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detect 3000 branddetectiesysteem
Veiligheid zonder compromis
• Het detect 3000 brandmeldsysteem heeft een breed

scala van applicaties om aan de concurrerende vraag
van de internationale markt te voldoen.

• Intelligente sensor technologie gecombineerd met hoog
presterende brandmeldcentrales en softwaretools biedt
eenvoudige setup en bediening voor een breed scala
aan applicaties.

• Eenvoud in Layout en applicatie is verzekerd met een
uitgebreid assortiment systeemuitbreidingen, systeemop-
ties en flexibele gebruikers tools.

• De systeemcomponenten worden geproduceerd volgens
detectomat ISO 9000 certificatie om bij veeleisende
omstandigheden veiligheid en systeembetrouwbaarheid
te garanderen.

• De detect 3000 systeemdetectors voorzien in een combi-
natie van hoog presterende detectie en een breed assorti-
ment in design en kleur.
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Eigenschappen en voordelen

• detect 3004 en detect 3016 zijn modulair microprocessor ge-
stuurde brandmeldcentrales door derde gecertificeerd volgens 
de laatste Europese norm DIN EN54, VDE0833 en VdS voor de
aansluiting van max. 16 detect 3000 lussen met detect 3000
componenten.

• Nieuwste technologie en systeem intergratie in het detect 
3400 brandmeldsysteem

• Netwerkmogelijkheden om max. 32 brandmeldcentrales 
te configureren

• Brede keuze uit systeemtoebehoren voor flexibele toepassing 
in vele applicaties

• Verschillende taalmogelijkheden voor internationaal gebruik

• 126 componenten per loop3000 met een maximale lengte 
van 3000 meter

• Automatische of handmatige adressering van alle loop3000
componenten

• Snelle betrouwbare branddetectie door de krachtige I-check soft-
ware, directe adressering van de loop3000 componenten en
multi-criteria algoritme om de alarmintegriteit te waarborgen

• Een breed scale aan loop3000 designcomponenten met de
nieuwste technologie om flexibiliteit in toepassing te kunnen
leveren

• EN54 gecertificeerd radiografisch /draadloze oplossingen met de
range draadloze detect gateway en bijbehorende componenten

• Eenvoudige systeemanalyse inclusief instellingen voor de alarm
parameters en installatie d.m.v. I-Check diagnose software

• Uitgebreide servicemogelijkheden voor verificatie en aanpassing
van de detect 3000 systeemconfiguratie via de handmatige
(EasyCheck) en softwarematige (LoopTestTool) module.

• Een uitgebreid assortiment van controle, herhaal panelen

• Een exclusief en uitgebreid scala van stijlvolle detectoren met
diverse designs en kleuren om de moderne, of juist traditionele,
interieurs te complimenteren.

Goedgekeurd en gecertificeerd voor de EN 54 Standaard voor:
Oostenrijk, Belgie, China, Tsjechie, Duitsland, Groot Brittannie, Hongarije,
Rusland, Slowakije, Spanje, Zwitserland, Oekraine enz.
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Uw leverancier
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