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Analog adresserbar brandlarmcentral
MAGNUM 10

MAGNUM 10 är en kompakt  larmcentral med en slinga, med 
möjlighet för utvidgning ti ll två slingor. Centralens kapacitet är 
125 adresser per slinga.

Vid hjälp av den avancerade kommunikati onsprotokollen kan 
upp ti ll 32 individuellt adresserbara sirener kopplas ti ll varje slin-
ga. Skuggsirener möjliggör ti llkoppling av fl era sirener.

Extra betjäningspaneler kan ti llkopplas via övervakad RS422/485, 
Fiberopti sk slinga eller TCP/IP nätverk.

Flexibel ”orsak och eff ekt” konfi gurati on av  I/0 enheter och 
larm givare möjliggör detaljerad ti llpassning av systemet eft er 
kundens behov.

Automati sk enhetsigenkänning vid uppstart reducerar ti dsåt-
gången vid drift sätt ning. MAGNUM 10 detekterar och känner av 
adresserade och ti llkopplade enheter, och anläggningen är full 
operati v på under 2 minuter. Standard konfi gurati on säkrar att  
systemet är klart att  detektera brand och fel från det ögonblick 
som anläggningen blir inkopplad. Vidare konfi gurati on för att  
skräddarsy systemet kan utf öras med PC med egen program-
vara.

Specifi kati oner

Drift spänning 85-265 VAC, 50/60 Hz

Batt erikapacitet 2 x 12 V, 7 Ah

Slingkapasitet 125 adresser, max. last 275 mA

Slingkabel 1 km 1,5mm², max. 120 pF/m

Larmdonsutgångar 2 x 24 V överv. max. 400 mA per utg.

Reläutgångar (pot.fri) 2x brand, 1x fel, rati ng 1A @ 50VDC

Hjälpspänningsutgång 300 mA @ 24 VDC

Drift temperatur 0 °C ti ll +40 °C

Relati v fukti ghet 0-95 % (icke kondenserende)

Mått  (BxHxD) 272 x 404 x 107 mm

Vikt 2 kg u/ batt ; 7 kg m/ 2 x 7 Ah

Beställningsinformati on

MAGNUM 10 se Analog adresserbar central, 1 slinga

MAGNUM 10 LC Utvidgningskort, 1 sl.
för MAGNUM 10

• Kan utökas ti ll två slingor
• 125 enheter per slinga
• Möjlighet ti ll extra betjäningspaneler via RS485
• 2 brandutgångar, växlande
• 2 övervakade larmdonsutgångar
• Full övervakning  av detektorslingor
• 384 programmerbara zoner
• 512 fullt programmerbara siren- och I/0-grupper
• Bakgrundsbelyst LCD skärm med 4x40 tecken
• Grati s Windowsbaserat konfi gurati onsprogram
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Godkännande / certi fi katnummer

CPD 1328-CPD-0183

BRANN S-1055/11
LANDBRUK LA-013/11 (m/ ASPECT)


