
De vraag naar vroegtijdige en betrouwbare branddetectie pas-
send in een modern interieur was de drijvende kracht achter de
ontwikkeling van ons loop3000 systeem.

Alle componenten en detectoren conform EN54 zijn verkrijgbaar in diverse

stijlen voor de internationale markt. Uitvoerige model analyse en multi criteria

sensoren gecombineerd met krachtige algoritme verzekerd eenvoudig gebruik

met gemakkelijke bediening, uitvoerig onderhoud en diagnose faciliteiten. Het

geïntegreerde logboek biedt de mogelijkheid tot uitgebreide analyse en aan-

passingen van detector parameters ten opzichte van de omgevingscondities.

Het systeem maakt gebruik van redundante werkwijze en meet technieken om

een hoge graad van systeembetrouwbaarheid en stabiliteit te waarborgen.

De systeem georiënteerde service parameters van het loop3000 systeem

maken een eenvoudig beheer en onderhoud voor de gebruiker mogelijk.

Geïntegreerde softwaremogelijkheden voor geautoriseerde gebruikers, om

alle gemeten data te controleren, analyseren en tevens voor het

maken van aanpassingen in systeemeisen.
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Karakteristieken
• Eenvoudig systeemontwerp, configuratie en een breed scala

van stijlvolle detectoren

• 126 componenten per lus en een maximum luslengte van 
3000 meter

• Automatische of handmatige adressering van alle loop3000
componenten met herkenning van de kabelweg en lokalisatie
van kabelfouten zoals draadbreuk en kortsluitingen

• Het krachtige analyse algoritme in de loop3000 componenten
zorgt voor betrouwbare, vroegtijdige branddetectie voor een
groot aantal toepassingen

• Een temperatuur profiel voor het complete branddetectiesysteem
wordt verzorgt door voorbestemde temperatuursensoren in alle
automatische detectoren

• Hoge betrouwbaarheid is verzekerd door intelligente analyse van
de meetkamer en de verschillende sensoren. (rook, rookherken-
ning, temperatuur, CO-Gas)

• Multi-Detector
Een separaat onafhankelijk optisch meetkanaal in de detector
voorkomt ongewenste meldingen

• Automatische tijdgeschakelde sensor-simulatie-test

• Vrij programmeerbare detector gevoeligheid

• In te stellen gevoeligheid voor bezette en onbezette periodes
(dag-nacht)

• Opslag van data laatst uitgevoerd onderhoud

• Automatische adressering (Soft-addressing)

• Handmatige adressering (Easy-check)

• Geïntegreerde T-aftakking en kortsluitisolator in elke 
Pl330X X detector

• Geïntegreerde alarmuitgang voor inschakeling van de detectoren

• Automatische storingcontrole voor de meetkamer en elektronica

• Afhankelijk van de omgevingscondities van waar de detector 
is geplaatst zal de detector zich automatisch aanpassen 
(automatisch locaal kalibreren)

• Geïntegreerde anti diefstal en sabotage bescherming

• Complexe systeemconfiguratie voor speciale detectoren en 
controlefuncties worden vereenvoudigd door lus in- en 
uitgang componenten /elementen

• Configuratie van de elementen via I-check software 

• Radiografische uitbreidingen met de draadloze detect gateway

• Automatische meldercalibratie bij meetkamervervuiling

• Multi gekleurde signaal-led voor alarm (rood) en storing (geel)

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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