OS 300

2 x 50 meter

Spenning
Batteriback
Deteksjonsprinsipp
Rørdiameter
Maks rørlengde

:
:
:
:
:

230VAC
12V/17Ah
Ionisk
25 mm utvendig
2x50 meter

A

Forsidebilde: NPS

SYSTEMOVERSIKT

Utesirene med
varsellampe

TD101

Aspirasjonsdetektor med innebygget strømforsyning.
backupbatteri og overspenningsvern.

Trådløs alarmoverføring til våningshus

Talemelding
til maks
4 telefonnr.

IRS-3

automatisk brannalarmanlegg for landbruk, gartnerier og lagerbygninger etc.

Telefon oppringer

JR 11

Trådløs eller kabel til sentral
Maks 7 paneler

Innbrudds-alarm
Brannalarm i bolig
Tråløs alarmoverføring
fra driftsbygning

EKSEMPEL PÅ SIKRING AV ALLE BYGNINGER.

DRIFTSBYGNING
1 stk. IRS 3
aspirasjonsdetektorer

25 mm rør

STABBUR

25 mm rør

GARASJE / VERKSTED
Jordkabel eller trådløs
alarmoverføring

2 stk. røykdetektorer

2 stk. varmedetektor

● Finansieringsordning med skattefordeler.

VÅNINGSHUS

Jordkabel
eller trådløs

● Velg mellom trådløs eller kablet innstallasjon

Jordkabel eller
trådløs
alarmoverføring

● Forhandlere over hele landet.

ALARMSENTRAL

Grini Næringspark 15, 1361 Østerås.
Tlf: 67 16 41 50. Fax: 67 16 41 51
www.icas.no salg@icas.no

Distributør:

Grafisk produksjon: Janstrykkeri as 2003

Produsent:

● Varmedetektor BØR brukes i godkjent verksted hvor det

Tråldøs overføring av
alarm til våningshus.
Maks 150 metter
Frekvens: 869,4750 mHz
IHT ETSI EN 301489-3

IRF-W

forekommer sveising/ skjæring, samt i lukket garasje, redskapsrom, fyrrom og branntrygge lagerrom.
● I andre romtyper kan det velges aspirasjonssdetektorer eller
optiske røykdetektorer.
i.h.t. FG`s krav til overspenningsbeskyttelse. Det skal også installeres et
overspenningsvern i tilknytning til gårdens strøminntak.
● Trådløs overføring av alarm til aspirasjonsdetektorer skal brukes i husdyrrom, korntørker og andre støvfylte rom.

DET VIL LØNNE SEG Å GJØRE NOE
MED SIKKERHETEN PÅ GÅRDEN DIN
NÅ.
BARE SPØR DITT
FORSIKRINGSSELSKAP

● Både sentral og aspirasjonsdetektor er utstyrt med overspenningsvern

RABATTER PÅ FORSIKRINGSPREMIEN
Forsikringsselskapene gir i dag opptil 30 %
rabatt på premien ved installasjon av godkjent
alarmanlegg. For de som har sikkerhetsavtale i
tillegg kan forskjellen bli opptil 50 %

25 mm plastrør

TRÅDLØSE DETEKTORER .
Trådløse detektorer kan installeres i alle
bygninger unntatt verksted etc. Der installasjonen krever varmedetektor, legges kabel
mellom detektorene, mens forbindelsen mellom
bygninger kan gjøres trådløs.

SERVICE VENNLIG UTSTYR GIR
RIMELIGERE SERVICE
For å gjøre servicen så enkel som mulig består
aspirasjonsdetektoren av moduler. Dette gjør at
det er meget enkelt å bytte sensor, hovedkort og
frontpanel. Filteret er montert i egen seksjon i en
skuff og kan derfor skiftes raskt uten bruk av
verktøy.

Aspirasjonsdetektor IRS-3

TRÅDLØS ELLER KABEL.
Icas har utviklet en universell trådløs kommunikasjonsenhet type IRF-W som kan programmeres som sender eller mottager. Rekkevidde opptil 150meter. IRF-W tilfredstiller alle kravene for
alarmoverføring i Europa( i.h.t ETSI EN 301
489-3) frekvens: 869.4750 Mhz i.h.t CEPT 7003. Melder: Alarm .Filterfeil og kommunikasjonsfeil Brukes mellom bygninger og detektorer
og sentral.

INNBRUDDSALARM
I tillegg til hva som er nevnt ovenfor kan man
installere innbruddsdetektorer. Inntil 7 uavhengige innbruddalarmer med hver sin adgangskode
kan knyttes opp mot samme sentral.

25 mm plastrør

ASPIRASJONSDETEKTOR TYPE IRS-3
Icas aspirasjonsdetektor type IRS-3 er godkjent
for 2 x 50 meter. 25 millimeter rør. Detektoren er
utstyrt med 24 timers back-up batteri og (fra
med april) 8 KV overspenningsvern.

SENTRALEN I SYSTEMET KAN OGSÅ
STYRE ANDRE FUNKSJONER
Ved nybygg og rehabilitering kan man spare
betydelige beløp ved å kombinere ﬂere
funksjoner. Sentralen i vårt system kan utvides
til 96 sløyfer. Tekstmelding på sonepanelet viser
alle de alarmfunksjoner man legger inn på
sentralen.

EKSEMPEL PÅ FULLSIKRING AV EN DRIFTSBYGNING

FINANSIERINGSORDNING MED
SKATTEFORDELER:
I samarbeid med vår bank kan vi tilby gunstig
leie av utstyret. Hele beløpet kan trekkes fra i
driftsregnskapet. Etter 3 år kan anlegget kjøpes
ut.

