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ES 801 är utf ormad för enkel installati on och service, och är utrus-
tad med fl era funkti oner som annars bara fi nns på adresserbara 
brandlarmcentraler. Larmdonen kan drivas från detektorslingan.

ES 801 passar utmärkt för mindre installati oner där det ej krävs 
adresserbar anläggning.

Adresserbara betjäningspaneler kan programeras ti ll att  bara 
kontrollera i vissa bestämda zoner. Dett a gör systemet mycket 
lämligt ti ll mindre anläggningar typ bygdegårdar och liknande. 

Centralen är speciellt bra skyddad mot överspänningar, något 
som reducerar skador på anläggningen, speciellt där larmkabeln 
går ti ll fl era hus.

Specifi kati oner

Antal zoner 8 st. övervakade, 1 KΩ 2 W EOL
Max. enheter/sekti on 32 detektorer, 5 Elotec-sirener
Larmdonsutgång 1 st. 24 V, 400 mA, 1 KΩ 2 W EOL
Spänningsutgång 1 st. brand, 24 V, 180 mA, (överv.)

1 st. feil, 24 V, 90 mA (ej överv.)
Pot.fri utgång 1 st. brand, växlande 2A/30V

1 st. fel, växlande 2A/30V
Hjälpspänningsutgång 1 st. 24 V, max. 300 mA
Drift spänning 230VAC (-15%,+10%), 50Hz (±10%) 
Batt eri 2 x 12 V, min. 7 Ah, max. 9 Ah
Kapslingsklass IP30
Drift temperatur -5 °C ti ll +40 °C
Max. luft fukti ghet 95% (icke kondenserande)
Storlek (BxHxD) 420 x 335 x 110 mm

Beställningsinformati on

ES 801 CPD se Konventi onell brandlarmcentral
ES 801 P CPD se Betjäningspanel för ES 801
BA 700 Batt eri 12 V, 7 Ah

• Detektorer, larmdon och frånkopplingsbrytare kan kopplas 
ti llsamma två-tråds slinga.

• Polaritetsoavhängiga enheter för enkel inkoppling.
• Upp ti ll 9 st adresserbara betjäningspaneler.
• Möjlighet ti ll indelning av virituella anläggningar med sek-

ti onerad betjäning via betjäningspaneler.
• Programmerbara styrutgångar.
• Ger upplysning vid nedsmutsade detektorer.
• Egenutvecklad kommunikati onsprotokoll mot ASPECT fö-

renklar och ger full översikt från centralen.
• Väljbara drift sätt  för opti mal anpassning.
• Kodlås kan avakti veras där fysisk ti llgång ti ll centralen är 

begränsad.
• Kan fås med “brandkårsnyckel” 
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Konventi onell brandlarmcentral
ES 801


