
) 

Brannvarsling 

Brannmelder med summer sitter i entre. Denne går på felles sentralt brannvarslingssystem 
med hovedsentral i oppgang T, og brannmannspaneler i oppgang S og U. 
Denne melderen må ikke under noen omstendigheter fjernes eller demonteres av ukyndig 
personell, da det vil oppstå feilmelding i tablåene. 
Ved alann må leiligheten alltid evakueres umiddelbart. 

Byhusene er ikke tilknyttet hovedsentralen, men tilkoblet 230V røykvarslere internt for hver 
boenhet. Disse im1eholder også batteri slik at de fungerer også når boenheten er strømløs. 
Batterier skal skiftes 1 gang pr år. 
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EDI- Intelligente branndetektorer til FX- systemet 

EDI er en komplett serie med profesjonelle, intelligente 
branndetektorer som er utviklet for å møte kravene til 
de mest avanserte systemer. EDI gir deg total trygghet 
for tilpasningsevne i installasjoner hvor det kan oppstå 
endrede vilkår og hvor maksimal trygghet mot feilalar
mer er viktig. EDI benytter digitale kommunikasjons 
protokoller som gir helt nye muligheter. 

EDI serien er kompatibel mot FX sentralens ALC sløy
fekort. 

Egenskaper 

Respons innstillinger 
Hver detektor i EDI serien kan operere I en av fem re
spons modus. Disse kan programmers sentralt fra FX 
sentralen. Hver modus samsvarer med et unikt respons 
kriterium som relaterer til ønsket reaksjonsmønster for 
branndeteksjon. 

For optiske røykdetektorer relaterer disse respons modus 
ti l forskjellige kombinasjoner av respons nivåer samt 
respons tid. For varme detektorene er disse moduser 
relatert til faste temperahu- nivåer og følsomheten til 
differensial temperaturen. I multidetektoren vil nivåene I 
det optiske kammeret og varmedetektorens sammenlig
nes og alarm vil utløses etter gitte kriterier når kombina
sjonen av disse to detektorer tilfredsstilles. 

Karakteristikkene til disse detektorene har blitt nøye satt 
slik at detektorene skal tilfredsstille sin relevante del av 
EN54 i alle modus. Den matematiske algoritmen som er 
programmert I detektorene vil ivareta overgangen mel
lom forskjellige modus. 

Demping av transient signaler 
Alle EDI detektorenes algoritmer er beregnet for å gi lav 
følsomhet for veldig raske endringer i detektorene, da 
disse sannsynligvis ikke stammer fra et reelt branntilløp. 
Denne funksjonen oppnås ved å benytte et digitalt !av
pass filter på detektorens følsomhet som optimaliserer 
avvisningen av slike transienter og samtidig oppretthol
der en rask responstid ved branntilløp. 

Drift kompensasjon 
Alle EDI røykdetektorer har en innebygget funksjon som 
k0mpenserer for drifting som en del av den interne algo
r itmen. Denne driftingen forårsakes som oftest av ned
støving av i.ietektorkammeret. Ved å kompensere for 
dette vil følsomhetsnivået holdes på et konstant nivå selv 
ved kraftig nedstøving/ forurensning. Denne økte stabili
teten oppnås uten å påvirke detektorens følsomhet for 
røykpartikler. 
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Multidetektor EDl-30 

EDI-30 multikriterie detektor kombinerer det optiske 
kammeret og en termisk del for å gi den endelige analoge 
verdien. Som et resultat av dette er multikriterie detekto
ren en detektor som kan benyttes i en rekke sammenhen
ger og er meget sikker mot feilalarmer. 

På hvilken måte signalene fra de to sensorene i detekto
ren blir kombinert er avhengig av hvilken respons modus 
som er valgt. Det er fem modus som benyttes, disse gir 
respons både som ren varmedetektor, kun optisk detektor 
eller kombinasjoner av begge. Multikriteria detektoren er 
derfor anvendelig i et meget bredt spekter av applikasjo
ner. Modus 5 har ingen følsomhet for røyk I det hele tatt 
og når den benyttes kun i dette modus skal deksel og 
eventuelt avstandsstykke benyttes på detektoren. 

Signalene fra den optiske delen og det termiske elemen
tet er uavhengig, og gjenspeiler hver for seg omgivelse
nes røyknivå og temperatur. 
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Optisk røykdetektor EDl-20 

EDI-20 optisk røykdetektor er den beste detektoren til å 
oppdage den farligste typen branner, som utvikler seg 
sakte og ulmebrann spesielt, og skal plasseres der hvor 
faren for dette er tilstede. Detektorens følsomhet kan 
settes for å best mulig passe til det miljøet den skal be
nyttes. 

En infrarød lyskilde plassert inne I detektoren kammer 
avgir kontinuerlig et lys. Dette lyset vil bryte av ved 
tilstedeværelse av røyk og partikler slik at lyset blir fan
get opp av en foto diode som på bakgrunn av intensiteten 
til det reflekterte lyset sender signaler til detektoren om 
mengden røyk i kammeret. Fotodioden i EDI detektoren 
har et filter for dagslys for å eliminere slik påvirkning. 

Foto diodens signal går igjennom en prosess for å gi en 
enddig analog verdi til systemet som igjen avgjør om 
signalet skal tolkes som en reel brann, eller om signalet 
skal testes flere ganger for å verifisere signalet ytterligere. 
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Varmedetektor EDI-50 

Varmedetektoren EDI-50 har et en helt unik fysisk opp
bygning for å detektere ved lav luftgjennomstrømning i 
rommet. Denne typen detektor er spesielt anvendelig når 
omgivelsene er forurenset under normale omstendigheter. 
For mer informasjon om applikasjoner for denne detekto
ren, se tabell lengst ned. 

EDI varmedetektoren bruker en termistor for å avføle 
temperaturen der hvor detektoren er plassert. 

Designet på detektoren og termistoren vil sammen med 
en avansert prosessor algoritme i mikroprosessoren gi en 
tilnærmelsesvis lineær karakteristikk fra+ 10°C til +80°C. 
Dette lineære signalet blir videre behandlet avhengig av 
hvilken respons modus som er valgt. 

Detektorens fem modus tilsvarer de fem klasser som er 
definert i EN54-5:2000. 
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Tekniske data 

Multidetektor Optisk detektor Varmedetektor 
EDl-30 EDI-20 EDI-50 

Deteksjons prinsipper Røyk: Fotoelektrisk Fotoelektrisk deteksjon av lys Temperatur følsomt termistor 
deteksjon av lys som som reflekteres av røykpartik- element. 
reflekteres av røykpar- ler. 
tikler 
Varme: Temperaturføl-
som termistor element. 

Driftsspenning 17-28V DC 
Hvilestrøm S00µA snitt 400 µA snit 500 µA snitt 
Paralell utgang Max. 5 mA 
Alarm indikator 2 ufargede LED. Lyser 2 ufargede LED. Lyser rødt 2 røde LED. Lyser rødt ved 

rødt ved alarm. ved alarm. alarm. 
Fuktighet 0 to 95 % relative luftfitktighet (ikke kondenserende eller is) 
IP klasse IP43 
Temperatur område -20 - +60 °C 
(ikke kondenserende/ is) 
Lagringstemperatur -30 °C to +80 °C 
Maks relative luftfuktighet 0 to 95 % 
(ikke kondenserende) 
Dimensjoner 
-Diameter I 00 mm diameter I 00mm diameter I 00mm diameter 
-Høyde 50 mm høyde 42 mm høyde 42 mm høyde 
(Sokkel må legges til for det 
totale høydemål) 
Vekt 105 g 
Materiale 

-Kapsling Hvit polykarbonat V-0 I hht. UL94 
-Terminaler Nikkel belagt korrosjonsfritt metal 

Tester EN54-7, EN54-5:2000 EN54-7:2000 EN54-5:2000 
ESMI ordrenummer 0672 0230 0672 0220 0672 0250 
Sokkel EBI-12 Standard sokkel 0672 0012 

EBI-11 Sokkel med isolator ledd 0672 0011 
EBI-20 Rele sokkel 0672 0020 

Varme detektor EDI-50 innstillin2:er 
Mode Klasse Omgivelse Sta tisk respons 

(EN54-5:2000) Temperatur °C Temperatur °C 
Typ Max Min Typ Max 

I AIR 25 50 54 57 65 
2 A2 25 50 54 61 70 
3 A2S 25 50 54 61 70 
4 CR 55 80 84 90 100 
5 es 55 80 84 90 100 

Multi detektor EDI-30 innstillinger 
Mode Følsomhet, røk Røtsomhet varme Type respons 

I% pr. meter Temperatur °C 
I 1,1 Høy Multisensor 
2 2.1 Ikke i drift Optisk 
3 2.8 Lav Multisensor 
4 4,2 Høv Multisensor 
5 Ikke i drift Al (se tabell over) Varme Al 
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Røykvarslere ionisk / optisk 
Røykdetektorer benyttes i private boliger og leiligheter for å øke sikkerheten for de 
tilstedeværende. Detektorene kan benyttes frittstående eller kobles opp i serie slik at hvis en 
detektor utløses vil varslingen aktiveres også i de andre detek torene. Flere sammenkoblede 
detektorer vil øke reaksjonstiden og sikkerheten betraktelig. 

Denne typen røykvarsler benyttes i privatboliger og er ikke passende for campingvogner , båter, 
lystfartøy eller bygninger som skal ha et fullverdig brannalarmsystem. 

• Enkelt å installere 

• Enkelt å bytte batterier 

• Varsling ved lavt batterinivå 

Alle røykvarslere har sikkerhetslokk for batteriene slik at det ikke er mulig å lukke 
detektoren uten batterier innmontert. 
Vi leverer to varianter av ioniske røykvarsler, en frittstående som ikke har mulighet for 
sammenkobling, samt en variant for sammenkobling av inntil 12 stykker. 
Den optiske varianten er for tilkobling til nettspenning og benytter kun batteriet som backup 
ved nettbortfall. Denne kan også seriekoples med totalt 12 stykker. 
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PRODUKT INFO 

Røykvarslere 
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Medfølger 

• 
• 

• Minimum anbefalt plassering for 
installering av røykvarsler 
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Medfølger 

01502756 
01502757 SMK623 
Må benyttes riår'7610B 
monteres i åpent an.legg 
(ingen takboks) 
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