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Prodex MUP är en k
kombinera
ad
svarstablå och manö
överpanel..
brandförs
En stor display kom
mmunicera
ar tydligt
systeminfformation och status.
Det adres
sserbara ssystemet ger
g alla
ingående enheter e
en unik ad
dress,
derlättar sstyrning, underhåll
u
o
och
vilket und
kontroll. Upp till 8 sstycken brrandförsva
arstablåer ka
an kopplass till en ce
entralapparat.
En centra
alapparat k
kan då anv
vändas för
flera olika
a byggnad
der eller av
vdelningarr.

Konstruk
ktion
Prodex MUP
P är tillverka
ad i vit plåt och
o har en sttor
och tydlig d
display. På displayen visa
as samtliga
brandlarm, fellarm och frånkoppling
gar i klartex
xt
samt via ind
dikation med
d LED.

Tekniska
a data
Modell

Prodex MU
UP

Driftspänning

15-40 Vdc
c (normalt 24 VDC)

Strömförbrukning:
- nominell
- tänd display

27 mA
200 mA

Drifttemperratur

0 - 40º C

Max. luftfuk
ktighet

95 % ej kondenserande
k
e

Mått (h x b x d)

223 x 354
4 x 27 mm

Kapsling

IP20

Funktion
n

CPD-numm
mer

0470-CPD
D-0027/8

a
Brandförsva
arstablån är brandförsva
arets primära
information
nskälla vid la
arm. Det adresserbara
systemet ge
er möjlighett att ställa in från vilka
sektioner ta
ablån ska vis
sa informatio
on.

Artikelnummer

18-0012-50

Orienteringsritningsskåp
p

18-0012-51

Brandförsva
arstablån ins
stalleras i ce
entralens skå
åp
eller i exterrnt skåp, som
m båda har utrymme
u
förr
orienterings
sritningar i A3-format.
A
Installeras ta
ablån
i separat sk
kåp kan den placeras upp till 500 me
eter
från centrallapparaten.

Prodex MUP
P kan också användas fö
ör att återstä
älla
samt tysta larm. Vid brrandlarm pre
esenteras
orienterings
sritningsnum
mren direkt i tablån för
snabbare in
nsats.
Prodex MUP
P placeras i räddningstjä
r
änstens
angreppsvä
äg så nära en
n ingång som
m möjligt.

Godkänn
nanden
Brandförsva
arstablå Prod
dex MUP
är intygad a
av Svensk Brand
B
&
Säkerhetsce
ertifiering, certifierad
c
enligt SBF 1
110:6 samt CE-märkt
och godkän
nd enligt EN5
54 – 2/4.

En tydlig oc
ch lättöversk
kådlig panel gör Prodex MUP
till ett bra alternativ
a
ia
alla miljöer
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