BRANDLARMSCENTRAL PRECEPT EN
4 & 8 SEKTIONER
PRODUKTBLAD

Dafo brandlarmcentral Precept EN är en
kraftfull, mångsidig och användarvänlig
panel. Den är lämpad för mindre till
medelstora anläggningar.
Centralen finns med 4 eller 8 detektorsektioner och är SBSC-godkänd.
Manöverpanelen är logiskt utformad och
överskådlig vilket gör den lätt att
använda.
Ytterhöljet är av epoxylackerad plåt och
det finns plats i centralen för reservkraftsbatteri.

Brandlarmcentral Precept EN bxp.doc

Till brandlarmet finns ett stort utbud av
tillbehör som sektionsvis styrda
larmutgångar, extra utgångar för
larmdon, reläkort m.m.

Mångsidig funktion

Användarvänlig manöverpanel

Dafo Precept EN är ett konventionellt brandlarm
som finns med 4 eller 8 sektioner, 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.

Från manöverpanelen, som är lättöverskådlig och
enkel att handha, övervakas och styrs samtliga
funktioner såsom larm- och felindikering samt tilloch frånkopplingar.

Centralapparaten är försedd med 4 övervakade
larmdonsutgångar. För styrningar t.ex. larmsändare
eller branddörrstängning, finns två larm- och ett
felrelä. Det finns även ett 24 V spänningsuttag för
extern utrustning.

Centralen är mycket robust. Dess ytterhölje är av
plåt och lackerad i ljusgrå epoxylack.

Svensk manual och installationsanvisning
medföljer.

I centralapparaten finns plats för 2 st 12 V 7 Ah
reservkraftsbatterier.

Tillbehör

SBCS godkänd

Till centralerna finns ett brett utbud av rök- och
värmedetektorer. Därtill finns utbyggnadsutrustning
som sektionsvis styrda larmutgångar, extra
utgångar för larmdon, reläkort m.m.

Brandlarmscentral Precept EN
är godkänd av Svensk Brand &
Säkerhetscertifiering AB.

Tekniska data

Ett stort antal genomföringar underlättar kabeldragningen vilket tillsammans med att manöverpanel och moderkort enkelt går att avlägsna, bidrar
till en överskådlig installation, vilket även förenklar
service och underhåll.

Benämning

Dafo Precept EN

Antal sektioner

4 alternativt 8 st

Detektorer per sektion

32 st

Godkännanden

SBSC nr. 08-348 enligt SBF 1402:1
SS-EN 54 del 2 & 4

Dimensioner

H 370, B 325, D 126 mm

Vikt (exkl. batterier)

7,05 kg

Artikelnummer

4 sektioner: 18-0008-04

Enkel installation och service

8 sektioner: 18-0008-08
Larmdon

4 × 26,5 - 28 V DC, 500 mA (4 sekt)
4 × 26,5 – 28 V DC, 1 A (8 sekt)

Extern matning

26,5 – 28 V DC, 500 mA
(4 sektioner) 1 A (8 sektioner)

Strömförsörjning, max

1,5 A (4 sektioner)
3,0 A (8 sektioner)

Brandexperten Sverige AB | Tel 020-29 90 00 | www.brandexperten.se

Heltäckande på säkerhet

