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MAGNUM 10 on kustannustehokas analoginen osoitt eellinen 
 ratkaisu pienempiin paloilmoiti nkohteisiin, ti nkimätt ä nykyai-
kaisen analogisen paloilmoiti njärjestelmän hyödyistä. 

MAGNUM 10 toimitetaan itsenäisenä keskuksena yhdellä 
 silmukalla ja on laajennett avissa kahteen silmukkaan, ja  soveltuu 
eritt äin hyvin esim. kauppoihin, hotelleihin, hoitolaitoksiin tai 
muihin kohteisiin missä tarvitaan enintään 250 osoitett a ja 
tarkka ti eto mistä hälytys on tullut. Järjestelmään voidaan liit-
tää etä-käytt öpaneeleja häiriösietoisen RS422/485, valokuitutai 
TCP/IP-ti etoverkon kautt a. Joustava I/O - yksiköiden ja hälyt-
ti mien konfi gurointi  mahdollistaa yksityiskohtaisen järjestelmän 
 sovituksen.

Automaatti  nen yksiköiden tunnistus käynnistyksen yhteydessä 
vähentää ajankulutusta käytt öönotossa. MAGNUM 10 löytää 
ja tunnistaa osoitt eelliset, kytketyt yksiköt ja järjestelmä on 
täydessä toiminnassa alle kahdessa minuuti ssa. Alku asetukset 
varmistavat ett ä järjestelmä on valmis havaitsemaan palot ja viat 
heti  siitä ajankohdasta kun virransyött ö on kytkett y.  Järjestelmän 
 räätälöity jatkoohjelmointi  voidaan suoritt aa keskuksen 
 näppäimien tai kannett avan ti etokoneen kautt a.

Tekninen eritt ely

Käytt öjännite 85-265 VAC @ 50/60 Hz
Virrankulutus 100 mA normaaliti lassa ilman 

liitett yjä yksiköitä
Akut 2 x 12 V, 7 Ah
Silmukkakapasiteetti  125 yksikkö-osoitett a, maks. 275mA
Silmukkakaapeli 1Km 1,5 mm2 kaapelilla, < 120 pF/m
Hälyti nulostulo 2 x 24 V valvott ua ulostuloa, 

maks. kuorma 400 mA
Releulostulot
(potenti aalivapaat)

2 x palo, 1 x vika,
releluokitus 1 A @ 50 VDC

Apujänniteulostulo 300 mA @ 24 VDC
Käytt ölämpöti la 0 °C - +40 °C
Suhteellinen kosteus 0-85 % (ei-kondensoituva)
Mitat (LxKxS) 272 x 404 x 109 mm
Paino 1,6 kg ilman akkuja

Tilausti edot

MAGNUM 10 fi Analoginen osoitt eellinen 
paloilmoiti nkeskus 1-silmukka

MAGNUM 10 LC Laajennuskortti   silmukalle 2

• Lajennett avissa kahteen silmukkaan silmukkakorti lla
• 125 yksikkö-osoitett a / silmukka
• Jopa 96 silmukkaohjatt ua sireeniä / silmukka
• 2 palo-ulostuloa, vaihtokytkin
• Yksi vikarele, NC
• 2 valvott ua hälyti nulostuloa, vapaasti  ohjelmoitavia
• Erilinen käytt öpaneeli / palokuntapaneeli RS 422/485
• Laaja valikoima I/O yksiköitä
• Täydellinen integriteeti n valvonta ilmaisinsilmukoissa
• 384 ohjelmoitavaa ryhmää
• 512 täysin ohjelmoitavaa sireeni- ja I/O-ryhmää
• Tapahtumaloki, 2000 tapahtumalle
• Taustavalaistu LCD näytt ö, 4x40 merkkiä
• Multi kieli, ym suomenkielinen, ruotsinkielinen, englannin...
• Windows-pohjainen konfi gurointi ohjelmisto
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Analoginen osoitt eellinen
paloilmoiti nkeskus

MAGNUM 10

Hyväksynnät / serti fi kaatti  numerot

CPD 1328-CPD-0183

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



Järjestelmäkaavio
MAGNUM 10
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Ringbus-verkko RS485
tai valokuidun kautta

Pääkeskus

Mini
käyttöpaneeli

2 hälytinlähtöä

Optinen Lämpö Multi Elotecniq

Sireeni

PalopainikeZMUI/O

Konventionaaliset ilmaisimet

Suuri valikoima I/O-moduuleja

Mini
käyttöpaneeli

Mini
käyttöpaneeli

Hälytinsilmukka Tietoverkko

Analoginen silmukka Konventionaalinen silmukka


