CONVENTIONELE
BRANDMELDINSTALLATIE
De SmartLine is een conventionele brandmeldinstallatie met ongekende mogelijkheden. De SmartLine panelen hebben naast de beschikbare zones ook een open collector in-/uitgang per zone. Afhankelijk van de programmering kan men deze instellen als ingang of
uitgang. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit en vele toepassingsmogelijkheden en maakt het paneel geschikt voor vele toepassingsmogelijkheden.
Met zijn grafische display en de LEDs is de Smartline één van de gebruiksvriendelijkste centrales op de markt. Verder is er de mogelijkheid om 4 nevenpanelen op de aanwezige RS485 bus aan te sluiten.
De centrale is zowel lokaal als op afstand met de PC te programmeren.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•

SmartLine020

Smartline 036
230 Vac 50/60Hz

Ingangsspanning
Verbruik (230V)

0,5 A

0,9 A

Max verbruik beschikbaar voor
externe componenten

0,9 A

2,8 A

Voorziening voor batterijen

2 x 7Ah 12V

Gewicht
Componenten per zone
Max belasting NAC uitgang
Max belasting potentiaal vrij
contacten

2 x 17Ah 12V
- 5oC + 40oC

Bedrijfstemperatuur
Afmetingen

•
•

Voldoet aan de NEN-EN54-2 en 4
Conventionele brandmeldcentrale
SmartLine020/02 voorzien van 2 zones
SmartLine020/04 voorzien van 4 zones en uitbreidbaar tot 20 zones
SmartLine036-4 voorzien van 4 zones en uitbreidbaar tot 36
Ondersteund Apollo en Argus componenten.
Optioneel mogelijkheid voor aansluiten gasdetectoren 4-20mA
LCD scherm in Nederlands of Franse taal
Gebruiksvriendelijke programmering d.m.v
SmartLeague software

325 x 325 x 80 (h x b x d)

497 x 380 x 87 (h x b x d)

2,8 Kg

6 Kg
Max 32
0,8 A
5A @ 30 V

Max belasting RS485 bus

0,9 A

Max belasting Aux, Aux-R

0,8 A
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SmartLine020

SmartLine020-4 Brandmeldcentrale 4 zones, uitbreidbaar tot 8 zones. Centrale is voorzien van toetstableau, en
display. In extra grote behuizing. Uitvoering Nederlands en Frans.

Smartline036

SmartLine036-4 Brandmeldcentrale met 4 zones, Uitbreidbaar tot 36 zones. Centrale is voorzien van toetstableau en display. In extra grote behuizing. Uitvoering Nederlands en Frans.

Front paneel

Optionele uitbreidingen

Toetsen bord
en display

SmartLine/8Z

SmartLETUSee/LCD
-Lite

SmartLAN/485

SmartLETLoose/ONE

SmartLevel

SmartLine020-2

Ja

-

Ja (max 4)

Ja

Ja

Ja

SmartLine020-4

Ja

Ja (max 2)

Ja (max 4)

Ja

Ja

Ja

SmartLine036-4

Ja

Ja (max 4)

Ja (max 4)

Ja

Ja

Ja

Paneel type

SmartLetUSee/LCDLite RS485 nevenbedienpaneel

SmartLine Opties

SmartLine

SmartLine020-2 Brandmeldcentrale met 2 zones, niet uitbreidbaar. Centrale is voorzien van toetstableau en
display uitvoering Nederlands en Frans.

SmartLine/8Z Zone uitbreidingskaart

SmartLAN/485 Internet interfacekaart

SmartLetLoose/ONE Brandblusprint

SmartLevel Externe voeding aan te sluiten op de RS485 bus

Programmeer en beheer de SmartLine brandmeldcentrale met de Smartleague
software. De SmartLeague software is zeer eenvoudig in gebruik. Het programma
maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel de panelen te configureren en het
geeft een algemeen overzicht van het systeem. De software is tevens in staat om
een gedetailleerd aansluitschema aan te geven in overeenstemming met de aan te
sluiten componenten op de centrale.
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