschap

Snel 
verspreidende 

vlammen

Langzaam 
verspreidende 

vlammen
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Klasse van FireClass

Reflective Sound Monitoring of RSM wordt gebruikt om het uitgangsvermogen van de audio van 
alarmgevers te controleren. Door de technologie is het product in staat het geluid aan te passen via een 
ingebouwde microfoon. Wanneer de alarmgever wordt geactiveerd tijdens een routinetest, kan hij zelf 
terugmelden of hij werkt, menselijke aanwezigheid is dus niet meer nodig. 

RSM is vooral praktisch tijdens wekelijkse testen van de alarmgevers. Met de RSM-technologie 
kan het systeem luisteren naar de hoorbaarheid van de alarmgever als deze afgaat en zal de 
brandmeldcentrale de gebruiker waarschuwen indien er geen akoestisch signaal klinkt. De 
brandmeldcentrale geeft ook een foutmelding indien een alarmgever niet werkt. 

Regelmatig testen van alarmgevers wordt vaak vergeten omdat de verantwoordelijke persoon niet 
altijd in staat is om om overal op locatie de test uit te voeren. In omgevingen als scholen, hotels en in 
de gezondheidszorg is toegang soms moeilijk en kan een test betekenen dat een facility manager ter 
plaatste elke alarmgever af moet gaan om deze te testen.

Indien uitgebreide tests niet regelmatig worden uitgevoerd, kan de betrouwbaarheid van het systeem in 
gevaar komen.  

Reflective Sound Monitoring is daadwerkelijk een onfeilbare technologie die twijfel uitsluit. Het kan een 
volledige en accurate status geven over de functionaliteit van alle alarmgevers op locatie en kan worden 
ingezet in bijna alle projecten in het voordeel van zowel de bewoners als de eigenaren van het gebouw.

- Gecombineerde optische- en temperatuurmelder.
- Meest flexibele melder in de FireClass-reeks – kan worden aangepast om bescherming te bieden in 
verschillende omgevingen.
- Detecteert een breed scala aan branden, inclusief weinig rook en warmteontwikkeling.
- Verschillende modi en gevoeligheid voor warmte en rook.
- Modi kunne volledig worden gecontroleerd en geprogrammeerd via de brandmeldcentrale.
- Software kan worden geconfigureerd als twee apparaat-adrespunten, zodat de brandmeldcentrale het 
apparaat als twee afzonderlijke apparaten ziet indien nodig.

De FC460PH is de meest flexibele melder in de FireClass-reeks.   Dankzij de capaciteit om een groot 
aantal verschillende branden te detecteren, van open vuur tot smeulende branden, is de gecombineerde 
optische en warmte rookmelder de favoriete keuze voor een uitgebreide reeks toepassingen.  

Bijvoorbeeld bedrijven in de licht industrie, detailhandel en kantooromgevingen.  De rookmelder werkt 
met een aantal goedgekeurde modi en gevoeligheidsinstellingen die dynamisch kunnen worden 
geselecteerd voor verschillende omgevingsomstandigheden. Door het opnemen van de FireClass 
digitale detectie-algoritmes, een marktleider op het gebied van brandpreventie die gebruikers 
gemoedsrust schenkt, is de rookmelder op alle gebieden goedgekeurd, inclusief EN 54 én CPD.  

De multisensor heeft zes algemene modi en verschillende gevoeligheidsinstellingen. De centrale kan 
tussen al deze modi en gevoeligheidsinstellingen schakelen door middel van dag/nacht-instellingen, 
handmatige bediening van de dag/nacht-knop van de brandmeldcentrale of via invoer vanaf een 
apparaat. Als alternatief kan het apparaat ook permanent in een modus worden gehouden. 

De zes modi zijn:

1 - High performance optisch en 60°C vaste temp. (standaardmodus)
2 - High performance optisch
3 - Alleen standaard optische rook.                                                                                                
4 - Alleen warmte - Differentiaal
5 - Alleen warmte - 60°C vaste temp.
6 -  Alleen warmte - 60°C vaste temp. (Net als Normaal, Laag en 

Hoog gevoeligheidsinstellingen voor alle optische modi)        

FC460PH multisensormelder  

Reflective Sound Monitoring (RSM)
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De High Performance Optische modus (HPO)

De HPO-modus is ontwikkeld om de brandmeldcentrale in staat te stellen beter voorbereid te zijn op een 
alarmstatus dan een standaard optische melder. Als er bijvoorbeeld minder rook dan normaal vrijkomt 
bij een brand, of bij een plotselinge, intense brand veroorzaakt door ontvlamming van een mengsel van 
lucht en een verspreide ontvlambare substantie, zal de HPO-modus gebruik maken van een algoritme 
om de gevoeligheid van de rookwaarnemende elementen te verhogen als de temperatuur dramatisch 
stijgt.  

High Performance Optische basismodus

Dit is alleen een rookdetectiemodus, in deze modus kan de brandmeldcentrale geen alarm activeren 
indien er warmte wordt waargenomen, hij gebruikt het warmteniveau uitsluitend om de gevoeligheid voor 
rook in de omgeving aan te passen.  

High Performance Optische modus met vaste warmte

Deze modus biedt een veilige terugloopbeveiliging, indien de omgevingstemperatuur 60°C bereikt of 
overstijgt, activeert de centrale een alarm op basis van zowel warmte als rook, ongeacht de rookniveaus.

De keuze voor de modus wordt gemaakt door de FC460PH, een veelzijdig apparaat geschikt voor vele 
toepassingen en ook de beste keuze in situaties waarin het moeilijk te bepalen is welk apparaat het 
beste past.
In moeilijk toegankelijke gebieden bijvoorbeeld, zoals een liftschacht , hoge plafonds of gesloten ruimten, 
gecontroleerde zones, studentenwoningen, waar toegang en het fysiek vervangen van melders een 
probleem kan zijn.

De modi van dit apparaat (en inderdaad voor bijna alle andere FireClass lusapparaten) worden 
volledig door de brandmeldcentrale gecontroleerd en er is dus geen noodzaak het apparaat fysiek te 
bezoeken om het te wisselen of in te stellen.  Net als alle FireClass lusapparaat zijn ze via software 
geadresseerd, waardoor de problemen die normaal gesproken worden geassocieerd met hardware 
adresseermethoden/slijtage worden verminderd.
Het apparaat kan ook nog eens worden gesplitst (door middel van configuratie software) in 2 apparaat-
adrespunten, waardoor de centrale het apparaat behandeld alsof het 2 afzonderlijke apparaten zijn 
indien nodig.

FireClass Console Multi Account Engine (FC MAE) is de nieuwste FireClass software waarmee 
gebruikers meerdere FireClass-systemen verspreid over de hele wereld kunnen beheren. 

Hij kan:

·  maximaal 32 FC500-serie brandmeldcentrales (FC501, FC510, FC520) bewaken, verbonden via 
ethernet 
via de FC500IP3-module.

· alle realtime statussen van de centrales weergeven.
· een gebruiker waarschuwen als er zich een situatie voordoet in een van de bewaakte systemen.

FC460PH multisensormelder  

Multi Account Engine
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Klasse van FireClass

Er bestaat een uitgebreide reeks handmelders voor het gebruik met FireClass adresseerbare systemen 
die gebruik maken van het robuuste en betrouwbare FireClass open protocol. Alle melders zijn 
ontworpen om een alarmsignaal te activeren via een plastic, opnieuw instelbaar element, dit betekent dat 
de melder eenvoudig kan worden teruggezet als hij is geactiveerd. Adresseerbare melders hebben:

- compacte, moderne styling 
- EN54-11-certificatie 
- integrale kortsluitingsisolatoren 
- tweekleurige ledindicatie
- testsleutel voor snel testen 
- optionele transparante klapdeksel
- modellen met IP67-beschermingsgraad voor gebruik buiten 

De DPK6 luchtkanaalsonde-eenheid is ontwikkeld voor het detecteren van rook in ventilatiekanalen en 
biedt aanzienlijke voordelen als het gaat om prestatie en installatie. Kenmerken van de DPK6 zijn:

- ontworpen om te voldoen aan EN54, deel 27
- eenpijps luchttestsysteem
- gepatenteerde venturipijp en kabelbehuizing
- testopening op afdekking
- eenvoudige installatie
- gevoelige stroomindicator
- eenvoudige service en onderhoud
- reeks aluminium testbuizen beschikbaar voor kanalen tot 2700 mm

Adresseerbare melders 

DPK6 – luchtkanaalsonde-eenheid
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FireClass 32, 64 en 240

-  Digitale adresseerbare 
brandmeldcentrales met 32, 64 of 240 
groepen

-  Max. 1000 apparaten per 
brandmeldcentrale.

- Speciaal EN54-goedgekeurd netwerk.
- Max. 24000 apparaten per netwerk.

 
FireClass grafische software

-  Grafisch systeem voor beheer van 
noodsituaties

-  Client/server-systeem waarmee 
verschillende werkstations kunnen 
worden aangestuurd via een netwerk.

-  Software voor het op afstand controleren 
via TCP/IP

-  Beheer van meerdere locaties via IP 
vanaf één werkstation

FireClass FC460 detectie

-  Biedt de beste prestaties voor de 
desbetreffende omgevingsomstandigheden 
en de beste detectie in zijn klasse met 
de mogelijkheid om alle typen branden te 
detecteren.

-  Reeks omvat een optische/temperatuur-
multisensor en optische/warmte/koolmonoxide 
drievoudige multisensor.

-  Automatische zelftest van elk sensorelement.
-  360-graden alarm-, storings- en isolatie-led op 

elke brandmelder.
-  Zes EN54-goedgekeurde modi voor de 

optische/warmte multisensor.
-  Optische/warmte multisensor kan gebruik 

maken van verschillende modi in dag/nacht-
instellingen.

-  Alle optische modi beschikken over drie EN54-
goedgekeurde gevoeligheidsinstellingen.

-  Gereduceerde kosten voor een langere 
levensduur.

FireClass 501

-  Voordelig instapmodel digitale 
brandmeldcentrale. 

-  Automatische leerfunctie en adressering 
met Intelli-zone-kenmerk.

- Volledig gebruiksklare functionaliteit.
-  Veelzijdig, eenvoudig te installeren, 

adresseerbaar alternatief voor 
conventioneel.

FireClass 500

- 1- of 2- Lussencentrales.
- Automatische leerfunctie-technologie.
- Max. 250 apparaten per lus.
- Eenvoudig te configureren.
- Gebruiksvriendelijke grafische kaarten.
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Adresseerbare modules

-  Uitgebreide reeks ingang-, uitgang- en 
multifunctionele modules, geschikt voor 
alle toepassingen.

-  Universele module voor aansluiting van 
twee conventionele circuits.

-  Hoogspanningsrelais met eigen voeding 
dat netspanning direct kan schakelen via 
een module van de FireClass-lus.

-  Keuze uit viervoudige ingang-/
uitgangmodules ontworpen voor een 
groot aantal verschillende toepassingen.

Akoestische en optische 
alarmgevers

-  Uitgebreide reeks akoestische en optische 
alarmgevers.

-  Uitgebreide selectie geluiden voor nieuwe en 
bestaande toepassingen.

-  Akoestische en optische elementen afzonderlijk 
bediend via de FireClass-brandmeldcentrale 
voor een optimale uitvoering van de meeste 
evacuatiestrategieën.

-  Volume, toon en flitsfrequentie kunnen 
afzonderlijk worden geconfigureerd via 
software afzonderlijk of wereldwijd.

Meldersokkels en 
accessoires

-  Reeks standaardsokkels, isolatorsokkels, 
signaalgeversokkers en optische/
akoestische alarmgeversokkels.

-  Adresseerbare functionele sokkels 
kunnen worden geprogrammeerd via een 
download om volume, toonselectie en 
flitsfrequentie aan te passen, aangevuld 
door de tijdbesparende plafondadapter 
voor een snelle en eenvoudige installatie.

Melders

-  De meest herkenbare handmelders voor 
binnen en buiten.

- Ingebouwde isolator.
- Diverse accessoires beschikbaar.
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Uitgebreide adresseerbare reeks 

De adresseerbare reeks FireClass-brandmeldcentrales biedt de klant een eenvoudig te installeren en configureren bedrijfsklaar 
drievoudig circuit stand-alone brandmeldcentrale met één lus met 128 adressen. Daarnaast een reeks van 1-tot 4-lussencentrales 
met maximaal 250 adressen per lus, variërend van 32 tot 240 groepen per centrale en maximaal 7 volledig functionele nevenpanelen 
per centrale. Er kunnen tot 24 brandmeldcentrales in een netwerk worden geplaatst. FireClass biedt tevens een complete reeks 
multisensormelders met een laag percentage valse alarmen en een uitgebreide serie uitbreidingsmodules. 

Volledig goedgekeurd 

Voor de gemoedsrust van zowel de installateur als de eindgebruiker, zijn FireClass-producten door onafhankelijke instanties goedgekeurd 
en gecertificeerd volgens desbetreffende Europese normen. FireClass-goedkeuringen gaan verder dan de minimale eisen, inclusief de 
goedkeuringen van het FireClass-netwerk conform EN54 en brandmeldergoedkeuring in alle detectimodi conform EN54 en EN54-13-
systeemgoedkeuring voor de brandmeldpanelen die netwerkklaar zijn en een uitgebreide reeks lusapparatuur. 

Keuzevrijheid 

FireClass biedt een open protocoloplossing die breed beschikbaar is in de gehele markt via de vakhandel en distributiekanalen, 
waardoor zowel de installateur als de eindgebruiker de vrije keuze heeft. Voor installateurs en eindgebruikers is eenvoudig te gebruiken 
programmeringssoftware beschikbaar, terwijl de meeste servicefuncties beschikbaar zijn via de bedieningselementen voor gebruikers 
op de brandmeldcentrales. Apparaatconfiguratie en tekstwijzigingen zijn vooraan ook beschikbaar via de bedieningselementen voor 
gebruikers op de brandmeldcentrales. 

Robuust digitaal protocol 

FireClass werd oorspronkelijk ontwikkeld met het oog op ruwe mariene omgevingen en maakt gebruik van een robuust, al 20 jaar 
bewezen digitaal protocol dat bestand is tegen slechte, vochtige en beschadigde kabels. Het digitale protocol werkt in combinatie met de 
meeste bestaande kabels en maakt flexibele installaties mogelijk wanneer T-stukken zijn vereist. De lus kan worden samengesteld uit 
aftakleidingen voor een eenvoudige upgrade van conventionele systemen en heeft de mogelijkheid van maximaal 250 adressen per lus 
met 500mA voor brede toepassingen. 

Bestand tegen valse alarmen 

De reeks omvat een kwalitatief hoogwaardige optische rookmelder in combinatie met diverse multisensormelders. De ultieme flexibiliteit 
met betrekking tot valse alarmen biedt de drievoudige sensor brandmelder die optische, warmte en koolmonoxide detectietechnologieën 
combineert. De dag/nacht dectectiemodi maken bovendien een vermindering in de valse alarmen mogelijk wanneer het gebouw bezet is.

Overzicht adresseerbare reeks
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Algemene kenmerken

  - 3 in 1-luscentrale 
 -  Maximaal 400mA stroom dynamisch 

verdeeld over 3 luscircuits. 
 - Maximaal 128 adressen / 32 groepen.
 - Eenvoudig te programmeren.
 -  Kant-en-klaar, volledig te programmeren 

via het toetsenbord. 
 - Automatisch adresseren. 
 -  Automatische kaartmodus met Intelli-

Zone-functie. 
 - Helpfunctie op het scherm. 
 -  USB-poort dubbele functie host/apparaat 

om taalbestanden te up- en downloaden, 
firmware, configuratie, gesproken 
berichten, etc. 

 - Doorlooptetfunctie. 
 - Regelkring locatie. 
 - Log voor 4000 gebeurtenissen. 
 - On board PSTN communicator. 
 - Optioneel IP-bord.
 - Maximaal 4 repeaters. 
 -  Snelle en eenvoudige 

systeemconfiguratie via software,  
ook offline. 

 -  Accu/kabel berekening en aanpasbare 
kabeldatabase. 

 -  Externe realtime visualisatie van 
brandmeldcentrale & groepenstatus,  
etc. via IP. 

 

Algemene informatie

De FC501 is de nieuwste FireClass adresseerbare oplossing voor kleine systemen, u 
aangeboden door Tyco Fire Protection Products. 

Ontworpen voor het ultieme installatie- en gebruiksgemak, de FC501 is een kant-
en-klare brandmeldcentrale die net zo eenvoudig is als een conventioneel systeem, 
maar tegelijkertijd ook de voordelen heeft van de FireClass adresseerbare digitale 
technologie. 

Automatisch adresseren, Intelli-Zone, helpfunctie op het scherm, USB-interface om de 
configuratie te uploaden en het gemak om de brandmeldcentrale via een geïntegreerd 
toetsenbord te configureren zijn slechts een paar van de kenmerken die ervoor zorgen 
dat de installatie en configuratie van de FC501 in slechts een paar stappen is afgerond. 

Deze 3-in-1-lussencentrale maakt het mogelijk om 3 circuits van apparaten met deze 
enkele lussencentrale kunnen worden verbonden, waardoor hij flexibeler wordt en de 
bekabeling eenvoudiger. Op het moment dat de lusapparatuur is aangesloten, kan het 
systeem automatisch worden geadresseerd door een druk op de knop. De apparaten 
worden automatisch aan 3 groepen toegewezen, afhankelijk van de fysieke lus 
waarmee ze zijn verbonden en het systeem is klaar om de locatie te beschermen.

Indien de configuratie van het systeem moet worden aangepast en de apparaten 
opnieuw moeten worden geadresseerd of de groepen opnieuw moeten worden 
geprogrammeerd, vermindert de krachtige Intelli-Zone-functie de configuratietijd 
aanzienlijk, waardoor de installateur gelijktijdig kan testen en programmeren. 

De configuratiesoftware is uitermate gebruikersvriendelijk en biedt een zeer eenvoudig 
te gebruiken grafische interface die alle apparaten weergeeft die met de verschillende 
groepen zijn verbonden. Een accu en kabel-rekentool zijn in de software inbegrepen, 
zodat de installateur het systeem beter kan ontwerpen. Gratis software voor grafische 
kaarten, gebaseerd op een meerlagige boomstructuur voor kaarten maakt een realtime 
visualisatie van elke lus, groep en melderstatus mogelijk. De eenvoudige externe 
gebruikersinterface met bedieningsknoppen (reset, stil, evacueren) zorgt dat gebruikers 
het systeem vanaf elke locatie wereldwijd kunnen controleren. 

De FireClass FC501 brandmeldcentrale ondersteunt maximaal 128 apparaten, 
waaronder de dubbele en drievoudige technologiedetectors en een veelvoud aan 
modules en alarmgevers, zoals een van de meest uitgebreide reeksen in de markt 
betaamt.

Brandmeldcentrales

 -  Eenvoudige externe gebruikersinterface 
met bedieningsknoppen (reset, stil, 
evacueren). 

 -  Meerlagige boomstructuur voor kaarten 
 -  Mogelijkheid om groepenlabels uit te 

printen om de voorkant van de centrale 
aan te passen. 

FC501



Drievoudig circuit brandmeldcentrale met één lus, ondersteunt maximaal 128 
lusapparaten.
De overlay bevat tekststrings in het Engels.
2,7A voeding
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Productbestelcodes

FC501-H            557.200.718

Drievoudig circuit brandmeldcentrale met één lus – 2,7A PSU, Engels           

Drievoudig circuit brandmeldcentrale met één lus, ondersteunt maximaal  
128 lusapparaten.
Het overlay heeft pictogrammen, waardoor het geschikt is voor alle markten.
1,5A voeding

Productbestelcodes

FC501-L            557.200.719

Drievoudig circuit brandmeldcentrale met één lus – 1,8A PSU, pictogrammen              

Drievoudig circuit brandmeldcentrale met één lus, ondersteunt maximaal  
128 lusapparaten.
Het overlay heeft pictogrammen, waardoor het geschikt is voor alle markten.
2,7A voeding
.

Productbestelcodes

FC501-HK            557.200.720

Drievoudig circuit brandmeldcentrale met één lus – 2,7A PSU, pictogrammen                 
A
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Algemene kenmerken

  - EN54-gecertificeerd. 
  - 1- of 2-lussen. 
  - Maximaal 250 adressen per lus. 
  - Automatische driftcompensatie. 
  - 1 conventionele groep. 
  - 64/128 programmeerbare softwaregroepen. 
  - 16 programmeerbare OC-uitgangen (8 bewaakt).
  - 1 brand NAC-uitgang. 
  -  1 of 3 NAC-uitgangen, bewaakt, mogelijkheid tot geluidsonderbreking  

en programmeren. 
  - Brand- en storingsuitgangsrelais. 
  - RS485-interface: maximaal 8 repeaters en 4 multifunctionele interfaces. 
  - Log voor 4000 gebeurtenissen. 
  - PSTN-telefoonkiezer en IP-module beschikbaar.

Algemene informatie

Het EN54-gecertificeerde FireClass 500 systeem is eenvoudig te installeren en 
gebruiken. Het wordt geleverd met innovatieve software tools waarmee alle stappen 
van een project worden vereenvoudigd, van systeemontwerp tot de uiteindelijke 
ingebruikname. 

Het grote, duidelijke scherm en optionele realtime grafische systeem van het 
FireClass 500-systeem voorzien de gebruiker van accurate informatie over brand en 
daaraan gerelateerde gebeurtenissen. Door de hoge flexibiliteit binnen de FireClass-
reeks is hij geschikt voor meerdere kleine tot middelgrote toepassingen. Er zijn twee 
versies beschikbaar met 1 of 2 lussen en maximaal 250 apparaten per lus. 

De mogelijkheid om een netwerk op te zetten (via RS485) met maximaal 8 
repeaters en 8 brandmeldcentrales in een master/slave-netwerk, betekent dat een 
enkel systeem tot wel 4000 sensoren/apparaten kan controleren. Met de EN54-
gecertificeerde FC500IP en FC500PSTN communicatiemodules kunnen locaties 
eenvoudig en effectief worden gecontroleerd, zelfs op afstand. 

De on-board conventionele groepfunctie van de brandmeldcentrale plus de 
aanvullende adresseerbare conventionele modules die op de lus beschikbaar 
zijn, maken dat het systeem geschikt is als vervanging voor oudere conventionele 
installaties zonder dat alle sensoren vervangen hoeven te worden.

FireClass FC500 

Productbestelcodes

FC510 - enkele luscentrale 557.200.721    
FC520 - dubbele luscentrale557.200.722    
FC500REP Repeater 557.200.723

Brandmeldcentrales



Brandmeldcentrales

De FC500IP v3 is een IP-module die wordt gebruikt om controle-units in de FireClass 
500-reeks te verbinden met een LAN. Met een openbaar IP-adres is het zelfs mogelijk  
de controle-unit van overal ter wereld te bewaken en controleren, als u maar toegang  
heeft tot internet.

De nieuwe versie 3 kan met behulp van het SIA-protocol gebeurtenissen met maximaal  
3 ontvangers communiceren.

Algemene kenmerken

  - Verbind de FireClass 500 met LAN. 
  - Onderhoud en programmeren op afstand via het IP-adres. 
  - Configuratie DHCP of handmatig.
  - 128-bit AES versleuteling. 
  -  Kan in de behuizing van de FireClass 500 brandmeldcentrale worden geïnstalleerd. 
  - Verstuurd gebeurtenissen naar alarmontvangers via het SIA-protocol.
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Productbestelcodes

FC500IP3            508.031.743

IP-module

Accessoires brandmeldcentrales

De FC500MFI is een multifunctionele interface tussen de FireClass 500 
brandmeldcentrale en een eenvoudige brandweerpost of een extern bedieningspaneel 
dat op 1 km afstand van de FireClass 500 brandmeldcentrale kan worden geplaatst. 
Bovendien kan er een seriële printer op de FC500MFI worden aangesloten die alle 
gebeurtenissen in het systeem print. 

Algemene kenmerken

  -  Eenvoudige verbinding met de interface van de brandweer of extern 
bedieningspaneel.

  - Interface voor seriële printer. 
  - Tot 4 FC500MFI per systeem verbonden via de RS485-bus.

Productbestelcodes

FC500MFI            508.031.742

Multifunctionele interface
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Accessoires brandmeldcentrales

Met de FireClass Console Multi Account Engine (FC MAE) kunnen gebruikers meerdere 
FireClass-systemen over de hele wereld controleren vanuit een werkstation.

Hij beheert tot 32 FC500-serie brandmeldpanelen (FC501, FC510, FC520) door middel 
van de FC500IP3-module verbonden via ethernet. Hij geeft de realtime status weer en 
waarschuwt de gebruiker als zich een gebeurtenis voordoet in een van de bewaakte 
systemen.

Algemene kenmerken

  - Controle op afstand via ethernet.
  - Controleert tot 32 FC500-serie brandmeldcentrales (FC501/510/520).
  - Pop-up en audio meldingen over nieuwe gebeurtenissen.
  - Verkeerslichtstijl indicatoren voor de status van de brandmeldcentrale.
  - Volledige systeemstatusindicator. 
  - Geïntegreerd met FireClass Console en FireClass 500 Console software.
  - Snelle link met de FireClass grafische kaarten.
  - Een logbestand voor het volledige bewaakte systeem.
  - Gegevensversleuteling via AES128.

Productbestelcodes

FC-MAE            557.202.726

FC500-brandmeldcentrales controlesoftware

De FC500PSTN is een telecommodule waarmee de functies voor 
doormeldingsapparatuur en telemonitoring (functies E en J van de norm EN54-1:1996) 
kunnen worden geïmplementeerd in de FC510 en FC520 brandmeldpanelen.

Algemene kenmerken

  - Ingebouwde multiprotocol digitale communicator. Contact ID en SIA.
  - 32 telefoonnummers programmeerbaar.
  - Programmeren m.b.v. pc via FireClass 500-console.
  - Controle op onderbroken telefoonlijnen.
  - Controle op lijntoon niet mogelijk.
  - Overspanningsbeveiliging.
  - Digitale berichtopname/afspelen.
  - Ingebouwde speaker voor het afspelen van berichten.
  - Geïnstalleerd in de kast van de FireClass 500 brandmeldcentrale.

Productbestelcodes

FC500PSTN            508.031.741

Telecom module



Accessoires brandmeldcentrales

Verbinding van een FC501 brandmeldcentrale met een pc mogelijk.
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Productbestelcodes

USB 5m kabel type A <•> type A            508.032.037

USB 5m kabel type A <•> type A

Uitgebreide accukast voor maximaal twee 12 V 38Ah accu's biedt uitgebreide accu 
back-uptijd voor het systeem.

Productbestelcodes

FC500BX            508.032.036

Kast voor reserve 38Ah accu's

Productbestelcodes

B055-1 moederbord voor FC510  508.032.038      
B055-2 moederbord voor FC520  508.032.039      
B078 moederbord voor FC501  508.032.040      
B054-D display voor FC510/20  508.032.041      
DISP-FC501 reservedisplay voor FC501 508.032.042 
 

FireClass FC500 reserveonderdelen 
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Brandmeldcentrales

Algemene kenmerken

  - Maximaal 250 adressen beschikbaar 
  - Display voor 640 karakters. 
  - Toont continu de systeemstatus. 
  - 32 groepenleds.
  - Toont temperatuur, koolmonoxide- en rookniveau van elke melder. 
  - Log voor 3000 gebeurtenissen. 
  - Speciale programmering voor oorzaak/gevolg.
  - Handmatige en automatische looptest en rapportgefuncties. 
  - Automatische accutest. 
  - Servicefuncties voor brandmelder. 
  - Bedieningselementen op voorpaneel maken wijziging van test en configuratie mogelijk. 
  - Maximaal 24 panelen binnen een netwerk. 
  - Keuze uit vijf volledig functionerende repeaters met een maximum van zeven per centrale. 
  - Standaard integratieprotocol beschikbaar (BACnet).

Algemene informatie

De FireClass 32 digitale adresseerbare brandmeldcentrale is ontwikkeld om samen 
te werken met de FireClass protocol apparatuur. De krachtige brandmeldcentrale is 
gebruiksvriendelijk en het ontwerp en de productie voldoen aan hoge normen. Hij is 
gecertificeerd volgens CPD en EN54, deel 2 & 4.
 
De bediening van de brandmeldcentrale biedt aanzienlijke verwerkingsmogelijkheden, 
waardoor de oorzaak en gevolg programmering veel keuzevrijheid biedt, bijvoorbeeld 
lokaal op de brandmeldcentrale of netwerkbreed. Daarnaast kan worden gekozen 
voor een programmering tussen onze FireClass 64- en 32-reeks. 

Deze brandmeldcentrale is uitstekend geschikt voor installaties waar krachtige en 
uitgebreide alarmgevers en functies voor controle/stilleggen nodig zijn, maar hij kan 
ook als zelfstandig systeem worden ingezet voor het controleren van locatiebrede 
in- of uitgangen. 

De brandmeldcentrale wordt zo geprogrammeerd, dat hij voldoet aan de specifieke 
eisen van de locatie door middel van een krachtige, maar toch eenvoudig te 
gebruiken softwaretool die op initieel niveau aan de brandmeldcentrale kan worden 
geprogrammeerd of met onze FireClass software editor.

FireClass 32 Adresseerbaar brandmeldcentrale met een lus 

Productbestelcodes

557.200.701  FC32 brandmeldcentrale voor 32 groepen, een lus Engels        
557.200.701.IT  FC32 brandmeldcentrale voor 32 groepen, een lus Italiaans
557.200.701.NL FC32 brandmeldcentrale voor 32 groepen, een lus Nederlands
557.200.701.SP FC32 brandmeldcentrale voor 32 groepen, een lus Spaans
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Algemene kenmerken

  - Maximaal 1000 adressen beschikbaar
  - Display voor 640 karakters.
  - Toont continu de systeemstatus.
  - 64 groepenleds.
  -  Toont temperatuur, koolmonoxide- en rookniveau  

op elke melder.
  - Log voor 3000 gebeurtenissen. 
  - Speciale programmering voor oorzaak/gevolg.
  

Algemene informatie

De FireClass 64 digitale adresseerbare brandmeldcentrale is ontwikkeld om samen 
te werken met de FireClass protocol apparatuur. De krachtige brandmeldcentrale 
is gebruiksvriendelijk en het ontwerp en de productie voldoen aan hoge normen. 
Hij is gecertificeerd volgens CPD en EN54, deel 2 & 4. De bediening van de 
brandmeldcentrale biedt aanzienlijke verwerkingsmogelijkheden, waardoor de 
oorzaak en gevolg programmering veel keuzevrijheid biedt, bijvoorbeeld lokaal op 
de brandmeldcentrale of netwerkbreed. Daarnaast kan worden gekozen voor een 
programmering tussen onze FireClass 32- en 64-reeks. 

Deze brandmeldcentrale is uitstekend geschikt voor installaties waar krachtige en 
uitgebreide alarmgevers en functies voor controle/stilleggen nodig zijn, maar hij kan 
ook als zelfstandig systeem worden ingezet voor het controleren van locatiebrede in- 
of uitgangen. De brandmeldcentrale wordt zo geprogrammeerd, dat hij voldoet aan de 
specifieke eisen van de locatie door middel van een krachtige, maar toch eenvoudig 
te gebruiken softwaretool die op initieel niveau aan de brandmeldcentrale kan worden 
geprogrammeerd of met onze FireClass software editor.

FireClass 64 Adresseerbaar brandmeldcentrale met twee of vier lussen

Productbestelcodes

557.200.702  FireClass 64 – 2 brandmeldcentrale voor 64 groepen, 
twee lussen Engels

557.200.703        FireClass 64 – 4 brandmeldcentrale voor 64 groepen, 
vier lussen Engels

557.200.702.IT  FireClass 64 – 2 brandmeldcentrale voor 64 groepen, 
twee lussen Italiaans 

557.200.703.IT  FireClass 64 – 4 brandmeldcentrale voor 64 groepen, 
vier lussen Italiaans

557.200.702.NL  FireClass 64 – 2 brandmeldcentrale voor 64 groepen, 
twee lussen Nederlands

557.200.703.NL  FireClass 64 – 4 brandmeldcentrale voor 64 groepen,  
vier lussen Nederlands

557.200.702.SP  FireClass 64 – 2 brandmeldcentrale voor 64 groepen, 
twee lussen Spaans

557.200.703.SP  FireClass 64 – 4 brandmeldcentrale voor 64 groepen,  
vier lussen Spaans

557.200.707  FireClass 64RA Repeatercentrale  
64 groepen 230Vac Engels 

557.200.707.IT  FireClass 64RA Repeatercentrale  
64 groepen 230Vac Italiaans

557.200.707.NL  FireClass 64RA Repeatercentrale  
64 groepen 230Vac Nederlands

557.200.707.SP  FireClass 64RA Repeatercentrale  
64 groepen 230Vac Spaans

557.200.710  FireClass 64RD Repeatercentrale  
64 groepen 230Vdc Engels

557.200.710.IT  FireClass 64RD Repeatercentrale  
64 groepen 24Vdc Italiaans 

557.200.710.NL  FireClass 64RD Repeatercentrale  
64 groepen 24Vdc Nederlands

557.200.710.SP  FireClass 64RD Repeatercentrale  
64 groepen 24Vdc Spaans

  - Handmatige en automatische looptest en rapportgefuncties
  - Automatische accutest
  - Servicefuncties voor brandmelder
  -  Bedieningselementen op voorpaneel maken wijziging van test en 

configuratie mogelijk
  - Maximaal 24 panelen binnen een netwerk
  -  Keuze uit 5 volledig functionerende repeaters met een maximum  

van 7 per centrale
  - Standaard integratieprotocol beschikbaar (BACnet)
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FireClass 240 met twee of vier lussen 
Adresserbare brandmeldcentrale

Algemene kenmerken

  - Maximaal 1000 adressen beschikbaar 
  - Display voor 640 karakters. 
  - Toont continu de systeemstatus. 
  - Toont temperatuur, koolmonoxide- en rookniveau van elke melder. 
  - Log voor 3000 gebeurtenissen. 
  - Speciale programmering voor oorzaak/gevolg.
  - Handmatige en automatische looptest en rapportgefuncties. 
  - Automatische accutest. 
  - Servicefuncties voor brandmelder. 
  - Bedieningselementen op voorpaneel maken wijziging van test en configuratie mogelijk. 
  - Maximaal 24 panelen binnen een netwerk. 
  - Maximaal 7 functionele repeaters beschikbaar. 
  - Standaard integratieprotocol beschikbaar (BACnet).

Algemene informatie

De FireClass 240 digitale adresseerbare brandmeldcentrale is ontwikkeld om samen 
te werken met de FireClass protocol apparatuur. De krachtige brandmeldcentrale 
is gebruiksvriendelijk en het ontwerp en de productie voldoen aan hoge normen. 
Hij is gecertificeerd volgens CPD en EN54, deel 2 & 4. De bediening van de 
brandmeldcentrale biedt aanzienlijke verwerkingsmogelijkheden, waardoor de 
oorzaak en gevolg programmering veel keuzevrijheid biedt, bijvoorbeeld lokaal op 
de brandmeldcentrale of netwerkbreed. Daarnaast kan worden gekozen voor een 
programmering tussen onze FireClass 32- en 64-reeks. 

Deze brandmeldcentrale is uitstekend geschikt voor installaties waar krachtige en 
uitgebreide alarmgevers en functies voor controle/stilleggen nodig zijn, maar hij kan 
ook als zelfstandig systeem worden ingezet voor het controleren van locatiebrede in- 
of uitgangen. De brandmeldcentrale wordt zo geprogrammeerd, dat hij voldoet aan de 
 specifieke eisen van de locatie door middel van een krachtige, maar toch eenvoudig 
te gebruiken softwaretool die op initieel niveau aan de brandmeldcentrale kan worden 
geprogrammeerd of met onze FireClass software editor.

FireClass 240 Adresseerbare brandmeldcentrale met twee of vier lussen

Productbestelcodes

557.200.704  FC240—2 brandmeldcentrale voor 240 groepen, twee lussen - Geen groepenled Engels
557.200.705  FC240—4 brandmeldcentrale voor 240 groepen, vier lussen - Geen groepenled-display Engels
557.200.704.IT  FireClass 240 – 2 brandmeldcentrale voor 240 groepen, twee lussen Italiaans
557.200.705.IT   FireClass 240 – 4 brandmeldcentrale voor 240 groepen, vier lussen Italiaans
557.200.704.NL FireClass 240 – 2 brandmeldcentrale voor 240 groepen, twee lussen Nederlands
557.200.705.NL FireClass 240 – 4 brandmeldcentrale voor 240 groepen, vier lussen Nederlands
557.200.704.SP FireClass 240 – 2 brandmeldcentrale voor 240 groepen, twee lussen Spaans
557.200.705.SP FireClass 240 – 4 brandmeldcentrale voor 240 groepen, vier lussen Spaans
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Algemene informatie

De repeaters uit de FireClass-reeks zijn ontworpen voor gebruik met de FireClass 32, 
64 en 240 brandmeldcentrales. 

Er is een speciaal AC-model beschikbaar voor de FireClass 32 brandmeldcentrale 
en voor de FireClass 64- en FireClass 240-systemen zijn zowel AC- als DC-versies 
beschikbaar. 

De DC repeater wordt geleverd in een compacte en stijlvolle behuizing, ideaal voor 
gebruik in kleine ruimtes of als esthetiek belangrijk is. 

De repeater heeft een identiek achtergrondverlicht lcd-scherm op de hoofdcentrale en 
vult het systeem aan met een volledig gebruikerspaneel. 

Er kunnen maximaal 7 repeaters aan de repeaterterminals worden aangesloten via 
een externe bus.

Adresseerbare AC repeaters

Productbestelcodes

557.200.706  FireClass 32RA Repeatercentrale 32 groepen 230V Engels
557.200.706.IT FireClass 32RA Repeatercentrale 32 groepen 230V Italiaans 
557.200.706.NL FireClass 32RA Repeatercentrale 32 groepen 230V Nederlands
557.200.706.SP FireClass 32RA Repeatercentrale 32 groepen 230V Spaans
557.200.707 FireClass 64RA Repeatercentrale 64 groepen 230Vac Engels
557.200.710 FireClass 64RD Repeatercentrale 64 groepen 230Vdc Engels
557.200.708 FireClass 240RA Repeatercentrale 230Vac - Geen groep led-display Engels
557.200.708.IT FireClass 240RA Repeatercentrale 230Vac - Geen groep led-display Italiaans
557.200.708.NL FireClass 240RA Repeatercentrale 230Vac - Geen groep led-display Nederlands
557.200.708.SP FireClass 240RA Repeatercentrale 230Vac - Geen groep led-display Spaans
557.200.711 FireClass 240RD Repeatercentrale 230Vdc - Geen groep led-display Engels
557.200.711.IT FireClass 240RD Repeatercentrale 230Vdc - Geen groep led-display Italiaans
557.200.711.NL FireClass 240RD Repeatercentrale 230Vdc - Geen groep led-display Nederlands
557.200.711.SP FireClass 240RD Repeatercentrale 230Vdc - Geen groep led-display Spaans
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Accessoires brandmeldcentrales

De XIOM is een 16-kanaals universele input/output uitbreidingskaart.
De I/O op de XIOM kan in groepen van 8 worden ingesteld om als volgt te functioneren: 

Algemene kenmerken

• Led driver uitgang (10mA bron).
• Relais driver uitgang (100mA afname).
• Ingang spanningsindicatie (8 • 30VdcNormaal).
• Ingang spanningsvrije contacten.

Productbestelcodes

XIOM              557.180.016

16-kanaals universele I/O uitbreidingskaart                               

De IOB800 input/output uitbreidingsmodule is een LPCB-goedgekeurde kaart 
met 8 opto geïsoleerde digitale ingangen en 8 x 24Vdc relaisuitgangen om I/O 
uitbreidingsmogelijkheden te bieden voor de FireClass brandmeldcentrales om  
als interface te dienen voor andere brandpreventiesystemen en signaalapparaten.  
De IOB800 kan worden aangestuurd vanaf het bedieningspaneel of vanaf een 
externe bus.

Productbestelcodes

IOB800             557.202.006

Input/Output uitbreidingskaart

De XLM800 lusuitbreidingsmodule wordt gebruikt om de FC64 en FC240 adresseerbare 
brandmeldcentrales van twee extra lussen te voorzien. Hierdoor kunnen de centrales 
maximaal 4 lussen ondersteunen, elk met maximaal 250 adressen. Deze units zitten 
standaard op de FC64-4 en FC240-4 brandmeldcentrales.

Productbestelcodes

XLM800             557.202.007

Lusuitbreidingsmodule
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De MPM800 dient als uitbreidingsmogelijkheid 
via de remote-bus (RBUS).

Productbestelcodes

MPM800               557.202.012

Multifunctionele interface module                                        

De COM820 toestandstatus module heeft 20 programmeerbare ingangen en  
20 programmeerbare uitgangen. Elke functie omvat een commandoknop en  
gele statusled met verwijderbare legenda's. 

De functionaliteit wordt in het FireClass-bedieningspaneel geprogrammeerd,  
met typische toepassingen zoals: 

• Functies handmatig/uit/auto/isoleren voor evacuatie of installatieregeling. 
• Selectieve isolatie- en evacuatiefuncties voor bediening door brandweer. 
• Selectieve installatie-uitschakeling en andere uitschakelfuncties. 
• Selectieve systeemvertragings- en timer-functies. 

De COM820 kan worden aangestuurd vanaf het bedieningspaneel of vanaf een externe bus.

Productbestelcodes

COM820             557.202.020

20-kanaals status commando module                                  

De ANN840 led-signaleringsmodule beschikt over 40 dubbele ledindicaties (rood/geel),  
die kunnen worden geprogrammeerd om alarm- en storingsmeldingen te signaleren. Dankzij 
een in-/uitschuifbare legenda kan de gebruiker de indicatorlabels desgewenst aanpassen.

De ANN840 kan worden aangestuurd vanaf het bedieningspaneel of vanaf een externe bus.

Productbestelcodes

ANN840             557.202.021

40-kanaals brand/storing led zone-indicator
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Accessoires brandmeldcentrales

De ANN880 led-signaleringsmodule beschikt over 80 rode led-indicaties, die kunnen  
worden geprogrammeerd om diverse toestanden te signaleren. 

De ANN880 kan worden aangestuurd vanaf het bedieningspaneel of vanaf een externe bus.

Productbestelcodes

ANN880              557.202.022

80-kanaals brand led zone-indicator

De PRN800 printerset is ontworpen voor gebruik met de adresseerbare reeks 
brandmeldcentrales van FireClass en is voor op de deur van de ANC aanvullende 
behuizing units gemonteerd.

Productbestelcodes

PRN800             557.202.024

Printer met voorplaat

Het FB800 zekeringenbord bevat 15 gezekerde 500 mA 24 Vdc uitgangen met één  
24 Vdc ingang

Productbestelcodes

FB800 557.202.100

Zekeringenbord

BACnet kan opereren vanuit een stand-alone FireClass brandmeldcentrale of vanuit  
een FireClass-netwerk via de MZX-BACnet converter.

De BACnet converter is een mini op RISC-gebaseerd, ingebed computersysteem dat 
data over brand omzet naar het BACnet-communicatieprotocol. De converter heeft 
speciale firmware nodig die eenvoudig vanaf een pc kan worden geüpload.

Productbestelcodes

BACnet interface 557.202.135

MXZ BACnet interface
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Door het FireClass-netwerk kunnen afzonderlijke brandmeldsystemen worden 
samengevoegd tot een netwerksysteem.

Het MZX FireClass Net communicatienetwerk omvat een verzameling 
netwerkinterfacemodules en randapparatuur die samen een storingsresistent en 
flexibel peer to peer netwerk vormen voor de FireClass Digital adresseerbare 
brandmeldsystemen.

Productbestelcodes

TLI800EN              557.202.080

Netwerkinterfacemodule

Door het FireClass-netwerk kunnen afzonderlijke brandmeldsystemen worden 
samengevoegd tot een netwerksysteem.

Het MZX FireClass Net communicatienetwerk omvat een verzameling 
netwerkinterfacemodules en randapparatuur die samen een storingsresistent en 
flexibel peer to peer netwerk vormen voor de FireClass Digital adresseerbare 
brandmeldsystemen.

Geleverde behuizing inclusief voeding.

Productbestelcodes

TLI800EN met PSU              557.200.039

Netwerkinterfacemodule met PSU
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Algemene informatie

FireClass Graphics is een nieuwe cliënt/server beheerssysteem voor noodsituaties 
met een grafische gebruikersinterface voor branddetectie dat wordt gebruikt voor de 
brandmeldcentrales FC32, 64 en 240. 

FireClass Graphics is een op Windows gebaseerde grafische interface met een 
kleurendisplay met hoge resolutie, die signalering en statusweergave biedt en die 
voorzien is van branddetectiesystemen volgens de nieuwste FireClass-technologie. 
Daarnaast helpt het bij het controleren en beheren van noodsituaties in het geval er 
brand is. 

FireClass grafische software

Algemene kenmerken

  - Realtime visualisatie van de status van de brandmeldcentrale, lus en groep
  - Meerlagige boomstructuur voor kaarten
  - Toegang tot de gegevens van het apparaat vanaf elke pagina van de kaart
  - Ondersteunt standaard pc afbeeldingsbestanden (d.w.z. jpg, bmp)

Dit stukje brandpreventieapparatuur van FireClass wordt compleet geleverd met de 
FireClass grafische brandmanagement software en dongle die geschikt is voor één 
brandalarmcentrale en biedt één licentie voor het gebruik op een server. Hierdoor 
hebben FireClass klanten alles wat ze nodig hebben gegarandeerd bij de hand.

Productbestelcodes

FCG-001              557.202.721

Licentie voor één brandmeldcentrale inclusief dongle en software                    
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Grafische software

Dit stukje brandpreventieapparatuur van FireClass wordt compleet geleverd met 
de FireClass grafische brandmanagement software die geschikt is voor een tot vier 
brandalarmcentrales, de netwerkkaart TL1800EN die alle brandmeldcentrales verbindt 
en een voeding.  Hierdoor hebben FireClass klanten alles wat ze nodig hebben 
gegarandeerd bij de hand.

Productbestelcodes

FCG-002              557.202.722

Licentie voor 1-4 brandmeldcentrales inclusief dongle, software, 
TL1800EN en PSU         

Dit stukje brandpreventieapparatuur van FireClass wordt compleet geleverd met 
de FireClass grafische brandmanagement software die geschikt is voor een tot tien 
brandalarmcentrales, de netwerkkaart TL1800EN die alle brandmeldcentrales verbindt 
en een voeding.  Hierdoor hebben FireClass klanten alles wat ze nodig hebben 
gegarandeerd bij de hand.

Productbestelcodes

FCG-003             557.202.723

Licentie voor 1-10 brandmeldcentrales inclusief dongle, software, 
TL1800EN en PSU         
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Dit stukje brandpreventieapparatuur van FireClass wordt compleet geleverd 
met de FireClass grafische brandmanagement software die geschikt is voor 
één tot vierentwintig brandalarmcentrales, de netwerkkaart TL1800EN die alle 
brandmeldcentrales verbindt en een voeding. 

Productbestelcodes

FCG-004              557.202.724

Licentie voor 1-24 brandmeldcentrales inclusief dongle, software, 
TL1800EN en PSU         

Aanvullende cliëntlicenties voor het FireClass grafische brandmanagementsysteem. 
Maximaal 2 extra licenties per klant toegestaan.

Productbestelcodes

FCG-005             557.202.725

Aanvullende cliëntlicenties
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Centrale sierlijsten en reserveonderdelen
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2603011 
2603005 
2603013          
2603078
2603081 
2603084 

557.202.000 
557.202.001 
508.032.718 
508.032.719 
508.032.720 

2000682 
2000857 
2000859 
2000955
557.202.611
557.202.612
557.202.608 

557.180.052 
557.180.053
557.202.118 
       

Productbestelcodes

Half verzonken sierlijst FC32 brandmeldcentrale en repeater gepolijst roestvrij staal
Half verzonken sierlijst FC64 en FC240 gepolijst roestvrij staal
Half verzonken sierlijst FC64RD en FC240RD gepolijst roestvrij staal
Volledig verzonken sierlijst FC32 en FC32RA gepolijst roestvrij staal
Volledig verzonken sierlijst FC64, FC64RA, FC24RA gepolijst roestvrij staal
Volledig verzonken sierlijst FC64RD en FC240RD gepolijst roestvrij staal

Moederbord voor FireClass FC32 brandmeldcentrale
Moederbord voor FireClass FC64 en FC240 brandmeldcentrale
Displaykaart FC32 brandmeldcentrale en repeater
Displaykaart FC64 brandmeldcentrale en repeater
Displaykaart FC32 brandmeldcentrale en repeaters

Slot en cilinder voor FC adresseerbare brandmeldcentrales
Tas met installatie-accessoires (fixing kit) voor FireClass FC32/64/240 brandmeldcentrales 
Tas met installatie-accessoires (fixing kit) FireClass FC64 AC repeater
Tas met installatie-accessoires (fixing kit) FireClass FC64 AC repeater
PMM805, 5 V PSU [5V reguliere voeding - DC repeater]
PMM840, 40 V PSU [40V reguliere lusvoeding – lus 3 en 4 uitbreiding] 
PMM800 Power Monitor Module 

Seriële printer besturingsset
Geïsoleerde RS485 IC [voor U16]
Downloadkabel voor FireClass brandmeldcentrales en FireClass express
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FC460-serie melders

Algemene kenmerken

  - Meerdere branddetectiemodi.
  - Digitale FireClass detectie-algoritmes.
  - Koolmonoxide-branddetectietechnologie
  - Maximaal 250 melders per lus.
  - Optionele bidrectionele lijnisolator.
  - Externe brandmeldverificatie & temperatuur aflezing.
  - Servicetool met een groot aantal functies.
  - Programmeerbare alarm-led met kijkhoek van 360º.
  - Optionele borgpen voor brandmelder.
  - Diverse alarmgever- en relaissokkels.
  - Internationaal goedgekeurd.

Algemene informatie

De melders uit de FC460-reeks maken gebruik van het digitale FireClass protocol 
voor een stabiele en betrouwbare communicatie met de brandmeldcentrale. Er kan 
een uitgebreide reeks kabeltypen worden gebruikt en dankzij de open topologie is het 
systeem ideaal voor het upgraden van oudere systemen en het hergebruik van de 
kabels om kosten te besparen.

FireClass FC460 brandmeldcentrales bieden de beste prestaties voor de 
desbetreffende omgevingsomstandigheden en de beste detectie in zijn klasse met 
de mogelijkheid om alle typen branden te detecteren. De reeks omvat een optische/
temperatuur-multisensor en optische/warmte/koolmonoxide drievoudige multisensor. 

De automatische zelftest van elk sensorelement biedt zekerheid dat het systeem te 
allen tijde werkt en het 360º alarm, geïsoleerd en voorzien van een storingsled op 
elke melder zorgt dat alarmen direct worden gezien. De optische/warmte multisensor 
beschikt over veertien EN54-goedgekeurde modi/gevoeligheidsinstellingen, waardoor 
de melder tot een van de beste en meest veelzijdige melders op de markt is.
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Melders

Dankzij de capaciteit om een groot aantal verschillende branden te detecteren, 
van open vuur tot smeulende branden, is de gecombineerde optische en warmte 
multisensordetector de favoriete keuze voor een uitgebreide reeks toepassingen. 
Bijvoorbeeld bedrijven in de lichte industrie, detailhandel en kantooromgevingen. Hij 
werkt met een aantal goedgekeurde modi en gevoeligheidsinstellingen die dynamisch 
kunnen worden geselecteerd voor verschillende omgevingsomstandigheden.

Productbestelcodes

FC460PH                 516.460.501

Gecombineerde optische en warmtedetector. 

Een gunstigere omgeving, waarin een mogelijke brand langzaam plaatsvindt, 
kan worden beveiligd met behulp van de optische rookmelder. Dankzij diverse 
gevoeligheidsinstellingen is deze melder geschikt voor een groot aantal toepassingen.

Productbestelcodes

FC460P             516.460.502

Optische melder   

Een prima aanvulling op de reeks is de warmtesensor die kan worden gebruikt in een 
modus voor vaste temperaturen en als differentiaalmelder. De sensor wordt meestal 
gebruikt in gebieden met een hoog stofniveau of in omgevingen waar geen rookmelders 
kunnen worden gebruikt.

Productbestelcodes

FC460H             516.800.503

Warmtemelder 
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Productbestelcodes

FC460PC 516.800.504

Algemene kenmerken

Voor de bescherming van personen en bij uitdagende omgevingsomstandigheden biedt 
de rook/warmte/koolmonoxidemelder de optimale detectiecapaciteit. Deze brandmelder 
maakt gebruik van de drie sensorelementen om op nauwkeurige wijze de aanwezigheid 
van vuur vast te stellen, met herkenning van valse alarmen, zodat dit de ideale keuze 
is voor hotelkamers waar stoom uit de badkamer een veelvoorkomende bron van valse 
alarmen is.

Rook-, warmte- en koolmonoxidemeldertesterset 

Productbestelcodes

FC400CH 516.800.701

Algemene kenmerken

De FC400CH is ontworpen om digitale signalen die de status van de koolmonoxide en 
warmte elementen van de melder weergeven door te zenden naar een FireClass 500 
brandmeldcentrale. 

Niet compatibel met FC32, FC64 en FC240.

Koolmonoxide- en warmtemelder
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Productbestelcodes

 4B 517.050.041

De nieuwe 4B 4" meldersokkel is ontworpen om via een kliksluiting aan de 
plafondplaatadapter te worden vastgeklikt, maar hij kan ook op de traditionele manier 
aan het plafond worden geschroefd.

Algemene kenmerken

• Discreet uiterlijk. 
• Superieure prestaties en betrouwbaarheid. 
• Ontworpen voor snelle installatie. 
• Externe ledverbinding.

Meldersokkel                                                                      

Productbestelcodes

4B-I 517.050.043

De 4B-I 4" meldersokkel met isolator is ontworpen om via een kliksluiting aan de 
plafondplaatadapter te worden vastgeklikt, maar hij kan ook op de traditionele manier 
aan het plafond worden geschroefd. De 4B-I 4" meldersokkel is speciaal ontworpen voor 
gebruik met de FC460-serie brandmelders en biedt bescherming tegen storingen door 
kortsluiting op de digitaal adresseerbare lus.

Algemene kenmerken

• Bestuurt een externe indicator.
• Elke sokkel wordt geleverd met een borgpen voor brandmelder.
• Klikt vast op de Time Saver adapter voor plafondplaten.
• Tijdelijke parkeerpositie.

Meldersokkel                                                  



Meldersokkels 
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Als brandmelders in een vochtige en uitdagende omgeving moeten worden gemonteerd, 
bijvoorbeeld mariene of offshore-installaties, is de 4B•DHM dekconstructie bevestiging 
een waterdichte manier van monteren die de elektrische verbindingen in de sokkel 
beschermt. Kan op de dekconstructie worden geschroefd, gelast of met bouten worden 
vastgezet. Geleverd met 1 aansluitblok. Indien meer aansluitblokken nodig zijn, kunt u 
het optionele sokkelaccessoire gebruiken. 

Algemene kenmerken

• 4 x 20mm wartelingangen.
• Past op ALLE 5” sokkels.
• IP55 met geleverde pakking.

Productbestelcodes

4B-DHM            517.050.051

Dekconstructie montage                                                            

Productbestelcodes

4B-EM 517.050.052

De euro-meldersokkel biedt een bijpassende wanddoos waarmee de 5" sokkels op het 
plafond kunnen worden gemonteerd met leidingingangen voor standaard 18 en 21 mm 
leidingen. 

Algemene kenmerken

• 2 x 18mm leidingingangen.
• 2 x 21mm leidingingangen.
• Past op alle 4” sokkels.
• Geschikt voor maximaal 8 accessoire terminals.
• Sokkelaccessoire terminalset (pak van 10) artikelnummer 517.050.612.

Euro montage                                                                 
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Nevenindicators

Productbestelcodes

4B-DHM            517.050.051
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Led-nevenindicator  

De 801HL nevenindicator wordt gebruik waar een melderled niet zichtbaar is, 
bijvoorbeeld als de brandmelder in een nok of liftschacht is gemonteerd.

De 800HL nevenindicator biedt een grotere indicator voor toepassing in plaats van de 
RIL als het om grotere afstanden gaat of in door VdS gedomineerde markten Doorgaans 
gebruikt voor het aangeven van de bron van een alarm in gebouwen met lange gangen, 
zoals hotels, ziekenhuizen, flatgebouwen.

Productbestelcodes

801HL 516.800.909

Led-nevenindicator 

De 801RIL nevenindicator wordt gebruikt waar een melderled niet zichtbaar is, 
bijvoorbeeld als de brandmelder in een nok of liftschacht is gemonteerd.

Alle meldersokkes kunnen een led op afstand hebben in situaties waarin de plaats waar 
de melder is geïnstalleerde niet goed zichtbaar is. 

Productbestelcodes

801RIL            516.800.908

Nevenindicators



De Time Saver adapter voor plafondplaten wordt gebruikt met de 4B 4" meldbasis met 
inkliksysteem en bestaat uit drie delen, een sierlijst en klem die op de plafondtegel 
worden gezet en een wanddoos waarop de detector en montageplaat zitten. 
Voor de adapter moet een gat met een diameter van 127 mm worden geboord. Door de 
CTA adapterplaat kan deze met andere apparaten worden gebruikt, zoals de FC430SB.

Algemene kenmerken

• Verminderd de installatietijd met 30%.
•  Ingebruikname systeem voor 

het verlaagde plafond is geïnstalleerd.
• Geschikt voor plafondtegels vanaf 1 mm.
• Gemaakt van vlamvertragend materiaal.
• Geen extra wanddoos nodig.
•  Timesaver is ontworpen voor gebruik 

met een een 4" meldersokkel met inkliksysteem.
•  Adapters beschikbaar voor gebruik met de AV 

sokkel & andere apparatuur.

Productbestelcodes

CTA-BB CTA wanddoos  517.050.056
CTA-BC CTA sierlijst en klem 517.050.057
Set       517.050.060
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Algemene kenmerken

  - integrale kortsluitingsisolatoren 
  - tweekleurige ledindicatie 
  - EN54-11-certificering. 
  - compacte, moderne styling 
  - testsleutel voor snel testen 
  - modellen met IP67-beschermingsgraad voor gebruik buiten 

Algemene informatie

Een uitgebreide reeks handmelders voor het gebruik met FireClass adresseerbare 
systemen die gebruik maken van het robuuste en betrouwbare FireClass open 
protocol. Alle handmelders zijn ontworpen om een alarmsignaal te activeren via een 
plastic, opnieuw instelbaar element, dit betekent dat de melder eenvoudig kan worden 
teruggezet als hij is geactiveerd. Elke verandering in de status van de schakelaar 
wordt direct doorgegeven aan de FireClass bedienings- en signaleringsapparatuur. 
Alle handmelders hebben een integrale kortsluitingsisolator voor het controleren van 
de bedrading van de adresseerbare lus. 

De integrale led staat normaal gesproken uit. Wanneer het breekbare element wordt 
gebroken, wordt een alarm geregistreerd en licht de led rood op. Wanneer een 
deel van de bedrading van de lus naast de handmelder is kortgesloten, activeert de 
ingebouwde kortsluitingsbeveiliging en isoleert de kortgesloten sectie. De led licht nu 
geel op. Deze status blijft bestaan tot de kortsluiting is opgelost. Indien gewenst kan 
een optioneel doorzichtig klapdeksel worden geïnstalleerd om te beschermen tegen 
onbedoeld activeren. Versies voor binnen en buiten beschikbaar.

De FC420CP-I adresseerbare handmelder voor gebruik binnen is ontworpen om 
de toestand van een schakelcontract te controleren en de status te signaleren 
die wordt bediend door het activeren van een vervormbaar plastic element. Met 
kortsluitingsbeveiliging.

Productbestelcodes

FC420CP-I            Handmelder met isolator voor gebruik binnen - geen wanddoos 514.800.805

Adresseerbare handmelders met isolator voor gebruik binnen

Adresseerbare handmelders met isolator



Handmelders
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De FC421CP-I adresseerbare handmelder met breekglas is ontworpen om de toestand 
van een schakelcontract te controleren en de status te signaleren die wordt bediend 
door het activeren van een vervormbaar plastic element. De FC421CP-I wordt in een 
standaard weerbestendige handmelderbehuizing gemonteerd. Beschermingsklasse 
IP67.

Met kortsluitingsbeveiliging.

Productbestelcodes

FC421CP-I handbandmelder met isolator voor gebruik buiten   
514.800.806

Adresseerbare handmelders met isolator voor gebruik buiten                                                   

Wanddoos voor FC420CP-I met aansluitpunten monteren

Productbestelcodes

FC420CPB             10-115

Wanddoos monteren 

Standaard rode montage wanddoos voor FC420CP-I 

Productbestelcodes

Standaard wanddoos voor handmelder            515.001.021

Standaard wanddoos voor handmelder
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Productbestelcodes

Reserveglaasjes voor handmeldersset van 515.001.119 

Algemene kenmerken

EN54 deel 11, reserveglas voor de MCP- en CP-series handmelders (set van 5)

Reserveglaasjes voor handmelders (set van 5)

Productbestelcodes

Vervormbaar FC400 MCP-element  515.001.127 

Algemene kenmerken

Vervormbare bedieningseenheden "glas" voor gebruik in plaats van glaasjes.  
Te gebruiken in keukens of andere omgevingen waar glas niet gewenst is.

Vervormbaar FC400 MCP-element

Productbestelcodes

Plastic klapdeksel   515.001.128

Algemene kenmerken

Klapdeksel voor handmelder voor het gebruik op de handmelders model MCP  
(kleur: doorzichtig).

Handmelder plastic klapdeksel

Productbestelcodes

Reservesleutel voor handmelder  515.001.045

Algemene kenmerken

Testsleutel voor alle MCP en CP handmelders

Reservesleutel voor handmelder (set van 10)
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Sokkels adresseerbare akoestische alarmgever

Algemene kenmerken

  - Discreet uiterlijk.
  - Superieure prestaties en betrouwbaarheid. 
  - Ontworpen voor snelle installatie via het inkliksysteem. 
  - Externe ledverbinding. 
  -  Adresseerbare lusgevoede akoestische en optische 

alarmgevers met ingebouwde lijnisolator 
  -  Time Saver plafondplaatadapter vermindert de installatietijd 

op verlaagde plafonds met 30%.

De FC430SB lusgevoede meldersokkel voorziet de FireClass brandmeldcentrales van 
een extra akoestische alarmgever. 

Voor de werking van de FC430SB lusgevoede akoestische alarmgeversokkel is een 
bijpassende FC460-serie melder nodig, hij maakt gebruik van het adres van de melder 
of de module waarop hij is gemonteerd. 

Productbestelcodes

FC430SB             516.800.710

Sokkel akoestische alarmgever                                                               

Algemene informatie

De adresseerbare meldersokkels en sokkelhulpstukken uit de FireClass-reeks zijn 
ontworpen met zowel de eindgebruiker als de installateur in gedachten. De reeks 
omvat standaard en isolator sokkels en optische en/of akoestische alarmgevers, net 
als een unieke tijdbesparende plafondtegeladapter. 

De adresseerbare meldersokkels en akoestische/optische alarmgeversokkels zijn 
voorzien van een ingebouwde isolator, flitsfrequentie-, toon- en volume-instellingen 
via de configuratiesoftware van de brandmeldcentrale. Dit betekent dat veranderingen 
op zowel individueel, groep- of mondiaal niveau kunnen worden uitgevoerd door 
het downloaden van één configuratie voor de brandmeldcentrale. Melders en 
alarmgevers kunnen apart worden geprogrammeerd.

Veel gebouwen zijn tegenwoordig voorzien van valse of verlaagde plafonds. Het 
installeren van branddetectors op dit type plafond is altijd gezien als moeilijk en 
tijdrovend, en het plafond moest al zijn geïnstalleerd voor de detectorsokkels en alle 
apparatuur na afwerking konden worden geplaatst. Het gebruik van de nieuwe Time 
Saver plafondtegeladapter heeft het gehele proces een stuk gemakkelijker gemaakt. 
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Sokkel akoestische alarmgever

De FireClass lusgevoede adresseerbare alarmgeversokkel FC430LPSB biedt 
opmerkelijke besparingen in zowel installatietijd als kosten.   Sokkels voor 
brandalarmsirenes zoals de FC430LPSB bieden zelfs 3 functies.  

Het zijn niet alleen sokkels voor een brand- of rookmelder, ze hebben een geïntegreerde 
brandalarmsirene en een isolator die in de sokkel voor de brandalarmsirene is 
ingebouwd. Na activering van het alarm.

Productbestelcodes

FC430LPSB                  516.800.757

Sokkel adresseerbare alarmgever                                            

De FC430LPASB is een adresseerbare lusgevoede akoestische alarmgever- 
en optische/akoestische alarmgever voor rookmelders.  De FireClass lineaire 
adresseerbare signaalgever- en optische/akoestische alarmgeverFC430LPASB levert 
ongekende besparingen op in zowel installatietijd als kosten.

Productbestelcodes

FC430LPASB             516.800.758

Sokkel adresseerbare optische/akoestische alarmgever

De FC430LPBSB is een adresseerbare lusgevoede akoestische alarmgever- en 
optische/akoestische alarmgever voor rookmelders.  EN54-23 en EN54-23 open 
class goedgekeurd. De FireClass lineaire adresseerbare akoestische alarmgever- en 
optische/akoestische alarmgeversokkel FC430LPBSB levert ongekende besparingen op 
in zowel installatietijd als kosten.

Productbestelcodes

FC430LPBSB             516.800.973

Sokkel open klas adresseerbare optische/akoestische alarmgever                           
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Algemene kenmerken

  - Optimale geluidscapaciteit.
  - Laag stroomverbruik.
  - Optische alarmgever met helder led-flitslicht
  - Strakke lijnen, moderne styling.
  - Eenvoudig te installeren, lage installatiekosten.
  - Weerbestendige eenheden voor gebruiken buiten.
  - Meerdere tonen en flitsfrequenties voor individuele wensen.
  - Integrale lijnisolator
  - 16 tonen
  - 2 flitssnelheden
  - Optisch alarm goedgekeurd conform EN54-23 open class
  - Akoestisch alarm goedgekeurd conform EN54-3.

Algemene informatie

Een assortiment FireClass alarmgevers om te voldoen aan een breed scala 
systeemtoepassingen waar luide, doordringende en uitdrukkelijke waarschuwingen 
nodig zijn om mensen te waarschuwen over een brand. Daarnaast kunnen 
elektronische multitasking alarmgevers verschillende geluiden produceren om andere 
situaties te melden, bijvoorbeeld: "blusgas vrijgave aanstaande".

De adresseerbare lineaire alarmgevers voldoen aan de eisen van EN54 deel 3, terwijl 
de lusgevoede adresseerbare alarmgevers met lichtbalken ook zijn goedgekeurd 
conform EN54 deel 23 open class.

Voor ieder van de 16 tonen kan worden gekozen voor een hoog (103 dB) of een laag 
(90 dB) geluidsweergave. De optische alarmgever met helder led-flitslicht heeft een 
output van 2 candela en een aanpasbare flitssnelheid. Toon, volume en flitssnelheid 
kunnen via de software worden ingesteld zonder dat toegang tot de locatie van de 
alarmgever nodig is.

Een interne lijnisolator biedt automatische kortsluitingsbeveiliging tegen 
kabelstoringen, waardoor er dus minder behoefte is aan aanvullende 
lijnisolatormodules.
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Productbestelcodes

FC410LPBS-R 516.800.970

De FC410LPBS-R is een rode lusgevoede adresseerbare akoestische en optische 
alarmgever voor binnen die is goedgekeurd conform EN54-3 en EN54-23 open class. 
Het is de oplossing voor de steeds groter wordende behoefte om brandmeldsystemen te 
voorzien van zowel optische als akoestische melders.

Open class adresseerbare optische/akoestische alarmgever voor binnen          

Productbestelcodes

FC410LPBS-W     516.800.971 

De FC410LPBS-W is een witte lusgevoede adresseerbare akoestische en optische 
alarmgever voor binnen die is goedgekeurd conform EN54-3 en EN54-23 open class. 
Het is de oplossing voor de steeds groter wordende behoefte om brandmeldsystemen te 
voorzien van zowel optische als akoestische melders.

Open class adresseerbare optische/akoestische alarmgever voor binnen

Productbestelcodes

FC410LPBS     516.800.972 

De FC410LPBS is een rode lusgevoede adresseerbare akoestische en optische 
alarmgever voor buiten die is goedgekeurd conform EN54-3 en EN54-23 open class. 
Het is de oplossing voor de steeds groter wordende behoefte om brandmeldsystemen 
te voorzien van zowel optische als akoestische melders. IP65

Open class adresseerbare optische/akoestische alarmgever voor buiten  
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De FC410LPAV is een rode lusgevoede adresseerbare akoestische alarmgever voor 
gebruik buiten met een aanvullende visuele indicatie. Het is de oplossing voor de 
steeds groter wordende behoefte om brandmeldsystemen te voorzien van een visuele 
bevestiging van alarmen. 

Productbestelcodes

FC410LPAVR            516.800.763

Adresseerbare alarmgever met visuele indicatie voor binnen

De FC410LPAVR is een witte lusgevoede adresseerbare akoestische alarmgever voor 
gebruik binnen met een aanvullende visuele indicatie. Het is de oplossing voor de 
steeds groter wordende behoefte om brandmeldsystemen te voorzien van een visuele 
bevestiging van alarmen.

Productbestelcodes

FC410LPAVW            516.800.764

Adresseerbare alarmgever met visuele indicatie voor binnen          

De FC410LPAV is een rode lusgevoede adresseerbare akoestische alarmgever voor 
gebruik buiten met een aanvullende visuele indicatie. Het is de oplossing voor de 
steeds groter wordende behoefte om brandmeldsystemen te voorzien van een visuele 
bevestiging van alarmen.

Adresseerbare alarmgever met visuele indicatie voor buiten        

Productbestelcodes

FC410LPAVW            516.800.764
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Productbestelcodes

FC410LPSYW 516.800.761 

Algemene kenmerken

De FC410LPSYR is een witte lusgevoede adresseerbare alarmgever voor binnen 
voorzien van een ingebouwde isolator. 

Adresseerbare akoestische alarmgever binnen                                                  

Productbestelcodes

FC410LPSY 516.800.762 

Algemene kenmerken

De FC410LPSY is een rode lusgevoede adresseerbare alarmgever voor buiten voorzien 
van een ingebouwde isolator. 

Adresseerbare akoestische alarmgever buiten                                                 

Productbestelcodes

FC410LPSYR  516.800.760

De FC410LPSYR is een rode lusgevoede adresseerbare alarmgever voor binnen 
voorzien van een ingebouwde isolator. 

Adresseerbare akoestische alarmgever binnen                                                  
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Productbestelcodes

FC410MIM 555.800.701

De FC410MIM mini ingangsmodule is ontworpen om brandcontacten te bewaken, zoals 
blussysteemcontrole, ventilatiecontrole, branddeurcontrole, etc. De module heeft een 
identificeerbare aftakleiding voor detectie, die in staat is meerdere maakcontacten of 
een enkel verbreekcontact te bewaken. 
De FC410MIM kan in elke elektrische behuizing van voldoende diepte voor de 
FC410MIM worden gemonteerd en de contacten die door de IN+ en IN-terminals 
worden bewaakt, d.w.z. geen veldbedrading. De externe led (indien nodig, niet 
meegeleverd) moet binnen dezelfde elektrische behuizing worden geplaatst.

Mini ingangsmodule

Productbestelcodes

FC410CIM     555.800.702 

De FC410CIM FC adresseerbare contactingangsmodule is ontworpen om 
brandcontacten te bewaken, zoals blussysteemcontrole, ventilatiecontrole, 
branddeurcontrole, etc. De FC410CIM kan als volgt worden geconfigureerd: 
Twee aftakcircuits bewaken meerdere maakcontacten, kortsluiting activeert een 
storingsuitgang. 
Twee aftakcircuits bewaken een verbreekcontact, kortsluiting activeert een 
storingsuitgang.

Contactingangsmodule

Productbestelcodes

FC410DDM     577.800.706

De FC410DDM biedt de mogelijkheid voor het aansluiten van maximaal twee 
conventionele detectiegroepen op de FireClass melderlijnen. 
De FC410DDM bewaakt de status van de detectors en bedrading naar de detectors,  
en geeft de status van de detectors en bedrading door aan de melderlijn. 
De conventionele detectorcircuits kunnen als een klasse A circuit (lus) of twee klasse 
B aftakcircuits worden geconfigureerd. De FC410DDM is ofwel lusgevoed of heeft een 
lokale 24Vdc-voeding. 
Hij biedt ook de mogelijkheid 2 gasdetectors aan te sluiten (alleen ondersteund door  
de FC500-serie centrales).

Gas & Detectiemodule binnen          
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De adresseerbare FC410DIM biedt de mogelijkheid een groep conventionele melders 
(niet-adresseerbaar te verbinden en aan te sluiten op de melderlijnen. 
De FC410DIM controleert de status van de detectoren en bedrading naar de detectoren, 
waarna 
het de status van de detector en bedrading terugstuurt naar de controle unit.. 
De FC410DIM draait op een 24Vdc-voeding.

Productbestelcodes

FC410DIM            555.800.712

Melder ingangsmodule

Productbestelcodes

FC410BDM      555.800.766

De FC410DBD lijndetector interfacemodule voor de aansluiting en bewaking van een 
FIRERAY 50/100/3000/5000 lijndetector op de FireClass digitale adresseerbare lus. 

De FC410DDM bewaakt de brand- en storingscontacten en controleert ook op open 
circuits en kortsluiting op de verbinding tussen de interface en de lijndetector. Voor 
werkzaamheden op afstand aan de FIRERAY-detector kan een optionele BTM800 
terminalmodule worden gebruikt.

Lijndetector-interfacemodule

Productbestelcodes

BTM800  555.800.067

De FC410BDM lijndetectomodule moet vaak op enige afstand van de lijndetector 
zelf worden geplaatst. Om de bedrading tot een minimum te beperken en te 
vereenvoudigen, is de BTM800 lijnafsluitermodule beschikbaar.

De BTM800 zit in een standaard dubbelwandige aanvullende behuizing en bezit alle 
verbindingen en componenten die nodig zijn om de installatietijd te verkorten.

Lijndetectormodule
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Productbestelcodes

FC410RIM 568.800.703

De FC410RIM relaisinterfacemodule biedt een potentiaalvrij relais wisselcontact op een 
vergrendelrelais. Het relais wordt aangestuurd via een commando vanuit de FireClass 
melderlijn via een adresseerbare lus. 

De status van het relais (geactiveerd, gedeactiveerd of vast) wordt ter bevestiging 
teruggestuurd 
naar de melderlijn.

Relaisinterfacemodule

Productbestelcodes

FC410SNM     577.800.705

De FC410SNM alarmgevermodule is ontworpen als uitgang om, in antwoord op een 
commando vanuit een besturingsapparaat, een aantal gepolariseerde en onderdrukte 
alarmgevers te activeren. De alarmgevers worden gevoed door een onafhankelijke 
voeding en de module is in staat maximaal 2A (d.w.z. 24V dc 50mA eigen alarmgevers 
of een mix van van verschillende nominaal stroom alarmgevers die de maximale stroom 
van 2A niet overstijgen) over te dragen.

Alarmgevermodule

Productbestelcodes

SB520     577.001.023

Met de SB520 alarmgever-boostermodule kan de FC410SNM circuits met een hogere 
stroombelasting aansturen, terwijl de omgekeerde polariteit van de lijnbewaking 
gegarandeerd blijft. Hij is niet-adresseerbaar en draait op een lokale 24 V DC voeding 
om een enkel circuit van gepolariseerde en onderdrukte alarmgevers aan te sturen.

Signaalgever-boostermodule
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De HVR800 hoogspanningsrelaisinterface is een niet-adresseerbare 
multispanningsrelaismodule (werkend met 24V DC, 24V AC, 120V ac en 240V AC). 
De omhulde HVR800 biedt een 10 amp potentiaalvrij contact dat goed kan 
worden gebruikt om de contactbelasting van de FC410RIM adresseerbare 
relaismoduletoepassingen te verhogen. 

Een FC410MIO kleine adresseerbare multi-input/output-module kan maximaal vier 
HVR800's individueel aansturen en bewaken als alle HVR800's worden gevoed door 
120V AC of 240V AC. Voor AC-bedrijf is geen externe DC-stroomvoorzieningseenheid 
vereist om de relais te bedienen. Indien de HVR800 wordt gebruikt om 24V DC te 
schakelen, moet hij worden voorzien van een externe 24V DC voeding die via de 
schone relaiscontacten van een FC410MIO of FC410RIM wordt geschakeld.

Productbestelcodes

HVR800            568.800.004

Hoogspanningsrelaisinterface

Productbestelcodes

FC410SIO  555.800.763

De FC410SIO enkele input/output-module is ontworpen om een bewaakte open 
collector-ingang en een potentiaalvrije relaiswisseluitgang te leveren. De FC410SIO kan 
schakelen tot 2 A @ 24 VDC.

Enkele input/output-module

Productbestelcodes

FC410MIO  555.800.765

De FC410MIO multi I/O-module heeft drie ingangen en twee vergrendelde 
relaisuitgangen. De ingangen bewaken de brandcontacten, zoals blussysteemcontrole, 
ventilatiecontrole, branddeurcontrole, etc. De twee relaisuitgangen leveren 
potentiaalvrije relaiswisselcontacten.

Multi I/O-module
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Productbestelcodes

FC410QMO 555.800.770

De FC410QMO bestaat uit vier bewaakte uitgangscircuits geschikt voor 24 Vdc 
alarmgevers. De uitgangen worden bewaakt op kortsluiting en open-circuitstoringen.

Viervoudige bewakingsuitgangsmodule

Productbestelcodes

FC410QIO     555.800.771

De FC410QIO viervoudige input/output-module is ontworpen voor vier bewaakte 
digitale ingangen en vier potentiaalvrije wisselrelaisuitgangen. De uitgangen kunnen 
op een hulpvoedingsbron worden aangesloten en de spanning kan worden bewaakt. 
De FC410QRM is voorzien van een integrale FireClass lusisolator. Als er kortsluiting is 
in de lus ernaast, wordt de isolator geactiveerd, waardoor de kortgesloten sectie wordt 
geïsoleerd en er een gele led oplicht. Deze status blijft bestaan tot de kortsluiting is 
opgelost. De FC410QIO moet in een bewaakte behuizing of een distributorbehuizing 
worden gemonteerd. De FC410QIO bij voorkeur monteren via een DIN-rail. Als 
alternatief kan hij ook direct op de achterkant van de behuizing worden gemonteerd. De 
digitale bewaakte ingangen en isolatorfuncties zijn beide configureerbaar. Daarnaast 
zijn alle uitgangen configureerbaar naar de HVR800, waardoor schakelen van bijv. 
galvanisch geïsoleerde 240V-belasting mogelijk wordt.

Viervoudige input/output-module
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Aanvullende lusmodules behuizing

De FC410QRM viervoudige relaismodule is ontwikkeld voor vier potentiaalvrije 
relaiswisseluitgangen. De uitgangen worden bewaakt met parallelle contacten van 
het relais. De uitgangen kunnen op een hulpvoedingsbron worden aangesloten en de 
spanning kan worden bewaakt. De FC410QRM is voorzien van een integrale FireClass 
lusisolator. Als er kortsluiting is in de lus ernaast, wordt de isolator geactiveerd, 
waardoor de kortgesloten sectie wordt geïsoleerd en er een gele led oplicht. Deze status 
blijft bestaan tot de kortsluiting is opgelost. 

De FC410QRM moet in een bewaakte behuizing of een distributorbehuizing worden 
gemonteerd. De FC410QRM bij voorkeur monteren via een DIN-rail. Als alternatief kan 
hij ook direct op de achterkant van de behuizing worden gemonteerd. Daarnaast zijn 
alle uitgangen configureerbaar naar de HVR-modus (hoogspanningsrelais), waardoor 
maximaal vier HVR800-modules kunnen worden verbonden voor het schakelen van bijv. 
galvanisch geïsoleerde 240V-belasting.

Viervoudige relaismodule

Productbestelcodes

FC410QRM  555.800.773 

Productbestelcodes

FC410LI  545.800.704

De FC410LI lijnisolatormodule is ontworpen voor gebruik met de FireClass 
adresseerbare melderlijnlus. Het bewaakt de toestand van de lijn en indien een 
kortsluiting wordt gedetecteerd isoleert het de betroffen sectie, terwijl de lus verder 
normaal blijft functioneren. Het doel van de FC410LI lijnisolatormodule is te zorgen dat 
kortsluiting op een adresseerbaar lussysteem niet meer detectie-apparaten uitschakelt 
dan in een conventioneel niet-adresseerbaar brandcircuit.

Lijnisolatormodule

Productbestelcodes

FC410TSM  555.800.769

Als de FC410TSM wordt geactiveerd, ongeacht of dit door een brandsignaal is, 
een storing of isolatie binnen de branddeurzone, onderbreekt hij de voeding naar 
de deurhouder met behulp van de module, zodat deze sluit. De module heeft de 
mogelijkheid een contact te bewaken om aan de melderlijn door te kunnen geven als 
een deur niet sluit. De module omvat een ingebouwde lijnisolator.

Deurcontrolemodule
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FireClass ANC aanvullende behuizingen zijn metalen omhuizingen waarin een FireClass 
uitbreidingen en aanvullende lusmodules voor adresseerbare brandmeldcentrale 
kunnen worden geplaatst. Ze zijn beschikbaar in zes verschillende afmetingen met 
blanco deuren en een of twee uitsparingen.

FireClass behuizingen 

Productbestelcodes

557.202.701          FireClass ANC 1 Aanvulling / Document behuizing [Blanco deur] 
557.202.702          FireClass ANC 2 Aanvulling / Document behuizing [Blanco deur] 
557.202.703          FireClass ANC 3 Aanvulling / Document behuizing [Blanco deur] 
557.202.704          FireClass ANC1-D Aanvullend / Document behuizing [1 x uitsparing deur] 
557.202.705          FireClass ANC2-D Aanvullend / Document behuizing [2 x uitsparing deur] 
557.202.706          FireClass ANC3-D Aanvullend / Document behuizing [2 x uitsparing deur] 

Productbestelcodes

557.201.410 IP66 behuizing met DIN-rail voor viervoudige modules

Een polystyreen/polycarbonaat IP66-goedgekeurde behuizing met een DIN-rail voor 
het monteren van 1 viervoudige input/output-module (FC410QIO) of 1 viervoudige 
bewakingsuitgangsmodule (FC410 QMO of 1 viervoudige relaisuitgangsmodule 
(FC410QRM, compleet met een transparante afdekkap.

IP66 behuizing met DIN-rail voor viervoudige modules

Productbestelcodes

FCD800 IP65  557.201.401              

FC800 IP65 aanvullende behuizing 140W x 120H x 70D mm met ingebouwd venster om 
de led-module te zien..

Aanvullende module behuizing                   
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Productbestelcodes

FC470CV 517.035.007              

Aanvullende afdekking voor gebruik met de FC410-serie modules. Past op een MK-stijl 
dubbelwandige wanddoos.

Aanvullende afdekking voor gebruik met modules                                     

Productbestelcodes

FC470DGB 517.035.010              

De FC470DGB witte plastic MK wanddoos voor opbouwmontage voor gebruik met de 
800-serie adresseerbare hulpmiddelen die een 517.035.007 afdekking hebben.

Witte D/gang B/box

Productbestelcodes

FC470MDG  517.035.011                          

De FC470MDGB metalen MK wanddoos voor opbouwmontage voor gebruik met de 
FC410-serie adresseerbare hulpmiddelen die een 517.035.007 afdekking hebben.

B metalen D/gang B/box 

Aanvullende lusmodules behuizing
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Aanvullende lusmodules behuizing

De FC470DBL droge leiding verzonken montage (voor gipsplaten etc.) MK wanddoos 
voor gebruik met de FC410-serie adresseerbare hulpmiddelen die een 517.035.007 
afdekking hebben.

Droge leiding B/box      

Productbestelcodes

FC470DLB  517.035.015

Productbestelcodes

557.201.303  DIN railmontageset

Gebruikt om een FC410MIO-module op een DIN-rail te monteren.

DIN railmontageset voor FC410MIO

Productbestelcodes

FC470FMB   517.035.014

De FC470FMB stalen MK wanddoos voor opbouwmontage voor gebruik met de FC410-
serie adresseerbare hulpmiddelen die een 517.035.007 afdekking hebben.

Stalen D/gang B/box                                            
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Productbestelcodes

547.004.002  DIN railbeugel voor het monteren van aanvullende 
   modules op een 35mm DIN rail.                  

Met de DIN-railmontagebeugel kan elke module die op een FC470CV aanvullende 
afdekking kan worden gemonteerd, op een DIN-rail worden gemonteerd.

PCB opklik montagepootjes inbegrepen. Past op standaard 35 mm DIN-railbeugel.

DIN-railmontagebeugel                                                                                                                                 
          

Lusmodules
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490St service- & programmeertool 



Service- & programmeertool 

Algemene kenmerken

  - Lezen/schrijven van het detector/lusmodule adres.
  -  Weergave van temperatuur/koolmonoxideniveaus en 

rookverduistering.
  - Programmering van de led.
  - Testen van de externe led en controleuitgangen.
  - Uitvoeren van de zelfverificatietest van de brandmelder.
  - Weergave van het verontreinigingsniveau van de detector.
  - Aansturing van de aanvullende uitgangen.
  - Uitlezen van de status van de lusmodule.
  - Opties stroombeheer.

Algemene informatie

De adresseerbare, aanvullende rookmelder programmeer adreslus servicetool 
FC490ST is een krachtige en flexibele lustool als ondersteuning bij het installeren van 
rookmelders en hulpstukken. Te gebruiken bij het ingebruikname, diagnosticeren en 
onderhoud van FireClass branddetectiesystemen.  
 
Met het adresseerbare programmeertool voor detectors kunnen de adresseerbare 
rookmelders en hulpstukken worden onderzocht, getest en geprogrammeerd.  De 
FireClass adresseerbare servicetool FC490ST is geschikt voor gebruik met een 
desktop of bediening met één hand en draait op standaard oplaadbare accu's.

Productbestelcodes

516.460.490           Handservice- en programmeringstool
517.050.015           Volumeaanpassingstool
516.800.923           FC service-accessoireset.
516.800.922           Reserve programmeerkabel lusmodellen FC490ST
516.800.924           Reservepennen voor de FC490ST programmeerkabel (10 st.)
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Rookaanzuigsysteem 

Productbestelcodes

516.016.402  ICAM IAS460 bewaking veelvoorkomende storingen dubbele  
melder voor aangezogen rook

516.016.401  ICAM IAS461 bewaking veelvoorkomende storingen enkele melder  
voor aangezogen rook

516.016.303 ICAM groffilter (Per pak van 10)

Algemene informatie

Het ICAM rookdetectiesysteem voor luchtbemonstering biedt een flexibele oplossing 
die voldoet aan de unieke eisen van diverse toepassingen, waaronder industriële 
ruimten zoals kabeltunnels, eisen t.a.v. vandalisme bestendigheid en discreetheid 
voor speciale gebouwen, of kan eenvoudigweg worden gebruikt ter vervanging van 
brandmelders in kantoorgebouwen. 

Het ICAM-systeem zuigt op actieve wijze lucht aan vanuit het beveiligde gebied via 
bemonsteringsgaten in een leidingnetwerk. De verzamelde lucht wordt vervolgens 
gefilterd alvorens te worden geanalyseerd door maximaal twee sensoren uit de 
FC460-serie. 

Het ICAM-systeem is in twee configuraties leverbaar: 

IAS460-configuratie met dubbele inlaatleiding die kan worden voorzien van twee 
melders voor de bewaking van een of twee leidingtrajecten. 

IAS4691-configuratie met een inlaatleiding die kan worden voorzien van een 
brandmelder. 

Het systeem maakt gebruik van een krachtig aanzuigapparaat en circuits voor 
stromingsbewaking die via de software kunnen worden geconfigureerd. 

Het luchtstroomniveau wordt weergegeven in een staafdiagram met tien elementen 
dat kan worden afgestemd op hoge en lage stromingsdrempelwaarden, terwijl 
storingen in de stroming worden gemeld als apparaatstoring.

Algemene kenmerken

  - Ideaal voor gebieden met beperkte toegang, ruwe omgevingen en gebieden waar een puntmelder zou worden beschadigd. 
  - Krachtige ventilator. 
  - Maximaal twee leidingtrajecten van 100m beschikbaar. 
  - Leidingen kunnen afzonderlijk worden gecontroleerd op luchtstroming met een grafische led-balk. 
  - FireClass-lus en 24 Vdc-aansluitingen. 
  - Storingsbewaking via de FireClass-lus. 
  - IP65 behuizing. 
  - Luchtfilters geschikt voor onderhoud ter plaatse. 
  - Maakt gebruik van standaard 25 mm VESDA-leidingen en fittingen..
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96

VESDA VLQ-100-rookaanzuigsysteem en accessoires 

Algemene kenmerken

  - Lasergebaseerde absolute rookdetectie.
  - Schone luchtbarrière tegen vervuiling.
  - Maximaal 100 m² bewaking.
  -  Maximaal 2 x 6 m (20 ft) lineair of  

maximaal 2 x 9 m (30 ft) afgetakte leidingen.
  - 2 of 4 klasse A / zeer vroegtijdige branddetectie bemonsteringsgaten.
  - Metrisch/Britse leidingingangen.
  - Vooralarm-, alarm- en storingsrelais.
  - 5 leds, vooralarm, brand, storing, filter, stroom.
  - Bewaakte on-board filter.
  - AutoLearn™ rook.
  - Algemene doeleinden ingang.
  - IP30 behuizing.
  - Xtralis QSC support.
  - USB-poort voor pc-aansluiting.
  - Gebeurtenislog
  - Laag energieverbruik.
  - Configuratie via DIP-schakelaars.
  - Verschillende montageopties.
  -  UL, ULC, ActivFire, CE, LPCB, VNIIPO,  

EN 54-20 (Klasse A, B & C met 4 gaten).

Algemene informatie

De VESDA VLQ-melder is een rendabele rookaanzuigsysteemoplossing die voldoet 
aan de unieke wensen van verschillende toepassingen voor kleinere omgevingen tot 
maximaal 100 m².

VLQ-melders zijn geschikt voor toepassingen voor zowel hoge als normale 
gevoeligheid en bieden veel installatievoordelen als het gaat om gebruiksklare 
bediening, stand-alone functionaliteit en eenvoudig leidingnetwerk.

De VLQ zuigt actief lucht aan vanuit het beschermde gebied via een leidingnetwerk 
waar twee of vier gaten worden gebruikt. De VLQ heeft twee leidingingangen en er 
zitten altijd een of twee gaten in elke leiding. De verzamelde lucht wordt vervolgens 
gefilterd alvorens te worden geanalyseerd in de detectiekamer.

De detectiekamer maakt gebruikt van een laserlichtbron en een foto-elektrisch 
ontvangstcircuits om verstrooid licht te detecteren dat duidt op de aanwezigheid van 
rook.
Alarm- (vooralarm & brand) en storingscondities worden gemeld door het activeren 
van de betreffende leds op het eenvoudige display en de droge contactrelais.
 
Het systeem is geschikt voor zowel rookalarm- als stromingsstoringsdrempelwaarden 
om tegemoet te komen aan de behoefte van de toepassing.

Productbestelcodes

VSP-893 Leidingset
VLQ-100         VLQ- rookaanzuigsysteem met relais & USB
VSP-890          oppervlakbevestigingsset
VSP-891          verzonken bevestigingsset 
VSP-892          Reservefilter
VSP-892-20    Reservefilter - pak van 20
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VESDA-aanzuigleidingen, bedrukt over de lengte aan tegenoverliggende zijden met een 
tussenruimte van 450 mm. Leidingen met een lengte van 3 m. Bestellen in een veelvoud 
van 10 lengten.

Productbestelcodes

516.018.901

Pijp 25mm diameter

Rechte mof voor 25 mm leidingen. Bestellen in een veelvoud van 10

Productbestelcodes

516.018.902

Mof 25mm

Schroefkoppeling om onderhoud van leidingwerk te vereenvoudigen. Bestellen in een 
veelvoud van 1

Productbestelcodes

516.018.903

Schroefkoppeling 25mm 

Bocht met lange radius 90 graden. Bestellen in een veelvoud van 5

Productbestelcodes

516.018.904

Bocht 25mm                                                                                                                                             
                          

VESDA VLQ-100-rookaanzuigsysteem en accessoires 

Productbestelcodes

VSP-893 Leidingset
VLQ-100         VLQ- rookaanzuigsysteem met relais & USB
VSP-890          oppervlakbevestigingsset
VSP-891          verzonken bevestigingsset 
VSP-892          Reservefilter
VSP-892-20    Reservefilter - pak van 20
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Kniestuk 45 graden. Bestellen in een veelvoud van 5

Productbestelcodes

516.018.905 

Kniestuk 25mm          

Eindkap 25mm. Bestellen in een veelvoud van 5

Productbestelcodes

516.018.906                       

Eindkap 25mm                                                          

T-stuk 25mm. Bestellen in een veelvoud van 5

Productbestelcodes

516.018.907                          

T-stuk 25mm                                                                      

Leidingklem 25mm. Bestellen in een veelvoud van 10

Productbestelcodes

516.018.908

Leidingklem 25mm                           

Rookaanzuigsysteem en accessoires 
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Mof verloop, Brits naar metrisch, voor uitbreiding van bestaande systemen.  
Bestellen in een veelvoud van 5

Productbestelcodes

516.018.909

Mof verloop 25mm naar 3/4"                                                                                                                                       

Lijm met oplosmiddel.

Productbestelcodes

516.018.910

Lijm met oplosmiddel (blik 0,25 l)

Capillaire slang conisch monsterafnamepunt. 25mm busadapter + 2m capillaire slang 
(kleur slang - rood)

Productbestelcodes

516.018.911                                                                                    

Capillaire slang conisch monsterafnamepunt                                                                                                                   

Capillaire slang conisch monsterafnamepunt. 25mm busadapter + 2m capillaire slang 
(kleur slang - rood)

Productbestelcodes

516.018.912                                                                                

Capillaire slang verzonken monsterafnamepunt                                                                                                                      
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Capillaire slang 10mm o/d x 30m lengte (kleur slang - rood)

Productbestelcodes

516.018.915 

Capillaire slang 10mm

Monsterafnamepunt label Bestellen in een veelvoud van 100

Productbestelcodes

517.017.005             

Monsterafnamepunt label (1 rol)                         

Buislabel. Bestellen in een veelvoud van 100

Productbestelcodes

517.017.006                      

Buislabel (1 rol)                                     

Leidingklem 25mm. Bestellen in een veelvoud van 10

Productbestelcodes

516.018.908

Leidingklem 25mm                           

Rookaanzuigsysteem en accessoires 
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Luchtkanaalsonde-eenheid 

 DPK6-luchtkanaalsonde met 4B-C 4” gelijkstroomsokkel 

Algemene kenmerken

  -  DPK6 voor gebruik met de FC460PH met ingebouwde 4B-C 4” gelijkstroomsokkel/
  - ontworpen om te voldoen aan EN54-27
  - eenpijps luchttestsysteem
  - gepatenteerde cap-up venturipijp en kabelbehuizing
  - testopening op afdekking
  - eenvoudige installatie
  - gevoelige stroomindicator
  - eenvoudige service en onderhoud
  -  reeks aluminium testbuizen beschikbaar 

voor kanalen tot 2700 mm

Algemene informatie

De DPK6-luchtkanaalsonde-eenheden zijn ontwikkeld voor het detecteren van rook 
in ventilatiekanalen en bieden aanzienlijke voordelen als het gaat om prestatie en 
installatie. 
In de meeste toepassing hebben de rook of verbrandingsproducten vaak al een hele 
afstand afgelegd, waardoor de rook verouderd is op het moment dat hij de sonde-
eenheid bereikt. Vandaar dat wordt aangeraden een optische rookmelder te plaatsen, 
vaak ook een vereiste van de bouwregelgeving. De DPK6-luchtkanaalsondes maken 
gebruik van de FC460PH-multisensorrookmelders

Normaal gesproken worden de DPK6-luchtkanaalsondes niet direct in de kanalen 
gemonteerd, omdat de melder in de luchtstroom slechts een klein  deel van het 
kanaal kan testen en ze dus sterk zouden vervuilen. In plaats daarvan wordt het 
kanaal beschermd door het gebruik van luchtkanaalsondes die lucht verzamelen uit 
de doorsnede van het kanaal, waarna het door de melderkop wordt geleid.

Het systeem bestaat uit een enkele testbuis, wat de efficiëntie verbetert en de 
installatietijd verminderd. De behuizing van de DPK6-luchtkanaalrookmelder is 
zo ontworpen dat hij voldoet aan de meest strikte eisen van de nieuwe Europese 
norm EN54-27. Het systeem voldoet aan alle eisen voor veilige branddetectie met 
luchtstroomsnelheden van 1,5 m/s tot 20 m/s.

Om te zorgen dat de luchtstroom door de adapter representatief is voor de 
luchtstroom in het ventilatiekanaal, moet de melder op een plek worden geïnstalleerd 
waar normaal debietmeters zijn gemonteerd. 

Lees de montage-instructies die bij dit product worden geleverd goed door.

Productbestelcodes

517.025.056  DPK6 luchtkanaalsonde met 4B-C 4” gelijkstroomsokkel
517.025.058  DPK6-60 - testslang 60 cm
517.025.059  DPK6-150 - testslang 150 cm
517.025.060  DPK6-280 - testslang 280 cm
517.025.061  DPK6-MB - luchtkanaalsonde montagesteun
517.025.055  DPKF filter (per pak van 10)
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Lijndetectors 

Automatisch uitlijnende optische lijndetector   

Algemene kenmerken

  - Motoraangedreven automatische uitlijning.
  - Maximaal 4 brandmelders per controle unit. 
  - Elke brandmelder kan worden geconfigureerd van 8 m tot 100 m. 
  - Geïntegreerde LASER. 
  - Snelle, automatische uitlijning van de bundel. 
  - Automatische optimalisatie gebouwbeweging en verontreinigingscompensatie. 
  - Wereldwijde goedkeuringen inclusief EN54:12 en UL268. 
  - Afmetingen controle unit (BxHxD) 202 x 230 x 81 mm 
  - Afmetingen brandmelder (BxHxD) 134 x 135 x 134 mm

Algemene informatie

De FIRERAY 5000 motoraangedreven, automatisch uitlijnende optische lijndetector 
kan vanaf nu worden geïnstalleerd met maximaal vier melderkopper per systeem, 
waardoor dus op zowel de installatietijd als -kosten wordt bespaard. Dit innovatieve 
systeem is vanaf de grond ontwikkeld, waardoor geavanceerde technologie kon 
worden meegenomen die volledig is gericht op de behoeften van de installateur en 
eindgebruiker, zowel nu als in de toekomst. 

Zodra de melderkoppen zijn verbonden door middel van het Easifit First Fix-systeem, 
kan een integrale LASER worden geactiveerd. Deze is langs het optische traject 
van de bundel uitgelijnd. Hierdoor kunnen de reflecterende prisma's sneller en 
betrouwbaarder worden herkend. Zodra de LASER is gebruikt om de bundel grofweg 
uit te lijnen, neemt het Auto-Optimise bundel uitlijningssysteem over en richt de 
bundel automatisch in de optimale positie. 

Elke melderkop kan afzonderlijk worden geconfigureerd van 8 m tot 100 m en heeft 
een individuele branddrempelwaarde. De controle unit van het systeem bevat een set 
brand- en storingsrelais die gebruikt kunnen worden voor alle geïnstalleerde melders. 

De FR5000 MultiHead is voorzien van een melderkop en reflector voor enkelvoudige 
bundelwerking van 8 tot 50 meter. Er kunnen 3 extra melderkoppen aan de controle 
unit worden toegevoegd, waardoor grotere en complexere gebieden kunnen worden 
beschermd (afhankelijk van de lokale codes).

Productbestelcodes

 FIRERAY 5000 516.015.020

Elke melderkop kan afzonderlijk worden geconfigureerd van 8 m tot 100 m en heeft een 
individuele branddrempelwaarde. De controle unit van het systeem bevat een set brand- 
en storingsrelais die gebruikt kunnen worden voor alle geïnstalleerde melders.

Productbestelcodes

516.015.021

FR 5000 melderkop

Afbeelding ontbreekt
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Reflector 100 X 100 mm 4 reflectoren vereist voor een afstand van 50 tot 100 m.

Productbestelcodes

516.015.007

Reflector

Fireray® 3000 optische lijndetector interface                     

Productbestelcodes

516.015.030

Algemene informatie

De  FIRERAY® 3000 is ideaal voor toepassingen waar het detectiepad van de IR-
detectie (infrarood) klein is en waar reflecterende oppervlakken in gebouwen aanwezig 
zijn. Door de esthetische bouwwijze kan het systeem goed
worden toegepast in zowel moderne gebouwen als historische panden waar plafonds 
vaak voorzien zijn van ornamenten.

De FIRERAY® 3000 is zo ontworpen dat het door één installateur kan worden 
geïnstalleerd door zijn laserondersteunde uitlijningsmethode gecombineerd met 
het gebruiksgemak uitlijningsleds die visuele feedback geven. De geïntegreerde 
laseruitlijnhulp kan worden geactiveerd op de controle unit of de ontvangerkop.

Aan de controle unit kan een extra melderkopset (een zender & een ontvanger) worden 
toegevoegd, aparte relaiscontacten aanwezig voor beide lijndetectiesets.

Algemene kenmerken

  - Afzonderlijke zender- en ontvangerkoppen.
  - Bereik 5 tot 120 meter, configureerbaar per set van brandmelders.
  - Integrale laser uitlijning in ontvanger.
  - Tweedraads interface tussen controle unit en ontvanger.
  - Enkele en dubbele melderopties.
  - Afzonderlijke brand- en storingsrelais per melder.
  - Controle unit laag niveau met lcd-scherm.
  - Programmeerbare gevoeligheids- en branddrempelwaarde.
  - Automatische versterkingsregeling (AGC) voor driftcompensatie.
  - First Fix-concept voor zender, ontvanger en controle unit.
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Lijndetectors 

Extra lijndetectieset voor gebruik met de Fireray® 3000.

Productbestelcodes

516.015.031 

FireRay® 3000 extra lijdetectieset                            

Instelbare beugel voor gebruik met de  Fireray® 3000- of Fireray 5000-koppen.

Productbestelcodes

3000-201

FireRay® 3000 instelbare beugel                     

De Fireray® 50 en Fireray® 100 zijn opgebouwd uit twee basiselementen, een 
gecombineerde infrarood zender en ontvangen in een normale behuizing en een 
reflecterend prisma. De elektronica van de zender en ontvanger samen analyseren de 
gereflecteerde bundel van het prisma op rook en activeren een alarmconditie als een 
vooraf ingesteld niveau wordt bereikt.

Productbestelcodes

516.015.011  FireRay® 50
516.015.012  FireRay® 100
                        

Fireray® 50/100 optische lijndetector interface                                      
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Optische lijndetectors montage-accessoires
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De universele montagebeugel kan worden gebruikt voor de Fireray 
5000-brandmelderkop en de 1- of 4-weg prismaplaten, zodat de brandmelderkop of 
prismaplaten eenvoudig kunnen worden gemonteerd en aangepast als ze op schuine 
wanden of beplating moeten worden bevestigd.

Productbestelcodes

5000-005 

Universele montagebeugel

De platte montageplaat een een metalen plaat voor een prisma of 4 prisma's, de 
montagegaten aan de zijkant zijn compatibel met Unistrut® stellingsysteem.

Productbestelcodes

5000-006

Platte montageplaat voor 1 tot 4 prisma's 

Op de grote prismaplaat kunnen 4 prisma's veilig worden gemonteerd en hij  is 
ontworpen voor gebruik in combinatie met de universele montagebeugel (niet 
inbegrepen).

Prisma montageplaat voor 4 prisma's

Productbestelcodes

5000-007

Op de kleine prismaplaat kan een prisma veilig worden gemonteerd en is ontworpen 
voor gebruik in combinatie met de universele montagebeugel (niet inbegrepen).

Prisma montageplaat voor 4 prisma's

Productbestelcodes

5000-008

Optische lijndetectors montage-accessoires
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Volledige goedkeuringen 
geven een veilig gevoel

Voor de gemoedsrust van zowel de 
installateur als de eindgebruiker, zijn 
FireClass-producten door onafhankelijke 
instanties goedgekeurd en gecertificeerd 
volgens desbetreffende Europese normen. 
FireClass-goedkeuringen reiken verder 
dan de minimale vereisten, waaronder 
de EN54 goedkeuring van de J400-serie 
en de Prescient III blussencentraleheeft 
een EN54-2, EN54-4 en EN12094-1 
goedkeuring. Voor alle brandmelders uit 
de FireClass-reeks geldt bovendien de 
brandmeldergoedkeuring EN54.

Uitgebreide reeks

De conventionele reeks van FireClass 
biedt de gebruiker de keuze uit diverse 
zeer bekende bedieningscentrales die 
over de hele wereld worden gebruikt. 
Het assortiment loopt van hetde basis 
J408-2-2 groepen brandmeldcentrale tot 
aan de uitbreidbare J424-8-24 groepen 
brandmeldcentrale. Alle centrales kunnen 
worden voorzien van 1 of 2 optionele 
blusmodules en zijn ontworpen voor 
eenvoudige installatie. Dit betekent dat de 
meeste van de conventionele brandmelders 
met elke groep kunnen worden verbonden. 

De conventionele bedieningscentralereeks 
is uitgebreid met de FireClass Precient III 
bluscentrales, ontworpen voor eenvoudige 
installatie. Dit betekent dat de meest van de 
conventionele brandmelders met elke groep 
kunnen worden verbonden.

Eenvoudig te installeren

Alle FireClass conventionele centrales zijn 
gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar.

Zowel de J408 als de J424 zijn eenvoudig 
te installeren en kunnen via de pc of het 
toetsenbord worden geconfigureerd.

De Prescient III is voorzien van een 
robuuste metalen behuizing, maar komt in 
een chassisstijl, zodat het moederbord en 
de voeding tijdens de installatie kunnen 
worden verwijderd.

Aantrekkelijke 
puntmelderreeks

De FireClass-reeks conventionele 
brandmelders kunnen worden gebruikt 
in alle situaties waarbij sprake is van 
brandgevaar, van langzaam smeulende 
branden met behulp van koolmonoxide-
technologie tot ernstige branden met behulp 
van de unieke High Performance optische 
rookmelder, die de kenmerken van de 
ionisatie rookmelder emuleert, zonder dat 
er radioactieve componenten vereist zijn.

De High Performance optische multisensor 
is een universele brandmelder die kan 
worden gebruikt ter vervanging van een 
ionisatiebrandmelder.

De koolmonoxide/warmte-multisensor 
biedt een hoge mate van bescherming in 
omgevingen waar traditionele rookmelders 
ongeschikt zijn.

Infrarood vlammenmelders vormen een 
voordelige oplossing en zorgen voor 
een vroegtijdige detectie van brandende 
vloeibare brandstoffen.
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Prescient III

EN54-goedkeuring voor detectiefunctie.
-  EN12094-1-goedkeuring voor 

gasontluchtingscapaciteit.
-  Uitgebreide reeks 

statusindicatoreneenheden voor de 
indicatoreenheden beschikbaar in 
standaard en weerbestendige behuizingen.

Duo CEL

-  Voordelig instapmodel brandmeldcentrale, 
EN54 en CPD-1 goedgekeurd.

-  Beschikbaar in uitvoeringen met 2, 4 en 8 
groepen.

-  Sleutelknopbediening, dus geen codes meer 
onthouden.

- Optionele repeater beschikbaar.  
-  Veelzijdige, eenvoudig te installeren 

behuizing.

Precept EN

-  Complete reeks conventionele 
brandmeldcentrales. 

- Beschikbaar voor 2, 4, 8, 16 en 32 groepen. 
-  Maximaal 5 repeaters per branmdcentrale 

verbonden via een tweedraadse buskabel. 
-  Precept biedt omvangrijke uitbreidingen van 

relaismodules tot alarmcircuituitbreidingen. 

Melders

-  De meest herkenbare handmelders voor 
binnen en buiten.

-  Leverbaar voor standaard en 
tweedraadsinstallaties.

-  Geleverd met of zonder wanddoos voor 
eenvoudige installatie.

J408

-  Voordelige brandmeldcentrale, EN54 en 
EN12094-1 goedgekeurd.

-  Beschikbaar in uitvoeringen met 2, 4 en 
8 groepen.

- Blusmodule beschikbaar.
- Optionele repeater beschikbaar.
-  Veelzijdige, eenvoudig te installeren 

behuizing.

J424-8

- EN54- en EN12094-1-goedgekeurd..
- Kan tot 24 groepen worden uitgebreid.
- Blusmodule beschikbaar.
- Optionele repeater beschikbaar.
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Nevenindicator 

-  Wordt meestal gebruikt wanneer de 
brandmelder niet direct zichtbaar is.

-  Strakke en discrete afwerking om de 
brandzoektijd te reduceren. 

FireClass brandmelders 
600-serie

-  Voordelige, uitgebreide reeks 
conventionele brandmelders voorzien van 
geavanceerde technologie.

-  Gecombineerde optische/warmtemelder, 
ideaal voor ionisatievervanging.

- Geavanceerde koolmonoxide detector.
- Zonongevoelige infrarood vlamdetector.

Meldersokkels en accessoires

- Meldersokkels en accessoires.
-  Reeks standaard sokkels, alarmgeversokkels 

en optische/akoestische alarmgeversokkels 
aangevuld met de tijdbesparende 
plafondadapter die snelle en eenvoudige 
installatie mogelijk maakt.

Alarmgevers en cap-up 
optische alarmgevers

-  Uitgebreide reeks akoestische en optische 
alarmgevers.

-  Uitgebreide selectie geluiden voor nieuwe 
en bestaande toepassingen.

-  Visuele alarmen leverbaar in de 
akoestische en optische alarmgever reeks.

Deurontgrendeling

-  Voordelige eenheden in 24 Vdc- en 230 
Vac-uitvoering leverbaar.

-  Afwerkingen leverbaar in kunststof, 
chroom of messing.

-  Essentieel onderdeel van de 
brandbeveiligingsapparatuur in de 
meeste installaties.
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Productbestelcodes

508.031.702  Duo-Cel 2 groepen  
centrale

508.031.703  Duo-Cel 4 groepen  
centrale

508.031.704  Duo-Cel 8 groepen  
centrale

508.031.705   Duo-Cel 8 groepen AC 
Repeater

508.031.706  Duo-Cel 8 groepen DC 
Repeater

Algemene kenmerken

  - Volledig goedgekeurd.
  - Beschikbaar in 2, 4 & 8 groepen met een esthetische vormgeving.
 - Stevig, vlamvertragend, ABS-plastic behuizing met bediening, groepentekst invoegen en indicatie overlay.
 - Eenvoudig te installeren, programmeren en gebruiken. - Toegang tot bediening via een sleutel.
 - De centrales kunnen op het oppervlak of half verzonken worden gemonteerd en hebben 20 mm kabeldoorvoeringen.
 - Uitvoerige ledindicaties en gebruikers/monteurs tools.
 - Laag standby energieverbruik.
 - 4 alarmgevercircuits, 4 & 8 groepen, 2 op 2 groepencentrale. - Groepen- & alarmmelderopties te configureren.
 - 1,5A geschakelde voeding met temperatuur gecompenseerde acculading.
 - Standaard 3,4 Ah SLA-accu's in de behuizing.
 - 8 groepenrepeater beschikbaar met 24V of netspanning (alleen geschikt voor 4- & 8-groepen centrales).
 - Optie voor groepenactivering kortsluiting (wereldwijd).
 - Optie voor einde van de lijn groepenweerstand voor retro.

Algemene informatie

Met FireClass Duo-Cel krijgt u heel veel functionaliteit in een 
instapmodel pakket, geschikt voor de meeste kleine installaties. 

De brandmeldcentrale is ontworpen om naadloos te werken met de 
FireClass brandmelders, handmelders en alarmgevers, daarnaast heeft 
hij nog veel handige configuratieopties, ingangen en uitgangen die 
ondersteuning bieden bij de installatie en ombouw.

Duo Cel

Productbestelcodes FireClass reserveonderdelen & accessoires

2501061 Reserve inschakelsleutel voor FireClass Duo-Cel 
2605502 Moederbord FireClass Duo-Cel 2 groepen centrale
2605503 Moederbord FireClass Duo-Cel 4 groepen centrale
2605504 Moederbord FireClass Duo-Cel 8 groepen centrale
2605505 Moederbord FireClass Duo-Cel 8 groepen AC repeater 
2605538 EOL-set voor FireClass Duo-CEL
2605506 Moederbord FireClass Duo-Cel 8 groepen DC Repeater
2000931 Tas met installatie-accessoires (fixing kit) voor FireClass Duo-Cel Panels 
2000932 Tas met installatie-accessoires (fixing kit) voor FireClass Duo-Cel centrales
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Productbestelcodes

508.032.701 Precept EN 2 groepen centrale
508.032.702 Precept EN 4 groepen centrale
508.032.703 Precept EN 8 groepen centrale
508.032.704 Precept EN 16 groepen centrale
508.032.706 Precept EN 32 groepen centrale

Algemene kenmerken

  - Volledig goedgekeurd
  - Van 2 tot 16 groepen (maximaal 32 brandmelders per groep) 
  - Uitgebreide eindgebruikersfunctie (toegangsniveau 2) 
  - Ontworpen en geproduceerd op basis van de nieuwste technologie voor optimale prestaties en consistente hoge kwaliteit. 
  - Uitgebreide configureerbare functies voor de monteur via DIP-schakelaars. 
  - Standaard 4 alarmcircuits (centrale met 4 groepen en meer). 
  - Maximaal 5 volledig functionele nevenpanelen - tweedraads RS485. 
  -  Reeks van voedingsmodules die voldoen aan EN54, ontworpen om te voldoen aan de specifieke belastingseisen van elke centrale. 
  - Functie voor eenmanstest van groepen en alarmgevers. 
  - Kortsluiting bij brand instelling voor gebruik bij oudere typen brandmelders. 
  - Ingangen voor ontruimen, stille alarmen, systeemreset. 
  - 3 open-collector uitgangen voor ontruimen, zoemer actief, uitschakeling actief. 
  - Extra voedingsuitgang - bewaakte zekering. 
  - Uitbreidingskaarten voor open-collector, relais- en alarmuitgangen (voor centrales met 8 groepen of meer). 
  - Optionele timerklok-/tellermodule. 
  - Optionele tekst insteekkaarten in vreemde talen beschikbaar. 
  - Optionele halfverzonken of volledig verzonken montagesierranden.

Algemene informatie

De Precent EN-reeks van conventionele brandmeldcentrales zijn krachtig en toch 
gebruiksvriendelijk. Het ontwerp en de productie voldoen aan hoge normen, ze zijn 
gecertificeerd volgens en EN54, deel 2 & 4. 

Ze zijn leverbaar in 2, 4, 8, 16 en 32 groepen, samen met bijpassende repeaters voor 
alle modellen. 

De 8 - 32 groepenmodellen kunnen elke combinatie van uitbreidingskaarten met 8 
kanaaluitgangen aansturen (relais, alarmcircuits en open collector 0v-uitgangen), die 
zowel groepengeactiveerd of normale uitgangmodi kan worden ingesteld. 

Elke centrale heeft uitgebreide configuratie-opties, maar is toch eenvoudig te 
installeren, te programmeren en te bedienen. Dit wordt ondersteund met uitgebreide 
documentatie over ingebruikname, bediening en onderhoud. 

De centrales zijn zo ontworpen, dat ze werken met brandmelders van meerdere 
producenten en ze zijn in staat te functioneren met verschillende installatietypen 
(nieuw of omgebouwde).

Precept EN 2, 4, 8, 16 & 32 groepen 

508.032.707  FireClass Precept EN 8 groepen AC Repeater
508.032.708  FireClass Precept EN 16 groepen AC Repeater
508.032.709  FireClass Precept EN 32 groepen AC Repeater
508.032.710  FireClass Precept EN 8 groepen AC Repeater
508.032.711  FireClass Precept EN 16 groepen AC Repeater
508.032.712  FireClass Precept EN 32 groepen AC Repeater

Duo Cel
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Productbestelcodes reserveonderdelen & accessoires

2605061 C1631 Repeater interface
2605063 C1633 Led O/C driver PCB
2605064 C1634 Relaisuitgang PCB
2605065 C1635 Alarm/Mon O/P PCB
2605060         C1630 Uitgang driver interface 
2605085 Moederbord voor FireClass Precept EN 2 groepencentrale 
2605086 Moederbord voor FireClass Precept EN 4 groepen centrale 
2605087 Moederbord voor FireClass Precept EN 8 groepen centrale 
2605088 Moederbord voor FireClass Precept EN 16 groepen centrale 
2605089 Moederbord voor FireClass Precept EN 32 groepen centrale 
2605090 Moederbord Precept EN AC Repeaters
2605091 Moederbord FireClass Precept EN DC Repeater
2000682 Slot en cilinder voor Precept EN
508.032.713 Moederbord voor FireClass Precept EN 2 groepen centrale 
508.032.714 Displaykaart FireClass Precept En 4 groepen centrale
508.032.715 Displaykaart FireClass Precept En 8 groepen centrale
508.032.716 Displaykaart FireClass Precept En 16/16L groepen centrale
508.032.717 Displaykaart FireClass Precept En 32 groepen centrale

2000614 Tas met installatie-accessoires (fixing kit) voor FireClass Precept EN Panels
2000619 Tas met installatie-accessoires (fixing kit) voor FireClass Precept EN repeater
2603011 Half verzonken sierlijst Precept EN 2,4,8,16 centrale & 8,16 REP gepolijst roestvrij staal
2603061 Verzonken sierlijst Precept EN 2,4,8,16 centrale & 8,16 REP gepolijst roestvrij staal

Precept EN 2, 4, 8, 16 & 32 groepen 
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Algemene kenmerken

  - Volledig goedgekeurd 
  - Bewaakte ingangen voor gasblussing, lage druk, afsluiter gesloten/afwijkend, blussing geblokkeerd. 
  - Ingangsregeling voor auto/handmatig, gasblussing uitstellen, blokkeren. 
  - Optie actuator afgesloten 1 minuut. 
  - Bewaakte vrijgave actuator/magneetklep. 
  - Gemeenschappelijke functies brand, storing, relais/bewaakte uitgangen. 
  - Functies relais/bewaakte uitgang 1e trap, 2e trap, 3e trap en gasblussing. 
  - Resetfuncties relais. 
  - Enkele of tweegroeps afhankelijke werking. 
  - Vertraging voorafgaande aan blussing instelbaar van 0 tot 60 seconden met zichtbaar terugtellende timer. 
  - Blusindicatie met of zonder drukschakelaar. 
  - Vertraagd stil alarm tot na gasblussing. 
  - Optie voor snelle zoemer puls als gasblussing aanstaande is. 
  - Functie voor eenmanstest van groepen en alarmgevers.

Productbestelcodes

508.033.751 FireClass Prescient III bedieningscentrale blusgassysteem

Productbestelcodes reserveonderdelen & apparatuur

2605183 Moederbord voor Prescient III
2000682 Slot en cilinder voor Precient EN
2000898 Tas met installatie-accessoires (fixing kit) voor Prescient III

Prescient III blusgassysteem  
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Algemene informatie
De FireClass Prescient III bedieningscentrale blusgassysteem is krachtig en toch 
gebruiksvriendelijk, en is  kwalitatief hoogstaand ontworpen en geproduceerd. 
De centrale is goedgekeurd volgens BSEN 12094-1:2003, BSEN 54-2 en 4 en 
ontworpen conform BS723, deel 1. 

De centrale heeft uitgebreide configuratie-opties, maar is toch eenvoudig te 
installeren, te programmeren en te bedienen. Door het verwijderbare chassis kan de 
monteur de lege kast opstellen volgens het 'first fix'-systeem en dan vervolgens bij 
de inbedrijfstelling het chassis monteren.

Dit wordt ondersteund met uitgebreide documentatie over ingebruikname, bediening 
en foutopsporing. 

Bovendien is er een uitgebreide reeks compatibele accessoires beschikbaar die 
voldoen aan de meeste wensen van de klanten.

Drie volledig bewaakte detectiegroepen worden geleverd. Groep 1 en 2 bieden 
normaal de primaire en secundaire alarmmeldingen bij brand, zodat het blusproduct 
vrijgegeven kan worden (samenvallende detectiegroepen). Groep 3 is een hulpgroep 
alleen voor detectiedoeleinden. Groep 4 wordt als een handmatige activeringsgroep 
gebruikt.
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Blusgassysteem nevenpanelen  

Productbestelcodes

SLU1 508.033.752

Algemene kenmerken

  - Tweedradige dataverbinding tussen centrale en nevenpaneel.
  - Tweedradige voedingsverbinding tussen centrale en nevenpaneel.
  - Indicatie-eenheid van uitsluitend gebeurtenissen/status.

Statuslampeenheid

Productbestelcodes

SLU2 508.033.753

Algemene kenmerken

  - Tweedradige dataverbinding tussen centrale en nevenpaneel. 
  - Tweedradige voedingsverbinding tussen centrale en nevenpaneel. 
  - Indicatie van gebeurtenissen/status 
  - Handmatige blussing. 
  - Sleutelschakelaar auto/handmatig.

Statuslampeenheid
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Statuslampeenheid

Productbestelcodes

SLU4 508.033.755

Algemene kenmerken

  - Tweedradige dataverbinding tussen centrale en nevenpaneel.
  - Tweedradige voedingsverbinding tussen centrale en nevenpaneel.
  - Weerbestendig
  - Indicatie van gebeurtenissen/status
  - Sleutelschakelaar auto/handmatig.

Statuslampeenheid

Productbestelcodes

SLU3 508.033.754

Algemene kenmerken

  - Tweedradige dataverbinding tussen centrale en nevenpaneel. 
  - Tweedradige voedingsverbinding tussen centrale en nevenpaneel. 
  - Indicatie van gebeurtenissen/status 
  - Handmatige blussing. 
  - Sleutelschakelaar auto/handmatig. 
  - Terugtellende timer. 
  - Blokkeren en uitstelschakelaar.
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J408 

Productbestelcodes

557.201.522  J408-2 2 groepen conventionele brandmeldcentrale Engels
557.201.523  J408-4 4 groepen conventionele brandmeldcentrale Engels
557.201.524  J408-8 8 groepen conventionele brandmeldcentrale Engels
508.031.721  J408-2 2 groepen conventionele brandmeldcentrale Italiaans
508.031.722  J408-4 4 groepen conventionele brandmeldcentrale Italiaans
508.031.723  J408-8 8 groepen conventionele brandmeldcentrale Italiaans
557.201.528  J408-2 2 groepen conventionele brandmeldcentrale Israëlisch

Algemene kenmerken

  - Volledig goedgekeurd
  - Optionele blussingsmodule EN12094-1-goedgekeurd. 
  - Op elke groep kunnen maximaal 32 apparaten worden aangesloten. 
  - Gasgroep compatibel met 4 – 20 mA gasdetectors. 
  - Een alarm•repeat-uitgang voor elke ingangsgroep. 
  - Herkenning handmelders. 
  - Signaliseert ontbrekende detectors. 
  - 2 uitgangen voor sirenes, bewaakt met mogelijkheid tot geluidsonderbreking , omzeilbare 24 V alarmuitgangactivering. 
  - Uitgang voor storingsmeldingen met mogelijkheid tot geluidsonderbreking voor het activeren van signalerings- en hulpapparatuur. 
  - Bewaakte branduitgang voor telefoonkiezeractivering. 
  - Programmeerbare open-collector uitgang. 
  - Droge alarmcontactrelais voor het activeren van hulpapparatuur. 
  - Dag/nachtmodus. 
  - Alarm verificatietijd. 
  - Programmeerbare tijden voor herstel en reset. 
  - Te programmeren vanaf de pc of het toetsenbord. 
  - Log voor 50 gebeurtenissen via de pc te bekijken. 
  - Alarm/storingsgeheugen geactiveerd tot aan volgende reset. 
  - Commando voor stilzetten van sirenes. 
  - Voor commando's via het toetsenbord is een sleutel of pincode nodig. 
  - Repeater beschikbaar.

Algemene informatie

De J408 is een op een microprocessor gebaseerd nevenpaneel voor kleine tot 
middelgrote toepassingen, ontworpen en geproduceerd conform de EN54-normen. 
Hij heeft 8 groepen, elke groep ondersteunt maximaal 32 brandmelder met een 
maximum van 256 detectors. Elke detectiegroep heeft een alarm-herhalingsuitgang 
voor selectief beheer in het geval van brand.

De brandmeldcentrale heeft bewaakte alarmuitgangen met mogelijkheid tot 
geluidsonderbreking voor sirenes met eigen voeding, brandbellen, flitsers, 
telefoonkiezers, etc. Dit eenvoudig te gebruiken nevenpaneel wordt beschermd door 
een afsluitbare voorplaat die ervoor zorgt dat alleen geautoriseerd personeel toegang 
heeft. 

Door de optionele software in een Windows™-omgeving zorgt dat het nevenpaneel 
een volledig systeembeheer kent voor een gebeurtenissengeheugen, bestanden, 
reset en alle programmeerbare functie die de brandmeldcentrale biedt. 

557.201.529 J408-4 4 groepen conventionele brandmeldcentrale Israëlisch
557.201.530 J408-8 8 groepen conventionele brandmeldcentrale Israëlisch
557.201.532 J408-2 2 groepen conventionele brandmeldcentrale Portugees
557.201.533 J408-4 4 groepen conventionele brandmeldcentrale Portugees
557.201.534 J408-8 8 groepen conventionele brandmeldcentrale Portugees
557.201.539 J408-2 2 groepen conventionele brandmeldcentrale Spaans
557.201.540 J408-4 4 groepen conventionele brandmeldcentrale Spaans
557.201.537 J408-8 8 groepen conventionele brandmeldcentrale Spaans
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Algemene kenmerken

  - Volledig goedgekeurd 
  - Optionele blussingsmodule EN12094-1-goedgekeurd. 
  - Hoofdkaart voor 8 groepen. 
  - Ondersteunt 2 J400-EXP8 uitbreidingsmodules, in totaal 24 groepen. 
  - Op elke groep kunnen maximaal 32 apparaten worden aangesloten. 
  - Gasgroep compatibel met 4 – 20 mA gasdetectors. 
  - Een alarm•repeat-uitgang voor elke ingangsgroep. 
  - Herkenning handmelders. 
  - Signaliseert ontbrekende detectors. 
  -  2 uitgangen voor sirenes en activering, bewaakt met mogelijkheid tot geluidsonderbreking ,  

omzeilbare 24 V alarmuitgang en activering. 
  -  Uitgang voor storingsmeldingen met mogelijkheid tot geluidsonderbreking voor het activeren  

van signalerings- en hulpapparatuur. 
  - Bewaakte branduitgang voor telefoonkiezeractivering. 
  - Programmeerbare open•collector-uitgang. 
  - Droge alarmcontactrelais voor het activeren van hulpapparatuur. 
  - Dag/nachtmodus. 
  - Alarm verificatietijd. 
  - Programmeerbare tijden voor herstel en reset. 
  - Te programmeren vanaf de pc of het toetsenbord. 
  - Log voor 50 gebeurtenissen via de pc te bekijken. 
  - Alarm/storingsgeheugen geactiveerd tot aan volgende reset. 
  - Commando voor stilzetten van sirenes. 
  - Voor commando's via het toetsenbord is een sleutel of pincode nodig. 
  - Repeater beschikbaar. 
  - Achtergrondverlicht scherm optioneel.

Productbestelcodes

557.201.525  J424-8 8 groepen conventionele 
brandmeldcentrale uitbreidbaar tot  
24  Engels

557.201.531  J424-8 8 groepen conventionele 
brandmeldcentrale uitbreidbaar tot  
24  Israëlisch

557.201.535  J424-8 8 groepen conventionele 
brandmeldcentrale uitbreidbaar tot  
24  Portugees

557.201.538  J424-8 8 groepen conventionele 
brandmeldcentrale uitbreidbaar tot  
24 Spaans

508.031.724  J424-8 8 groepen conventionele 
brandmeldcentrale uitbreidbaar tot  
24  Italiaans

Algemene informatie

De J424 is een op een microprocessor gebaseerd nevenpaneel voor middelgrote tot 
grote toepassingen, ontworpen en geproduceerd conform de EN54-normen. Hij heeft 
een hoofdkaart voor 8 groepen en ondersteunt twee J400-EXP8 uitbreidingsmodules 
voor in totaal 24 groepen en 512 brandmelders.

Elke detectiegroep is voorzien van een alarm-herhalingsuitgang voor selectief beheer 
in het geval van brand. De brandmeldcentrale heeft bewaakte alarmuitgangen met 
mogelijkheid tot geluidsonderbreking voor het toezicht op de sirenes met eigen 
voeding, piëzo-elektrische sirenes, brandbellen, flitsers, telefoonkiezers, etc. Deze 
eenvoudig te gebruiken centrale wordt beschermd door een afsluitbare voorplaat, die 
ervoor zorgt dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft.

De J424-brandmeldcentrale is ook beschikbaar met een achtergrondverlicht scherm 
waarop alle informatie over de status van de brandmelder wordt weergegeven. Door 
de optionele software in een Windows™-omgeving zorgt dat het nevenpaneel een 
volledig systeembeheer kent voor een gebeurtenissengeheugen, bestanden, reset en 
alle programmeerbare functie die de brandmeldcentrale biedt.



J400-serie accessoires
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Productbestelcodes

557.201.526 J400REP Repeater Engels 
557.201.536 J400 REP Repeater Portugees
557.201.541 J400REP Repeater Spaans
508.031.728 J400 REP Repeater Italiaans

Algemene kenmerken

  - 4-draads verbinding naar de brandmeldcentrale (voeding inbegrepen).
  - Kan worden verbonden met de J408-8 en J424.
  -  Het repeater-paneel kan tot 1000 m van de brandmeldcentrale af worden 

geïnstalleerd.
  - Geeft alle optische en akoestische signalen weer.
  - Beheer brandmeldcentrale.
  - Afmetingen (hxbxd): 280x320x40 mm.
  - Gewicht: 2.260 kg

Repeater voor J424 en J408-8 brandmeldcentrales

Productbestelcodes

557.201.527 J400LCD Engels
508.031.727 J400 LCDE Italiaans

Algemene kenmerken

  -  Module voor achtergrondverlicht lcd-scherm, twee lijnen met 16 
karakters per lijn. Hoofdtekst m.b.t. de status van het systeem en 
voorzien van 6 scroll-toetsen.

Lcd-schermmodule voor J424 brandmeldcentrales Engels 



J400-serie accessoires
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Algemene kenmerken

  -  Uitgang voor elektrische kleppen bediend door logica (EN/OF) tussen de 
status van de groepen van de brandmeldcentrale.

  - Programmeerbare blussingsvertraging.
  - Uitgangssignaal: blussingsvertraging, blussing en geblust.
  -  Ingang gedwongen activering van de blusapparaten - ingang voor de 

drukschakelaar.
  - Foutsignalering op drukschakelaar voedingskabel.

Blussingsmodule voor J400-serie                                 

Productbestelcodes

508.031.725  J400EXP8     

Algemene kenmerken

  - 8 uitgebalanceerde brandgroepen die kunnen worden omzeild.
  - breidt J424-8 uit naar een 16- of 24-groepen brandmeldcentrale.

Uitbreidingsmodule voor 8 groepen voor de J424 brandmeldcentrales             

Productbestelcodes

508.031.726 J400-EXT
508.031.727 J400 LCDE Italiaans

Productbestelcodes

508.031.725  J400EXP8 
557.201.555 B015-2 moederbord voor J408-2
557.201.556 B015-4 moederbord voor J408-4
557.201.557  B016 moederbord voor J408-8 en J424-8
     

J400-serie reserveonderdelen



Melders
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600-serie detectors
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Toepassing 

Omdat elk soort brandmelder reageert op een specifieke "brandeigenschap" 
is de relatieve responssnelheid van de brandmelder afhankelijk van 
het soort brand dat is gedetecteerd. 
De conventionele brandmelders uit de 600-serie zijn 
ontworpen om een zo vroeg mogelijke brandwaarschuwing 
af te geven, met een minimale kans op valse/ongewilde alarmen. 
 

Algemene kenmerken

  - EN54-goedkeuring van LPCB.  
  - Laag werkingsvoltage: 10,5 Vdc tot 33 Vdc. 
  -  Discreet uiterlijk. 
  - Superieure prestaties en betrouwbaarheid. 
  - Ontworpen voor snelle installatie. 
  - Geïntegreerd ledalarm.
  - Externe ledverbinding. 
  - Onafhankelijke bedradingspolariteit. 
  - Passend op standaard meldersokkels en relaissokkels.   

Algemene informatie

De conventionele brandmelders uit de 600-serie zijn een doorontwikkeling van 
het conventionele brandmelderontwerp, maar met unieke kenmerken voor een 
verbeterde werking en installatie, en ze zijn eenvoudiger te onderhouden. Nieuw 
in de 600-serie is de verbeterde conventionele koolmonoxide melder (601CH0). 
Door de inbouw van een betrouwbare elektrochemische koolmonoxide detectiecel 
en hoge kwaliteit laagthermische massa voor een accurate temperatuurdetectie is 
het gelukt een verbeterde koolmonoxide melder te introduceren die geschikt is voor 
snelle, betrouwbare branddetectie voor zowel langzaam smeulende branden als snel 
ontwikkelende branden. 

De traditionele brandmelders of twee-statusmelders uit de 600-serie hebben twee 
statusuitgangen: standby of alarm. 

In combinatie met passende bewakings- en signaleringsapparatuur kunnen ze een 
automatisch detectiesysteem vormen. 
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Productbestelcodes

 601P 516.600.001

Algemene kenmerken

De 601P brandmelder is in staat visuele rook te herkennen afkomstig van materialen 
die langzaam smeulen of branden, bijv. zachte bekleding, schuimplastic, maar ook 'rook' 
geproduceerd door oververhit maar niet brandend pvc. Deze brandmelders zijn deels 
geschikt voor algemene toepassingen en gebieden waar kabels kunnen oververhitten, 
bijv. in technische ruimten.

Optische rookmelder

Productbestelcodes

601PH 516.600.002

Algemene kenmerken

De 601PH-brandmelder reageert op het volledige scala aan branden, van langzaam 
smeulende branden die zichtbare deeltjes produceren tot openvuur-branden die een 
groot aantal zeer hete, kleinere aerosols produceren. Hij combineert optische en 
warmtedetectie technologie om helder brandende producten te detecteren die tot nu toe 
alleen goed konden worden opgespoord door ionisatiekamer-brandmelders.
In normale omgevingsomstandigheden gedraagt de high performance optische detector 
zich als een normale optische detector.
Pas op het moment dat een snelle temperatuurstijging wordt waargenomen, wordt de 
gevoeligheid van de brandmelder verhoogd en zal de aanwezigheid van rook een brand 
bevestigen.
De HPO wordt niet alleen actief op een snelle stijging van de temperatuur.

High Performance optische detector                                           

Productbestelcodes

601H-R 516.600.003

Algemene kenmerken

De 601H-R-brandmelders (differentiaal) detecteren een abnormaal snelle stijging  
van de temperatuur.
De brandmelders kunnen worden ingezet in gebieden waar rooksensors niet geschikt 
zijn vanwege omgevingsomstandigheden (rook, stof, etc.). Denk hierbij aan keukens, 
kleedkamers, kantines, garages, laadperrons.

Warmtemelder - Differentiaal
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600-serie detectors

Productbestelcodes

611H-F            516.600.214

Algemene kenmerken

De 611H-F-brandmelders (vaste temperatuur) detecteren abnormaal hoge (statische) 
temperaturen.
De brandmelders kunnen worden ingezet in gebieden waar rooksensors niet geschikt 
zijn vanwege omgevingsomstandigheden (rook, stof, etc.). Denk hierbij aan keukens, 
kleedkamers, kantines, garages, laadperrons.

Warmtedetector - vaste temperatuur                                          

Productbestelcodes

601CH 516.600.004

Algemene kenmerken

De 601CH -brandmelder is een unieke brandmelder voor algemene inzet die vroegtijdig 
waarschuwt bij langzaam smeulende branden. Ideaal voor slaapkamers, maar de 
koolmonoxide brandmelder is ook zeer geschikt voor vele andere toepassingen waar 
warmtedetectie onvoldoende is, maar rookdetectie voor valse alarmen kan zorgen.
Aangezien koolmonoxide zich breder beweegt dan rook, is de positie van de 
koolmonoxide-brandmelder flexibeler. 
Dit kenmerk is vooral handig in grote, complexe gebouwen, zoals atriums en 
warenhuizen waar de plaatsing van rookmelders moeilijk is.

Multisensor koolmonoxide en warmtemelder

Productbestelcodes

601F 516.600.006

Algemene kenmerken

Een brandmelder die ideaal is voor de beveiliging van grote open ruimten, zonder dat dit 
ten koste gaat van de reactiesnelheid bij openvuur-branden. Een unieke brandmelder 
die ideaal is voor een snelle response op openvuur-branden, normaal gesproken 
veroorzaakt door brandbare vloeistoffen.

Zonongevoelige infrarood vlamdetector.



129
Meldersokkels 
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Meldersokkels 
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Algemene kenmerken

  - Discreet uiterlijk voor zowel de standaard- als de diodesokkel.
  - Superieure prestaties en betrouwbaarheid.
  - Ontworpen voor snelle installatie.
  - Externe ledverbinding.
  - Alarmgeversokkel met instelbare volumeregeling en selecteerbare tonen.
  - Meldersokkels met zeer laag stroomverbruik.
  - Dubbelpolige relaissokkel voor lokale controle.
  -  Time Saver plafondplaatadapter vermindert de installatietijd op verlaagde plafonds met 30%.
  -  Tijdbesparende montage op de plafondtegel door de adapterplaat, te gebruiken met een uitgebreide 

reeks van alarmaccessoires.

Algemene informatie

De conventionele melders en hulpstukken uit de FireClass-reeks zijn ontworpen 
met zowel de eindgebruiker als de installateur in gedachten. De reeks omvat 
standaard en diodesokkels, optische en akoestische alarmgevers, net als een unieke 
tijdbesparende plafondtegeladapter.

Veel gebouwen zijn tegenwoordig voorzien van valse of verlaagde plafonds. Het 
installeren van branddetectors op dit type plafond is altijd gezien als moeilijk en 
tijdrovend, en het plafond moest al zijn geïnstalleerd voor de detectorsokkels en alle 
apparatuur na afwerking konden worden geplaatst.

Het gebruik van de nieuwe Time Saver plafondtegeladapter heeft het gehele proces 
een stuk gemakkelijker gemaakt. Het volledige proces van de bedrading met de 
brandmeldcentrale en ingebruikname kan nu in een keer plaatsvinden, en nog wel 
voor het plafond is geïnstalleerd. 

Het assortiment functionele sokkels omvat de 601SB(D), een EN54-3-goedgekeurde 
alarmgever sokkel met laag stroomverbruik en instelbare volumeregeling en 
meerdere tonen. 
Bij deze sokkels is geen aparte sokkel nodig, ze passen direct op alle elektrokastjes 
of CTA-adapterplaat. 

De MC600-relaissokkel biedt een dubbel relaiscontact voor signalering van externe 
apparatuur op conventionele detectiesystemen. Zeer laag energieverbruik als 
de relais is geactiveerd, waardoor de relaissokkel kan worden gebruikt zonder 
aanvullende voeding. De relaiscontacten werken als de brandmelder in een 
alarmconditie gaat.
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Productbestelcodes

 4B 517.050.041

De nieuwe 4B 4" meldersokkel is ontworpen om via een kliksluiting aan de 
plafondplaatadapter te worden vastgeklikt, maar hij kan ook op de traditionele manier 
aan het plafond worden geschroefd.

Algemene kenmerken

• Discreet uiterlijk. 
• Superieure prestaties en betrouwbaarheid. 
• Ontworpen voor snelle installatie. 
• Externe ledverbinding.

Meldersokkel                                                                      

Productbestelcodes

4B-D 517.050.045

De 4B-D conventionele diodesokkel is een standaard 4 inch sokkel met ingebouwde 
continuïteitsdiode voor gebruik met alle 600-serie brandmelders. 
De sokkel is zo ontworpen dat alle conventionele systemen gegarandeerd voldoen aan 
de vereisten van BS5839 punt 1 voor handmelders geplaatst na de brandmelders. 

Algemene kenmerken

•Compatibel met de 600-serie LowProfile brandmelderreeks.
• Ontworpen voor een tweedraads bediening.
• Bestuurt een externe indicator.
• Voorzien van een tijdelijke parkeerpositie, zodat de bedrading ter plaatse kan worden 
getest met de brandmelder.

•  Kan direct op een Britse of Europese aansluitdoos worden geplaatst of direct  
op het plafond.

Diodesokkel                                                  
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De 5B is de meest voorkomende sokkel ontworpen voor directe bevestiging aan het 
plafond of verschillende algemene wanddozen. Hierdoor kan de brandmelder direct op 
de sokkel worden aangesloten. 

Algemene kenmerken

• Verschillende bevestigingsmogelijkheden. 
• Externe ledverbindingen. 
• Parkeerpositie en adresmarkeringshouder. 
• Integrale uitbraakvergrendelingssleutel.

Als brandmelders in een vochtige en uitdagende omgeving moeten worden gemonteerd, 
bijvoorbeeld marine of offshore-installaties, is de 4B DHM dekconstructie bevestiging 
een waterdichte manier van monteren die de elektrische verbindingen in de sokkel 
beschermt. Kan op de dekconstructie worden geschroefd, gelast of met bouten worden 
vastgezet. Geleverd met 1 aansluitblok. Indien meer aansluitblokken nodig zijn, kunt u 
het optionele sokkelaccessoire gebruiken. 

Algemene kenmerken

• 4 x 20mm wartelingangen.
• Past op ALLE 5” sokkels.
• IP55 met geleverde pakking.

Productbestelcodes

4B-DHM            517.050.051
517.050.612      Terminalset (x10)

Dekconstructie montage                                                            

Productbestelcodes

4B-EM 517.050.052
517.050.612    Terminalset (x10)

De euro-meldersokkel biedt een bijpassende wanddoos waarmee de 5" sokkels op het 
plafond kunnen worden gemonteerd met leidingingangen voor standaard 18 en 21 mm 
leidingen. 

Algemene kenmerken

• 2 x 18mm leidingingangen.
• 2 x 21mm leidingingangen.
• Past op alle 4” sokkels.
• Geschikt voor maximaal 8 accessoire terminals.
• Sokkelaccessoire terminalset (pak van 10) artikelnummer 517.050.612.

Euro montage                                                                 

Productbestelcodes

MUB-RV 508.031.751

Universele 5" sokkel met relais.                                      
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Productbestelcodes

CTA-BB CTA wanddoos  
517.050.056

CTA-BC CTA sierlijst en klem 
517.050.057

De Time Saver adapter voor plafondplaten wordt gebruikt met de 4B 4" meldbasis met 
inkliksysteem en bestaat uit drie delen, een sierlijst en klem die op de plafondtegel 
worden gezet en een wanddoos waarop de detector en montageplaat zitten. 
Voor de adapter moet een gat met een diameter van 127 mm worden geboord. Door de 
CTA adapterplaat kan deze met andere apparaten worden gebruikt, zoals de FC430SB.

Algemene kenmerken

• Verminderd de installatietijd met 30%.
•  Ingebruikname systeem voor 

het verlaagde plafond is geïnstalleerd.
• Geschikt voor plafondtegels vanaf 1 mm.
• Gemaakt van vlamvertragend materiaal.
• Geen extra wanddoos nodig.
•  Timesaver is ontworpen voor gebruik 

met een een 4" meldersokkel met inkliksysteem.
•  Adapters beschikbaar voor gebruik met de AV 

sokkel & andere apparatuur.

Plafondtegeladapterset

Productbestelcodes

CTA-AP CTA adapterplaat 517.050.058

Algemene kenmerken

Met de CTA-adapterplaat kan de plafondplaatadapter 
ook met andere apparatuur worden gebruikt.

CTA-AP CTA-adapterplaat

Productbestelcodes

4B-DHM            517.050.051
517.050.612      Terminalset (x10)
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Witte, poedergecoate stalen beschermende korf voor de FC400-serie brandmelders 
geïnstalleerd op een alarmgeversokkel. Afmetingen: 120 mm diam x 80 mm diep

Productbestelcodes

Beschermkorf  517.050.011

Beschermkorf

Productbestelcodes

Beschermde korf voor alarmgeversokkel 517.050.614

Robuust stalen beschermende korf voor de FC400-serie brandmelders met een sokkel 
van 5" (ca. 13 cm). Ideaal voor scholen en sporthallen of daar waar de brandmelders 
bescherming nodig hebben. Sterke gecoate stalen constructie met een 4-punts montage.

Beschermde korf voor alarmgeversokkel
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Algemene kenmerken

  - Duidelijk en herkenbaar uiterlijk. 
  - Montage op het oppervlak of half verzonken. 
  - Testsleutelfunctie, maakt onderhoudsbezoeken sneller. 
  - optionele transparante klapdeksel 
  -  Optioneel plastic vervormbaar kunststof plaatje 

voor omgevingen waar met voedsel wordt gewerkt. 
  - modellen met IP67-beschermingsgraad voor gebruik buiten.

Algemene informatie

Een uitgebreide reeks handmelders voor gebruik met de conventionele systemen van 
FireClass. Al deze handmelders zijn zo ontworpen dat ze een alarmsignaal afgeven 
als het glazen element wordt gebroken, optioneel kan een opnieuw instelbaar, 
vervormbaar element worden gebruikt. 
Indien gewenst kan een optioneel doorzichtig klapdeksel worden geïnstalleerd om te 
beschermen tegen onbedoeld activeren.

Conventionele handmelders met een integrale alarmled en activeringsweerstand. 
Activeert door het glas te breken. Deze handmelder wordt half verzonken ingebouwd of 
kan op het oppervlak worden gemonteerd met behulp van een wanddoos 515.001.021 
of 10-115 en wordt compleet met een testsleutel geleverd.

Productbestelcodes

Conventionele handmelders met glazen element 2501012
(geen wanddoos)

Conventionele handmelders met glazen element 
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Een conventionele handmelder met een integrale alarmled en activeringsweerstand. 
Activering via een opnieuw instelbaar, vervormbaar element.
Deze handmelder wordt half verzonken ingebouwd of kan op het oppervlak worden 
gemonteerd met behulp van een wanddoos 515.001.021 of 10-115 en wordt compleet 
met een testsleutel geleverd.

Productbestelcodes

Conventionele handmelder met plastic element  2501233 
(Zonder wanddoos)
  

Conventionele handmelders met plastic element 

Productbestelcodes

Conventionele handmelders met plastic element  2501234
(met wanddoos)

Een conventionele handmelder met een integrale alarmled en activeringsweerstand. 
Activering via een opnieuw instelbaar, vervormbaar element.
Volledig geleverd met een wanddoos en testsleutel.

Conventionele handmelders met plastic element 

Productbestelcodes

Conventionele weerbestendige handmelder  2501176

Een weerbestendige handmelder met een integrale alarmled en activeringsweerstand, 
waardoor hij compatibel is met de Prescient III bedieningscentrale.
Activeert door het glas te breken. Deze handmelder wordt op het oppervlak gemonteerd 
en wordt volledig met wanddoos en testsleutel geleverd.

Conventionele weerbestendige handmelder
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De MCP200CS is een opnieuw instelbare handmelder voor conventionele 
brandmeldcentrales. Eenvoudig te gebruiken en installeren, voldoet aan de EN54-
11 norm. De MCP200CS heeft een groot activeringsvlak met een visuele indicatie 
na gebruik. De standby-status kan eenvoudigweg met de sleutel worden hersteld, 
tegelijkertijd biedt de transparante plastic afdekplaat een effectieve bescherming tegen 
onbedoeld activeren. De alarmstatuswaarschuwing wordt aangevuld met het oplichten 
van de rode ledindicator. Andere kenmerken zijn: eenvoudige installatie met behulp 
van snelkoppel terminals en de optie om de alarmstroom te kiezen om handmelders 
te isoleren van brandmelders waar mogelijk in dezelfde groep (alleen indien de 
brandmeldcentrale deze functie ondersteund).

EN54 deel 11, reserveglas voor handmelders (set van 5)

Productbestelcodes

MCP200CS 514.001.171

Conventionele handmelders                                            

Productbestelcodes

Reserve plastic element voor handmelde 515.001.119

Reserve plastic element voor handmelder                                                                                                                             

Vervormbare bedieningseenheden "glas" voor gebruik in plaats van glaasjes. Te 
gebruiken in keukens of andere omgevingen waar glas niet gewenst is.

Productbestelcodes

Reserve plastic element voor handmelder 515.001.127

 Reserve plastic element voor handmelder                                                                                                                       

Handmelders



39139

Klapdeksel voor handmelder voor het gebruik op de handmelders model MCP & CP 
(kleur: doorzichtig).

Productbestelcodes

Handmelder plastic klapdeksel      515.001.128      
   

Handmelder plastic klapdeksel 

Productbestelcodes

Reservesleutel voor handmelder (set van 10)          515.001.045

Testsleutel voor alle MCP en CP handmelders

Reservesleutel voor handmelder (set van 10)

Productbestelcodes

Montage wanddoos met terminals         10-115

Wanddoos handmelder voor montage op oppervlak voor de FC420. Optionele 
wanddoos (2 terminals).

Montage wanddoos met terminals

Productbestelcodes

Standaard wanddoos voor handmelder 515.001.021

Standaard rode montage wanddoos voor handmelders voor binnen gebruik.

Standaard wanddoos voor handmelder
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Sokkels voor optische/akoestische alarmgevers / relais
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Relaissokkels

Algemene informatie

Functionele meldersokkels maken gebruik van een standaard vorm met een 
dubbelzijdige printplaat, waardoor de elektrische verbindingen zowel aan de boven- als 
onderkant van de functionele sokkel kunnen worden bevestigd. Hierdoor kunnen de 
functionele sokkels worden gebruikt op nieuwe en bestaande universele sokkels of 
eventueel kunnen de omvang en kosten van de geïnstalleerde brandmelders worden 
verlaagd door gebruik te maken van functionele sokkels in plaats van universele sokkels.

Dit kenmerk zorgt dat aanvullende brandmelders eenvoudig kunnen worden 
toegevoegd tijdens inbedrijfname. Bovendien kan er makkelijk worden ingesprongen 
op veranderingen in het gebouw tijdens de levensduur door de brandmelders en 
relaisuitgangen aan te passen aan de bestaande detectiepunten.

Als functionele sokkels op universele sokkels worden geplaatst, klikken ze automatisch 
in positie. Ze kunnen worden verwijderd met behulp van de melderverwijderingstool. 
Via deze functie kunnen de brandmelder en functionele sokkel afzonderlijk worden 
verwijderd.

Productbestelcodes

601SB            577.001.035

Algemene kenmerken

• Geproduceerd conform EN54 deel 3.
• Integrale alarmgever- en meldersokkel.
• Volume en toon na installatie aanpasbaar.
• Laag energieverbruik synchronisatie.
•  Geen standaard sokkel noodzakelijk (kan direct op een 

standaard wanddoos worden gemonteerd).

Sokkel akoestische alarmgever

Productbestelcodes

601SBD 577.001.037

Algemene kenmerken

• Geproduceerd conform EN54 deel 3.
• Integrale alarmgever- en meldersokkel.
• Volume en toon na installatie aanpasbaar.
• Laag energieverbruik synchronisatie.
•  Geen standaard sokkel noodzakelijk (kan direct op een 

standaard wanddoos worden gemonteerd).

Sokkel diode alarmgever
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Relaissokkels

Een witte plastic kap die past op de 601SB / 601SBD / 602SB / 602SBD 
alarmgeversokkels, waardoor deze sokkels kunnen functioneren als een alarmgever 
zonder dat een brandmelder wordt aangebracht.

De 600-relaissokkel biedt een dubbel relaiscontact voor signalering van externe 
apparatuur op conventionele detectiesystemen. Zeer laag energieverbruik als de relais 
is geactiveerd, waardoor de relaissokkel kan worden gebruikt zonder aanvullende 
voeding. De relaiscontacten werken als de brandmelder in een alarmconditie gaat.

Algemene kenmerken

• Tweepolig 24Vdc relaiscontact (60VA).
• Statusindicatorled.
• Laag energieverbruik (20μA uitgezonderd opstarten).
• Vergrendeling.
• Kan in plaats van een standaard sokkel worden gebruikt.
• Diodefitting nodig indien gebruikt in plaatst van een diodesokkel.

Productbestelcodes

Witte kap alarmgeversokkel  557.001.040.Y

Witte kap alarmgeversokkel

Productbestelcodes

MC600-functionele relaissokkel 568.001.018

MC600-functionele relaissokkel
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Algemene informatie

Een assortiment om te voldoen aan een breed scala aan systeemtoepassingen waar 
luide, doordringende en uitdrukkelijke waarschuwingen nodig zijn om mensen te 
waarschuwen over een brand.

Daarnaast kunnen elektronische multitasking alarmgevers verschillende geluiden 
produceren om andere situaties te melden, bijvoorbeeld: "blusgas vrijgave 
aanstaande", etc.

Algemene kenmerken

•  Breed scala aan zowel bellen als elektronische akoestische 
alarmgevers.

•  Optimale geluidscapaciteit.
•  Laag stroomverbruik.
•  Strakke lijnen, moderne styling.
•  Eenvoudig te installeren, lage installatiekosten.
•  Weerbestendige eenheden voor gebruiken buiten.
• Kenmerkende geluiden beschikbaar.
• Gemotoriseerde en solenoïde bellen leverbaar.
• Breed scala aan voltage leverbaar.

Productbestelcodes

6” elektronische bel 2601012

De brandbellen vormen de reeks van 150 mm (6 inch) en 200 mm 
(8 inch) in binnen en buiten eenheden. Onze bellen zijn gemaakt 
van aluminium en hebben een zeer hoog geluidsvolume en toch een 
extreem laag stroomverbruik - slechts 11mA voor de 150 mm binnen.

6" elektronische bel

Akoestische/optische alarmgevers
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De speciaal ontworpen weerbestendige bellen hebben een aluminium wanddoos 
voor enkelvoudige of dubbele bedradingsingangen voor maximale flexibiliteit 
tijdens de installatie. 
Geleverd als complete montageset met pakking en schroeven.

De speciaal ontworpen weerbestendige bellen hebben een aluminium wanddoos 
voor enkelvoudige of dubbele bedradingsingangen voor maximale flexibiliteit 
tijdens de installatie.  
Geleverd als complete montageset met pakking en schroeven.

Productbestelcodes

6” elektronische weerbestendige bel2601015

6" elektronische weerbestendige bel

Productbestelcodes

8” elektronische weerbestendige bel2601016

8" elektronische weerbestendige bel

Een flexibele akoestische alarmgever voor brand- en veiligheidstoepassingen compleet 
met volumeregelaar en dil-schakelaar voor 32 tonen. Laag profiel Roshni met diepe 
sokkel biedt IP65-bescherming. Alle Roshni akoestische alarmgevers hebben een 
gesynchroniseerde start voor zelf-synchronisatie zonder een derde draad.

Productbestelcodes

Roshni elektronische akoestische alarmgever  
ROSHRDSR 

Roshni elektronische akoestische alarmgever
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De Banshee Warbler is een akoestische alarmgever uit de conventionele reeks van 
alarmgevers en brandalarmen van Tyco, producent van het toonaangevende merk 
voor branddetectie-apparatuur, FireClass. De 24v Banshee Excel is een akoestische 
alarmgever met 32 vrij te kiezen tonen en 3 volume-instellingen. De eenvoudige 
bajonetfitting, insteken en draaien, maakt dat het installeren van akoestische 
alarmgevers als de Banshee alarmgever snel en eenvoudig gaat, waardoor installatietijd 
en geld wordt bespaard. 

Productbestelcodes

Banshee Warbler        576.501.060 
  

Banshee Warbler

Productbestelcodes

Solista LX optische alarmgever voor muren   812020FULL-0108
Solista LX optische alarmgever voor muren   812020FULL-0109

Het Solista LX Wall product heeft een eenvoudig ontwerp. Leverbaar in de kleur 
rood en met een lage sokkel past de Solista LX Wall is geschikt voor verschillende 
toepassingen. De Solista LX Wall heeft en uniek lensontwerp dat licht zo verspreidt, dat 
het voldoet aan de belichtingsvereisten, maar het stroomverbruik laag houdt.

Algemene kenmerken

  -  Voldoet aan EN54-23 (haalt de vereiste belichting van 0,4lux/m2 in de  
gehele ruimte). 

  -  Led-technologie voor een lange levensduur en een laag energieverbruik 
maximaliseren het aantal apparaten op uw alarmcircuit. 

  -  Unieke optiek voor lichtmanagement met een lensontwerp dat de 
lichtspreiding optimaliseert en stroomverspilling wordt geminimaliseerd. 

  -  Tot 7,5 m dekking, waardoor het aantal apparaten dat nodig is om een gebied 
af te dekken verminderd. 

  -  Schakelfunctie voor dekking – voor kleinere gebieden schakel over van 7,5 m 
naar 5 m, waardoor het stroomverbruik verminderd tot wel 50%. 

  - Zeer groot spanningsbereik leidt tot een flexibel systeemontwerp. 
  -  Schakelfunctie flitssnelheid – verminder van 1Hz- naar 0,5Hz-instelling, 

waardoor de stroomconsumptie met maximaal 50 % verminderd. 
  -  Softstart betekent dat er geen stroompiek is tijdens het opstarten, en dat de 

cicuitbelasting dus wordt verlaagd.   
  - Afsluitbare sokkels voorkomen eenvoudige verwijdering van het apparaat.

Solista LX optische alarmgever voor muren, rode behuizing,  
witte flits EN54-23 W-2.4 7.5
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De Solista LX Ceiling optische alarmgever heeft een uniek lensontwerp dat het licht 
cilindrisch verspreid, zodat de vereiste belichting uit EN54-23 wordt bereikt. Ontworpen 
voor installatie op maximaal 3 m hoogte en met een discreet uiterlijk is het apparaat 
uitermate geschikt voor verschillende toepassingen.

Algemene kenmerken

  -  Voldoet aan EN54-23 (haalt de vereiste belichting van 0,4lux/m2 in de gehele 
ruimte). 

  -  Led-technologie voor een lange levensduur en een laag energieverbruik 
maximaliseren het aantal apparaten op uw alarmcircuit. 

  -  Unieke optiek voor lichtmanagement met een lensontwerp dat de 
lichtspreiding optimaliseert en stroomverspilling wordt geminimaliseerd.

  -  Tot 7,5 m dekking, waardoor het aantal apparaten dat nodig is om een gebied 
af te dekken verminderd. 

  -  Schakelfunctie voor dekking – voor kleinere gebieden schakel over van 7,5 m 
naar 5 m, waardoor het stroomverbruik verminderd tot wel 50 %. 

  - Zeer groot spanningsbereik leidt tot een flexibel systeemontwerp. 
  -  Schakelfunctie flitssnelheid – vermindert van 1Hz- naar 0,5Hz-instelling, 

waardoor de stroomconsumptie met maximaal 50 % verminderd.
  -  Softstart betekent dat er geen stroompiek is tijdens het opstarten, en dat de 

cicuitbelasting dus wordt verlaagd. 
  -  Nieuw aansluitschema versimpelt de bedrading en verbinding met de 

installatie. 
  - Afsluitbare sokkels voorkomen eenvoudige verwijdering van het apparaat. 

Productbestelcodes

Solista LX optische alarmgever voor plafonds  812020FULL-0121

Solista LX Ceiling witte optische alarmgever, witte flits, lage 
sokkel EN54-23 C-3-7.5
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De RoLP LX Wall sokkel is perfect geschikt voor tweeledige applicaties waarbij een 
visueel alarmapparaat nodig is naast een hoorbaar alarm. Aanbevolen voor montage op 
de muur waarbij slechts een installatiepunt nodig is. De RoLP LX Wall is geschikt voor 
gebruik met elke standaard RoLP alarmgever. IP65-beschermingsgraad.

Productbestelcodes

RoLP LX optische alarmgever voor muren 812020FULL-0023  

RoLP LX Wall optische alarmgever rode behuizing, witte flits, RoLP-
sokkel EN54-23 W-2.4 7.5

Productbestelcodes

Symphoni LX Wall 8500043FULL-0043

De Symphoni LX Wall is een duurzame akoestische/optische alarmgever die voldoet 
aan EN54-23. Door de indrukwekkende prestaties en het duurzame ontwerp staat hij 
garant voor betrouwbaarheid en energiezuinig gebruik. Door de hoge geluidsweergave 
is hij geschikt voor open gebieden of waar het achtergrondgeluid hoger is dan normaal.

Symphoni LX Wall

Algemene kenmerken

  - Zeer laag stroomverbruik
  -  Maximaal 7,5 m dekkingsvolume 

(schakelbaar naar 2,5 m).
  - 0,5 of 1Hz flitssnelheden
  -  Dekking kan tot 2,5 m worden  

aangepast.

Productbestelcodes

Symphoni LX WPWall 8500048FULL-0048

De Symphoni LX WP Wall is een weerbestendig alternatief voor de Symphony LX Wall. 
Door de IP66-beschermingsgraad is hij geschikt voor natte omgevingen en buiten 
gebruik.

Symphoni LX WPWall

Algemene kenmerken

  - Zeer laag stroomverbruik
  -  Maximaal 7,5 m dekkingsvolume 

(schakelbaar naar 2,5 m).
  - 0,5 of 1Hz flitssnelheden
  -  Dekking kan tot 2,5 m worden  

aangepast.
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De H201 is een akoestisch indicatie-apparaat voor brandindicatiesystemen die voldoen 
aan de EN54-3 norm.

Het zendt een akoestisch signaal uit, waarbij gekozen kan worden uit 32 tonen en het 
heeft een demper om het volume aan te passen.

De H200 is een akoestisch indicatie-apparaat voor brandindicatiesystemen die voldoen 
aan de EN54-3 norm.

Het zendt een akoestisch signaal uit, waarbij gekozen kan worden uit 32 tonen en het 
heeft een demper om het volume aan te passen.

Productbestelcodes

H201 elektronische akoestische alarmgever   576.501.071

H201 elektronische akoestische alarmgever

Productbestelcodes

H201 elektronische akoestische alarmgever   576.501.072

HS201 elektronische akoestische/optische alarmgever
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Algemene kenmerken

  -  Essentieel onderdeel van de brandbeveiligingsapparatuur in de meeste 
installaties.

  -  Verschillende stijlen en montagemogelijkheden beschikbaar, inclusief plastic, 
chroom en koper.

  - Standaard geïntegreerde ontgrendelingsknop.

Productbestelcodes

24Vdc witte plastic deurhouder  2501033    
  

24Vdc witte plastic deurhouder

Productbestelcodes

230Vdc witte plastic deurhouder  2501034

Algemene kenmerken

  -  Essentieel onderdeel van de brandbeveiligingsapparatuur in de meeste 
installaties.

  -  Verschillende stijlen en montagemogelijkheden beschikbaar, inclusief plastic, 
chroom en koper.

  -  Standaard geïntegreerde ontgrendelingsknop.
  - 230Vdc gunstige eenheden beschikbaar.

230Vdc witte plastic deurhouder

Deurontgrendelingseenheden
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Ontworpen voor branddetectiesystemen waarbij een lokale indicatie van een individuele
groep brandmelders in alarmmodus noodzakelijk is. De VRLU-indicator is voorzien van 
een
zeer heldere led met een groot belichtingsbereik.

De VRLU nevenindicator werkt met veel soorten conventionele 
en analoge adresseerbare brandmelders, waardoor de noodzaak voor het gebruik van 
twee verschillende indicatoren meestal wordt uitgesloten. De VRLU kan ook worden 
gebruikt voor andere toepassingen waarbij een lokale visuele indicator nodig is. Een op 
maat gemaakte wanddoos is beschikbaar als complete eenheid.

Productbestelcodes

Vierkante nevenindicator       2500226 
  

Vierkante nevenindicator

Productbestelcodes

Ronde nevenindicator       2500227

De ronde nevenindicator is een lichtgewicht compacte indicator voor gebruik in 
brandbeveiligingssystemen. De nevenindicator bestaat uit twee delen: de sokkel die op 
de muur of kloof wordt gemonteerd en de deksel die via een bajonetsluiting op de sokkel 
wordt geplaatst.

Ronde nevenindicator

De 601RIL nevenindicator wordt gebruik waar een melderled niet zichtbaar is, 
bijvoorbeeld als de brandmelder in een nok of liftschacht is gemonteerd.

Algemene kenmerken

  - Afmetingen (hxbxd): 86x86x16 mm.
  - Bedrijfstemperatuur: -20 tot +70 °C.
  - Opslagtemperatuur: -45 tot +80 °C.
  - Relatieve vochtigheid: 95% (niet-condenserend)
  - Stroomverbruik standby: 0 Alarm: 5.43 mA.

Productbestelcodes

601RIL            540.003.006

601RIL
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PSUA-serie                            

BXM-serie                                       

Productbestelcodes

508.031.744                BXM24/25-U - max. 2,5A @ 27,6VDC
508.031.745                BXM24/50-U - max. 5A @ 27,6VDC
508.031.746                 BXM24/25-B - max. 2,5A @ 27,6VDC. RS485  

Bus interface voor J408-8 en J424-8
508.031.747                 BXM24/50-B - max. 5A @ 27,6VDC. RS485  

Bus interface voor J408-8 en J424-8 

Productbestelcodes

557.200.731  1.9A voeding in behuizing.
557.200.732        PSUA17 5A voeding in behuizing (max. 17Ah accu's).
557.200.733        PSUA38 5A voeding in behuizing (max. 38Ah accu's). 
557.202.707  FC410MIM + bevestigingsset voor FireClass 5A/17Ah en 5A/38Ah PSU.
557.202.708  FC410MIM + bevestigingsset voor FireClass 1,9A/7Ah PSU.

Deze eenheden zijn sterk gebaseerd op de FireClass brandmeldcentrales. De eenheden 
bestaan uit de onderdelen die standaard zijn voor FireClass brandmeldcentrales: een 
metalen behuizing met de volgende componenten: een PSU, samengesteld met een 
PMM800-bewakingsprintplaat. Daarnaast worden in een aparte zak andere, kleine 
zaken zoals reservezekeringen meegeleverd.

- Robuuste metalen behuizing
- Dubbel gezekerde uitgangen.
- Temperatuur gecompenseerd opladen.
- Bescherming tegen diepe ontlading van de accu's.
- Uitgang storingsrelais.
- Afmeting 383 mm breed x 408 mm hoog x 97 mm diep.
- Gewicht 4,3 Kg (exclusief accu's).
- Primaire spanning 230VAC 50/60Hz.
- Uitgebreide led-statusindicatie.

De BXM24/25-U en 50-U zijn goedgekeurd volgens  IMQ, EN 54-4:1997 + A1:2002 
en EN60950-1:2001. De stalen behuizing bevat een 2,5 amp of 5 amp geschakelde 
voedingseenheid en bewakingsprintplaat en heeft ruimte voor 2 x 12V 17Ah verzegelde 
loodzwavelzuuraccu´s. De 10 leds op het voorpaneel geven uitgebreide informatie over 
de status van de eenheid.
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Voedingen en accu's 

De BAQ is een voedingsapparaat en acculader dat gebruikt wordt voor apparatuur 
die een stabiele spanning van 27,6 V nodig heeft en een maximale stroom van 5,5 
A. De stroomuitgang is beschermd tegen overbelasting, kortsluiting en het onbedoeld 
omdraaien van de polariteit van de accu.

Functionaliteiten

• Invoerspanning: 240 Vac, •15% /+10%, 50/60Hz. 
Uitgangsspanning: 27.6Vdc, •1% / +1%. 
• Max. spanning accu: 
  BAQ35T24 = 2 x 12V - 7Ah max. 
  BAQ60T24 = 2 x 12V - 15Ah max. 
  BAQ140T24 = 2 x 12V - 15Ah max.
•  Invoerspanning: 240 Vac, -15% /+10%, 50/60Hz.,  

110Vac -15%/+10%  60Hz for BAW
• Bedrijfstemperatuur: •5º • +40ºC. 
• Afmetingen: 38H x 205B x 98D mm. 
• Gewicht: 0,7Kg.

Voeding – acculader BAQ- & BAW-serie

Productbestelcodes

PS-1221 12 Volt 2.1 Ampère accu
PS-1230 12 Volt 3 Ampère accu
PS-1270 12 Volt 7 Ampère accu
PS-12120 12 Volt 12 Ampère accu
PS-12170 12 Volt 17 Ampère accu
PS-12260 12 Volt 26 Ampère accu
PS-12380 12 Volt 38 Ampère accu
PS-12650 12 Volt 65 Ampère accu
PS-6100   6 Volt 10 Ampère accu

Accu

Productbestelcodes

508.031.748         BAQ35T24 schakelvoeding / acculader -  
max. 1,5A @27,6VDC

508.031.749         BAQ60T24 schakelvoeding / acculader -  
max. 2,5A @27,6VDC

508.031.750         BAQ140T schakelvoeding / acculader -  
max. 5A @27,6VDC
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Installatieaccessoires

De FC460-serie brandmelders zijn voorzien van een functie die de adresmarkering 
automatisch doorzendt naar de meldersokkel als de brandmelder met de sokkel is 
verbonden. 
Als de brandmelders worden verwijderd, blijven de adresmarkeringen op het plafond 
zitten, hierdoor wordt voorkomen dat de brandmelders per ongeluk op een verkeerde 
meldersokkel worden teruggeplaatst na onderhoud.

De meeste detectiepanelen zijn voorzien van extra beveiligingssoftware om te 
voorkomen dat de verkeerde plaatsing van een brandmelder het systeem beschadigd. 
Adresmarkeringen worden in sets van 100 geleverd. 

De labels worden op vellen van 250 geleverd in acht kleuren voor een snelle identificatie 
tussen de verschillende lussen.

Adresmarkeringshouders melder (PK100)                                                  

Productbestelcodes

516.800.915 Adresmarkering (set van 100)
516.800.931 Labels adresmarkering lus A • wit
516.800.932 Labels adresmarkering lus B • geel
516.800.933 Labels adresmarkering lus C • paars
516.800.934 Labels adresmarkering lus D • groen
516.800.935 Labels adresmarkering lus E • grijs
516.800.936 Labels adresmarkering lus F • blauw
516.800.937 Labels adresmarkering lus G • oranje
516.800.938 Labels adresmarkering lus H • rood

Algemene kenmerken

  - Biedt duidelijke identificatie van het adres.
  - Kleurgecodeerd.
  - Markering blijkt op de sokkel.
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Brandmelders hebben een speciale adresmarkering voor de adreslabels – informatie 
in de brandmeldersectie. Voor andere apparatuur of voor detectors waar ook 
groepeninformatie vereist is, is een serie adreslabels beschikbaar.

De adreslabels zijn genummerd van 1 tot 250 en zijn beschikbaar in 8 verschillende 
kleuren om onderscheid te maken tussen de verschillende lussen.

Daarnaast kunnen er smalle groepenlabels op de adreslabels worden gehecht.

Algemene kenmerken

  - Met kleurcodering voor eenvoudige lusidentificatie.
  - Ruimte voor groepenlabel.
  - Achterzijde met krachtige hechtlaag.

Handmelders & aanvullende adreslabels

Productbestelcodes

Groepenlabels
599.047.011  Groepen labels - groepen 1 - 16
599.047.012  Groepen labels - groepen 17 - 32
599.047.013  Groepen labels - groepen 33 - 48
599.047.014  Groepen labels - groepen 49 - 64
599.047.015  Groepen labels - groepen 65 - 80
599.047.016  Groepen labels - groepen 81 - 100
599.047.018  Groepen labels - groepen 101 - 120
599.047.019  Groepen labels - groepen 121 - 140
599.047.020  Groepen labels - groepen 141 - 160
599.047.021  Groepen labels - groepen 161 - 180
599.047.022  Groepen labels - groepen 181 - 200
599.047.023  Groepen labels - groepen 201 - 220
599.047.024  Groepen labels - groepen 221 - 240

Adreslabels
599.047.030  Adreslabels 1 - 250 lus A - wit
599.047.031  Adreslabels 1 - 250 lus B - geel
599.047.032  Adreslabels 1 - 250 lus C - paars
599.047.033  Adreslabels 1 - 250 lus D - green
599.047.034  Adreslabels 1 - 250 lus E - licht blauw
599.047.035  Adreslabels 1 - 250 lus F - oranje
599.047.036  Adreslabels 1 - 250 lus G - rood
599.047.037  Adreslabels 1 - 250 lus H - donker blauw
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De handmelder STOPPER biedt bescherming tegen kwaadwillende of onbedoelde 
activering van handmelders. Beschikbaar voor handmelders met verzonken of oppervlakte 
montage. De STOPPER is ook beschikbaar met een optionele hoge toon alarmgever die 
wordt geactiveerd zodra de klep wordt opgetild.

Een optionele 'Break-Seal' verzegelingsset kan extra bescherming bieden.

WAARSCHUWING: verzegelingen mogen alleen worden gemonteerd na toestemming 
van de betreffende brandweer.

De STOPPER is geschikt voor handmelders van maximaal 100 mm vierkant

Stopper

Productbestelcodes

515.001.029 Standaard STOPPER  verzonken montage  
515.001.030 Standaard STOPPER  oppervlakte montage  
515.001.031 Standaard STOPPER  verzonken montage met alarmgever  
515.001.032 Standaard STOPPER  oppervlakte montage met alarmgever  
515.001.033  STOPPER VERZEGELINGSSET (pak van 1)  
515.001.034 STOPPER II OPPERVLAK - ROOD  
515.001.035 STOPPER II oppervlakte montage weerbestendig  
515.001.036 STOPPER oppervlakte montage weerbestendig  
515.001.029 Standaard STOPPER  verzonken montage  
515.001.030 Standaard STOPPER  oppervlakte montage  
515.001.031 Standaard STOPPER  verzonken montage met alarmgever  
515.001.032 Standaard STOPPER  oppervlakte montage met alarmgever  
515.001.033  STOPPER VERZEGELINGSSET (pak van 1)  
515.001.034 STOPPER II OPPERVLAK - ROOD  
515.001.035 STOPPER II oppervlakte montage weerbestendig  
515.001.036 STOPPER oppervlakte montage weerbestendig  

Algemene kenmerken

  - Voorkomt onbedoelde activering van handmelders.
  - Sterke constructie van polycarbonaat.
  - Optionele verzegelingsset.
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De Testfire is een 3-in-1- tool dat de volgende generatie detectortesten, het is in staat 
rook, warmte en koolmonoxide te testen met één apparaat. De nieuwste technologie 
voor stimulusopwekking en verspreiding maakt het product geschikt voor het testen van 
complexe multisensors tot enkelvoudige detectors.

Door de geavanceerde technologie is hij geschikt voor enkelvoudige, opeenvolgende of 
simultane stimulusopwekking. Hierdoor kan elk soort detector op een efficiënte manier 
functioneel worden getest.

Door Testifire is het gebruik van bussen onder druk die gebruik maken van vervangbare 
capsules niet meer nodig. Hij komt tegemoet aan de zorgen over het broeikaseffect 
waarmee aerosolen in verband worden gebracht en vermindert afval en transport.

Testifire rook-, warmte- en koolmonoxide tester    

Productbestelcodes

517.001.236

Algemene kenmerken

  - Biedt duidelijke identificatie van het adres.
  - Kleurgecodeerd.
  - Markering blijkt op de sokkel.

Testfire rookcapsule (Pk6)

6x vervangende koolmonoxide-capsules voor gebruik met de Testfire.

Productbestelcodes

517.001.237

Testfire rookcapsule (Pk6)

6x vervangende koolmonoxide-capsules voor gebruik met de Testfire.

Productbestelcodes

517.001.238  

Meldertesterapparatuur
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Meldertesterapparatuur

NiMH staafaccu voor het gebruik met Testfire en Solo draadloze warmtemeldertesters.

Productbestelcodes

 SOLO760                  517.001.239

Reserve staafaccu                            

Snelle oplader voor gebruik met Solo accu's.

Productbestelcodes

SOLO725                  517.001.243                     

Reserve staafacculader                     

 Opslagtas                                     

Omvat: 1 x Testifire rook- en warmtemeldertester.
1 x Testifire rookcapsule.
2 x Solo accu's
1 x Solo acculader.

Productbestelcodes

Testifire rook-/warmtetester                517.001.267

Testifire rook-/warmtetester

Productbestelcodes

 Opslag tas    517.001.264                          
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- Niet-ontvlambaar. 
- Snelle activering.

Productbestelcodes

Solo rookmeldertester          517.001.256 

Solo rookmelder- tester  

- Ontworpen voor gebruik met de Solo Dispenser.
- Echte, niet-vlambare koolmonoxide stimulus.

Productbestelcodes

Solo rookmeldertester          517.000.262 

Solo rookmeldertester

- Lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken. 
- Universeel ontwerp past bij een breed scala aan brandmelders. 
- Verende oplossing voor verlaagde plafonds. 
- Voor gebruik met de Solo rook- en koolmonoxide bussen. 
- Ontworpen voor gebruik met de Solo Dispenser.

Productbestelcodes

517.001.255

Solo330 rook/koolmonoxide aerosoldispenser 
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Meldertesterapparatuur

Gevoed door accu
- Geen kabels, slepende kabels of hangende draden.
- Past bij vaste temperatuur-, differentiaal- en gecombineerde melders tot 194oF / 90 oC.
- Lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken.
- Universeel ontwerp past bij een breed scala aan brandmelders.
- Transparante kop voor een duidelijk zicht op de detectieled.
- Ontworpen voor gebruik op hoogte, in hoeken of op lage niveaus.

Omvat: 1 x Solo warmtemeldertester
1 x Solo acculader.
2 x Solo accu's

Productbestelcodes

  SOLO461                   517.001.254  

Draadloze warmtemeldertester 

 Solo universeel verwijderingstool   

Telescopisch verlengstuk

Productbestelcodes

517.001.240                          

- Universeel Solo-ontwerp past bij een breed scala aan brandmelders.
- Passend voor gebruik op/in hoeken.

Productbestelcodes

SOLO100                  517.001.230                      
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Een 1,13 meter lang Solo-verlengstuk dat op zichzelf staand kan worden gebruikt of 
samen met de Solo.

Productbestelcodes

SOLO101          517.001.226 

Verlengstuk

Adapter voor het Solo-verlengstuk waarmee het 800RT-melderverwijderingstool kan 
worden aangebracht.

Productbestelcodes

SOLO704                 517.001.224

Adapterbuis

Compatibel met de FC400- en FC460-serie brandmelders.

Productbestelcodes

800RT                  516.800.917 

Melderverwijdertool



Meldertesterapparatuur
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517.001.230

517.001.226

517.001.226

517.001.226

517.001.256

517.001.255

517.001.230 + 
517.001.226 (x 3)

517.001.230 + 
517.001.226 (x 2)

517.001.230 + 
517.001.226 (x 1)

517.001.230

FC400RT 
verwijderhulpstuk

516.800.917

Solo warmtemeldertester 
inclusief Solo-accu en Solo-

acculader 
517.001.254

517.001.264

517.001.262

Adapterbuis B
517.001.224
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