BSX 100 – 2, 4 eller 8 sektioner

BSX 100 med 2, 4 eller 8 sektioner är godkänd enligt SBSC´s regelverk. Centralen lämpar
sig för skolor, samlingslokaler, daghem, lantbruk etc. BSX 100 är enkel att montera, prisvärd,
driftssäker och besitter unika egenskaper för den här typen av centraler. Primärt används
konventionella ECO1000-detektorer, men kan också kombineras med marknadens mest
avancerade detektorer; IQ8. På det sättet får du ”high end lösningar” till ett mycket rimligt
pris.

Smarta lösningar med både konventionella och IQ8-detektorer
Enkel installation
Användarvänlig
Driftsäker
Prisvärd
Erkänd Eltek Fire & Safety kvalitet

En lättförståelig front ger ett enkelt och logiskt användande, även för den som inte har tidigare
erfarenhet av liknande system.
Samlat ger detta enkel drift och användande av centralen. Detektorerna har en 10 sekunders
verifieringsperiod, vilket gör att dom inte reagerar på snabbt övergående fenomen och på så vis
undgår man onödiga falsklarm. BSX 100 levereras i kapsling med plats för batteri för reservdrift.
Centralen levereras i ett paket anpassad till alla nordiska och engelskspråkiga länder. Språk
väljs enkelt via en instickslösning.
Antal larmdonsutgångar:

2

Programmerbara ingångar:

2

Reläutgångar för brand/fel:

2

Batterikapacitet:

7Ah

Utgång 24 VDC:

Max 0,5 A

Kapslingsklass:

IP30

Strömförsörjning:

230 VAC

Mått: (bxhxd)

356x318x96 mm

Vikt utan batterier:

2 kg

Kan kompletteras med reläkort för extra
styrningar, 8 in/utgångar
Artikel nr 251620.01

INSTALLATION
BSX100 centralen är designad för att ge en enkel
installation. Kapslingen är tvådelad med front och
skåp. Skåpet har ett centrerat fästhål i överdelen
samt två fästen till i nedre delen, i vinkel för enkel
justering.
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Arton kabelgenomförningar i toppen på skåpet gör
att det är tillräckligt med ingångar både för
standardkablar och tjockare kablar.

Artikelnr

Beskrivning

251620
251621
251622

BSX100 2 sektioner
BSX100 4 sektioner
BSX100 8 sektioner
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