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HD 3000 
systemen voor privé gebruik en andere kleine toepassingen
Gebaseerd op de ervaring van de professionele sector,heeft
detectomat het systeem HD 3000 voor privé gebruik ont-
wikkeld. De detectors van het systeem HD 3000 zijn
beschikbaar in een breed scala van verschillende ontwer-
pen en kleuren om in variaties in het interieur te kunnen

voorzien. Een speciaal draadloos mini-paneel RCP6 B biedt
de optie tot een semi-professioneel brandmeldsysteem
voor privé gebruik. Draadloze componenten en technologie
is een efficiënte oplossing voor installatie in woningen en
andere kleinschalige toepassingen.
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Uw leverancier

Goedgekeurd conform EN54, VdS en Bosec voor kleinschalige
toepassingen in: 
Duitsland, Belgie, Bulgarije, Frankrijk, Litouwen en Ukraine

The Group

HD 3000 detectors

• Constante statuscontrole

• Batterij gestuurde optische huisdetector voor detectie en 
alarmering voor privé gebruik en andere kleinschalige 
toepassingen

• Optische rookmelder voor zeer snelle detectie van brand 
in leefomgevingen

• Geïntegreerde vooralarmniveaus voor integere rookdetectie

• automatische storingcontrole van de meetkamer inclusief 
batterijvoltage

• Unieke ”conditie / detector” bewaking

• Akoestische alarm met geïntegreerde piëzo sirene. (> 85 dB)

• Maximaal 40 melders kunnen worden gekoppeld voor een 
storing- en alarm signalering

• Optionele radiografische module interface biedt de mogelijk
tot radiografische koppeling voor het weergeven van 
storingen en alarmen via 433 Mhz en / of 868 MHz

• De gemiddelde levensduur van een 9-v-alkaline batterij is
ongeveer 2 jaar (Zonder koppeling / alarmen bij een 
omgevingstemperatuur 20ºC).

• Visuele en hoorbare lege-batterij-indicatie van ruim 
dertig dagen

• Geïntegreerd testalarm mogelijkheid

• Gecertificeerd conform DIN 14604 en VdS

• Complete set bestaat uit; sokkel, batterijen, schroeven 
en pluggen

• Toepassingsgebied in frequentie 433 MHz

• 6 zones

• De verbinding van maximaal 100 detectoren via modules met
433 MHz

• 4 potentiaal- vrije uitgangen, vrij programmeerbaar

• Een separate 230 Vac adapter is inbegrepen

• Inclusief noodstroomvoorziening 8 x 1,5 V

• LCD display

RCP6 B

• Draadloze brandmeldcentrale

• Microprocessor gecontroleerd radiografisch paneel om 
huisdetectoren te beheren in een draadloos netwerk

• 433 MHz

Netvoeding 230 V AC
Frequentie 50/60 Hz
Voedingsspanning 12 V AC
Noodstroom 8 x 1.5 V batterijen
Rust stroom 30 mA
Alarm stroom 50 mA
Display LCD
Zone LED´s 6 zones
relay output 4 x wisselcontact
Omgevingstemperatuur 0°C tot aan +60°C
Luchtvochtigheid max. 70 %
Beschermingklasse IP 20
Kleur behuizing /front kleur grijs / zilver
Materiaal ABS
Gewicht 1000 g
Afmetingen (H x B x D) 170 mm x 170 mm x 55 mm
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