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Fire Alarm Control

Panel
Art. no. 5100859

System: TERRA FIRE

Generel beskrivelse
Brandcentralen er basisstationen i et
brandalarmsystem, der kan tilpasses kundens
ønsker og som omfatter alt fra mindre genstande
til store, ekspanderbare systemer, der dækker flere
bygningssituationer.

Leveringen omfatter basisfunktionerne. Det er
nemt at udvide systemet ved at klikke på
yderligere moduler på to DIN-skinner. Det er
muligt at brugertilpasse kabinettet med ca. 20
enkelte moduler med et redundant sæt
strømforsyninger. Det er også muligt at udvide
med 125 moduler i fordelte kabinetter i én
central. 32 centraler kan forbindes i et
systemnetværk. Installationsvejledningen og
databladet for hvert systemmodul indeholder
nærmere oplysninger om montering af et system
og definitioner af almindelige systemtermer.

Brandcentralen omfatter :
• CM4.3 Control panel i henhold til svensk

BFT-standard. Standsning af lokal lydgiver og
flere alarmknapper forefindes i henhold til
EN54-2 adgangsniveau 1.

• Kontrolpanel med 4,3 tommers grafisk
farvedisplay og brugervenligt menusystem
med genvejstaster til de mest almindelige
styringer

• TCP/IP-ethernetkontakt. Den kan anvendes til
det indbyggede web interface-kontrolpanel
eller netværkssystemcentraler.

• RS485/RS422-interfacekanal med valgbar
protokol. Valgfrit modul med
RS232/RS485-printerudgang er tilgængeligt.

• Brand- og fejlrelæ til alarmoverføringssignalet.

• SD-hukommelseskort som systemets
sikkerhedshukommelse og
Hot-Swap-udskiftning af CM4.3 Control panel.

• USB-kontakt til lagring af servicelister og
download af konfiguration til systemet.

Installationsvejledningen indeholder nærmere
oplysninger om montering af et system og
definitioner af almindelige systemtermer.

Bestillingsnumre
*-xxA = tekst på andet sprog

• 5100859-00A Brandcentral -SE

• 5100859-10A Brandcentral -NO

• 5100859-20A Brandcentral -DK

• 5100859-30A Brandcentral -EN

• 5100859-31A Brandcentral -FI

Data
PSU-indgangsspænding 84-264 V AC/45-65 Hz

PSU-udgangsspænding 18-29,5 V justering til 28 V
DC

PSU-udgangsstrøm 5A (7,5 A maks. <40 °C)

Maks. tilladt
strømforbrug på
backbone (DIN-skinne)

8 A

Strømforbrug (CM4.3
+ Charger M)

140 mA

Lufttemperatur -5 til +25 °C, 0 - 95% RF

Materiale Alu-zink-belagt stål
Aluminiumdørprofiler
Plastikdørhætter og panel
CD-HF kabelkanaler, RoHS

Farve RAL7035

Vægt 16 kg ± 5% (batterier følger
ikke med)

Mål (H × B × D) 670 × 440 × 216 mm

DIN-skinne til samling 2 × 380 mm
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Intern ventilation 28 mm ventilationshuller på
bagsiden. Kabinettet er
placeret 7 mm fra væggen for
at sikre luftgennemstrømning.

Certificering
2531-CPR-232.1686

EN54 del -2, -4, -13
EN54-13 Certifikat 232.254
DOP-nr.: 6301900

Inkluderet i skabet
Inkluderede dele i 5100859-xxA*
• 1 5100251-00A Kompl. Stålkabinet

• 1 5100087-02A PSU -5A-enhed

• 1 5100062-02A Charger M

• 1 CM4.3 Control panel (*afhængigt af sprog)

• 1 5100939-00A kabelsæt dørkontakt

• 1 5100054-02A Buscon M20

• 1 5100196-00A båndkabel M20/45''

• 1 5100236-00A backbone hunstik (2 × 120 Ohm
RS485 afslutningsmodstande inkluderet)

• 2 5100087-02A svenske SS3654-standardnøgler

1. Kabelflange

2. Jordskrue

3. Kabelkanal 80 × 100 mm, L=330 mm

4. Kabelkanal 40 × 100 mm, L=399 mm

5. Kabelkanal 40 × 60 mm

6. Kabelkanal 40 × 60 mm

7. Svejste skruer, forberedt til fastgørelse af hængsler på
en inderdør

8. Indvendig plads til 2 × 12 V/28 Ah-batterier
(H × W × D: 180 × 438 × 167 mm).

9. Placering af den medfølgende PSU. PSU'en er med
vilje placeret vendt på hovedet, så
230 V AC-forbindelsen kan tilsluttes foroven på
PSU'en.

10. Anbefalet plads til montering af en anden PSU (skal
vendes 180 grader om).
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Tilbehør
5100861-00A Yderdør med gennemsigtig rude 5100056-02A Buscon M10H-modul

5100026-03A Loop MXH-modul 5100197-00A Buscon M10H-båndkabel M10/45''

5100075-02A I/OM70 H-modul 5100087-02A PSU M AC/DC 5A

5100077-02A I/OM700 H-modul 5100062-02A Charger MH-modul

5100081-02A Relay M8 H-modul 5100236-00A Hun-/venstre Backbone-modulstik

5100002-02A Control MX H-modul 5100209-00A han-/højre Backbone-modulstik

5100071-02A 2 × Busisolatormodul

Tilslutninger

Basiskonfigurationen og tilslutningen af brandcentralen. 230 V AC-forsyningen forbindes til terminalerne på
PSU AC-indgangen og jordledningen til kabinettets jordskrue. Det anbefales at indsætte termistor NTC til
overvågning af batteritemperaturen mellem de to batterier. PSU'en justeres til 28 V DC-udgangen for at
sikre korrekt batteriopladning i Charger M.

Montering
I kabinettet er der et centralt nøglehul til fastgørelse af en midterskrue på væggen. Hæng kabinettet lige
(brug et vaterpas), og sæt mærke ved midten af de andre 4 huller. Bor hullerne, og hæng kabinettet på
midterskruen igen. Fastgør kabinettet med 4 skruer.
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Sørg for plads nok til kabelindgangene foroven
(mindst 100 mm)

Sørg for fri luftgennemstrømning til ventilationen.
Kabinettet er placeret 7 mm fra væggen.
Det er muligt at anvende almindelige luftindstrømningsfiltre
til ruder, størrelse 400 × 30 mm. De skal indsættes under
modulerne
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Mål (mm)


