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  Dafo brandlarmcentral CB200 är 
mångsidig, prisvärd och användarvänlig. 
Den är lämpad för mindre anläggningar 
som kontor, förskolor, verkstäder och 
liknande. 
Centralen finns med 1 eller 2 detektor-
sektioner. Trots sin ringa storlek och sitt 
ringa pris är centralapparaten utrustad 
med både fel- och larmreläer samt extern 
matningsutgång. I centralen finns även 
plats för reservkraftsbatteri. 
Manöverpanelen är logiskt utformad och 
överskådlig vilket gör den lätt att använda. 
 
 

Driftsäker konstruktion 
Dafo brandlarmcentral CB200 finns med 1 eller 2 
detektorsektioner, övervakade för både avbrott och 
kortslutning. En unik funktion är att om en eller fler 
detektorer avlägsnas från en sektion ges inte bara 
fellarm utan kvarvarande detektorer fortsätter att 
fungera. 
Centralen är försedd med 2 övervakade larmdons-
utgångar. För styrningar t.ex. larmsändare eller 
branddörrstängning, finns ett larm- och ett felrelä. 
Det finns även ett 24 V spänningsuttag för extern 
utrustning. 
Till centralerna finns ett brett utbud av rök- och 
värmedetektorer, larmtryckknappar och larmdon.  
I apparaten finns plats för reservkraftsbatteri som 
vid strömavbrott kan driva anläggningen i normalt 
30 timmar. 

Användarvänlig manöverpanel 
Från den lättöverskådliga manöverpanelen 
övervakas och styrs enkelt samtliga funktioner  
så som larm- och felindikering samt till- och 
frånkopplingar. 
Svensk manual och installationsanvisning medföljer. 
Centralapparaten är tillverkad i självslocknande 
ljusgrå polykarbonat. Manöverpanelen skyddas mot 
obehörig manövrering med en kod. 
I centralapparaten finns plats för 2 st 12 v 2,2 Ah 
reservkraftsbatterier. 
Ett stort antal genomföringar underlättar 
kabeldragningen vilket tillsammans med att 
manöverpanel och moderkort enkelt går att 
avlägsna, bidrar till en överskådlig installation vilket 
förenklar service och underhåll. 

Tekniska data  
Benämning Dafo CB200 
Antal sektioner 1 alternativt 2 
Detektorer per sektion 20 st 
Godkännanden BS5839 del 4 1988, 

EN 54 del 2 
Dimensioner H 245, B 313, D 92 mm 
Vikt (exkl. batterier) 2,3 kg 
Artikelnummer 1 sektion:  18-0005-01 

2 sektioner: 18-0005-02 
Larmdon 2 × 26,5-28 DC, 250 mA 
Extern matning 26,5- 28 V DC, 250 mA 
Strömförsörjning, max 800 mA 
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