Analog adresserbar brandlarmcentral

MAGNUM 25

Alarm och övervakning

Magnum 25 är en kraftfull analog adresserbar med nätverksmöjligheter. En hög nivå av redundans och backuplösningar gör att
Magnum 25 kan kontrollera de mest komplexa installationer.
Magnum 25 levereras som “standalone” central med upp till
3 slingor i en kapsling, utbyggbar upp till totalt 96 slingor via
ett nätverk av undercentraler som kan levereras som “blackbox” eller kombinerat med repeater för att möjliggöra visning
och kontroll från ﬂera punkter. Nätverket sker via övervakad
RS 422/485 ﬁberoptisk slinga eller via TCP/IP nätverk. Flexibel
“orsak och eﬀekt” konﬁguration av 1/0 enheter och larmgivare
möjliggör detaljerad tillpassning av systemet efter kundens behov.
Automatisk enhetsigenkänning vid uppstart reducerar tidsåtgången vid driftsättning. Magnum 25 detekterar och känner igen
adresserade och till kopplade enheter, och anläggningen är fullt
operativ på under 2 minuter. Standard konﬁguration säkrar att
systemet är klart att detektera brand och fel från det ögonblick
anläggningen blir inkopplad. Vidare konﬁguration för att skräddarsy systemet kan utföras via central, IR fjärrkontroll, Ps/2 tangentbord eller från PC med egen programvara.

Speciﬁkationer

Godkjennings/ sertiﬁkatnummer

Försäljare:

CPD

1328-CPD-0182

Driftspänning

85-265 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

130 mA normalt

Batterikapacitet

2 x 12 V, 7-12 Ah

Slingkapacitet

125 adresser, max. 250 mA

Slingkabel

1 Km 1,5mm², max. 120 pF/m

Larmdonsutgång

2 x 24 V övervakad, max. 400 mA

Reläutgång pot.fri

2x brand, 1x fel, rating 1A @ 50VDC

Hjälpspänningsutgång

460 mA @ 24 VDC

Drifttemperatur

0 °C till +40 °C

Relativ fuktighet

0-85 % (icke kondenserande)

Storlek (BxHxD)

340 x 370 x 129 mm

Infällningsmått (BxHxD)

340 x 370 x 90 mm

Vikt

5,1 kg u/ batt; 10,5 kg m/ 2 x 7 Ah

Beställningsinformation
MAGNUM 25-1 se

Analog adresserbar central, 1 slinga

MAGNUM 25-3 se

Analog adresserbar central, 3 slingor
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•
•

Levereras med en eller tre slingor.
Utbyggbar upp till totalt 96 slingor.
125 adressenheter per slinga.
2 växlande brandutgångar.
2 övervakade larmdonsutgångar
Repeater med möjlighet för integrerade undercentraler
Undercentraler kan levereras som “blackbox”
384 programerbara zoner
512 fullt programerbara larmdons och 1/0 grupper
FIFO händelselogg med 2000 överföringar
Bakgrundsbelyst LCD display med 4x40 tecken
Programerbar från central, IR fjärrkontroll, tangenbord
eller PC
Gratis Windows baserat konﬁgurations programvara
Windows baserat graﬁkpaket (tillval ODYSSEY)
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