
A l a r m  o c h  ö v e r v a k n i n g

Centralenhet för brandvarnare
JUBILEE

JUBILEE är en multi funkti onsenhet for kontroll och drift  av ett  
enkelt larmsystem för hem och friti dshus. Upp ti ll 8 eller 15 
brandvarnare kan drivas av JUBILEE, så att  batt eribyten i brand-
varnarna inte är nödvändigt. Drivs från elnätet  och med gemen-
sam batt eri backup.

Elotecs patenterade akusti ska adressering leder dej direkt ti ll 
branden via ett  enkelt tryck. Vid detektering kommer summern  
i alla sammankopplade brandvarnare akti veras. Vid tryck på 
knappen kommer enheten stoppa summern i alla  brandvarnare 
förutom den som detekterat rök.

Levereras i tre varianter, dimensionerat för olika antal brand-
varnare och olika drift spänningar, men funkti onen är den sam-
ma. JUBILEE 8 och 15 kopplas ti ll 230 volt, och driver 8 respekti ve 
15 brandvarnare. JUBILEE 12 V är avsedd för extern 12 V för-
sörjning, t ex  solcellsanläggningar på frididshus.

Specifi kati oner

Drift spänning 230 VAC (JUBILEE 8/15)
12 VDC (JUBILEE 12V)
9 V batt eri-backup

Mått  (B x H x D) 83 x 175 x 34 mm
Larmslingor 2 stk. valgfri overvåking 4,7KΩ EOL
Utgångar 1 stk. brann, pot.fri (NO)

1 stk. konfi gurerbar pot.fri (NO)

Beställningsinformati on

JUBILEE 8 se Centralenhet for 8 varnare
JUBILEE 15 se Centralenhet för 15 varnare
JUBILEE 12V se Centralenhet för 15 varnare
EO 103 J Opti sk brandvarnare
EI 103 J Jonisk brandvarnare
VA 100 J Vatt enlarm

• 2 slingor
• Patenterad funkti on för lokalisering av branden
• Driver och kontrollerar 8 eller 15 brandvarnare
• Gemensam batt eri backup
• Uppger status med talmeddelande
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ELOTEC AS
Munga 419, 815 91 TIERP
Telefon:  070-600 17 46
E-mail:  info@elotec.se
Web:  www.elotec.seLe
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