CENTRALAPPARAT
SCHRACK INTEGRAL IP BX
PRODUKTBLAD

Integral IP BX är en liten och kompakt
brandlarmcentral som är specialutvecklad
för skydd av mindre anläggningar.
Enheten är försedd med en detektorslinga
dit upp till 250 element kan anslutas.
Integral IP BX kan fjärrövervakas via
dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det
ger bra överblick för driftansvarig.
Enheten är lämplig för mindre lokaler,
t ex obemannade tekniska anläggningar,
underjordiska garage, restauranger,
butiker, bensinmackar och pensionat.
Beskrivning
Integral IP BX är en liten brandlarmcentral som
består av en plastkapsling och en Integral MAP
manöverpanel som är inbyggd i kapslingens dörr.
Moderkortet har integrerat
spänningsaggregat och
innehåller alla anslutningar
som behövs för att ansluta
periferienheter. I botten av
kapslingen finns plats för
två 7 Ah uppladdningsbara
batterier.
Det finns också en 100
Mbit-TX LAN-port för
fjärranslutning till systemet.

Användning
Systemet styrs och övervakas enkelt, antingen på
plats eller via fjärråtkomst via dator, mobiltelefon
och surfplatta. Manöverkonceptet har översiktliga
knappar och logiska förlopp och ger nödvändig
överblick även i stressiga situationer.
Ett säkerhetskoncept i flera steg garanterar att
endast behöriga kommer åt brandlarmcentralen.

Fördelar

Tekniska data
Anslutningar

1 X-LINE slinga, max 250
adresser
2 övervakade larmdonsutgångar
2 övervakade ingångar
1 EPI-Bus
1 LAN (100Mbit-TX)
1 USB serviceport

Moderkort

B7-CPU-X1 inkl
spänningsaggregat 50W

Manöverpanel

Integral MAP (språkneutral)

Batterier

Kapacitet 2 x 7 Ah

Kabelingångar

Ytmonterat med ingång
ovanifrån dolt montage från
baksidan

Händelseminne

10 000 händelser inbyggt minne

Anslutningar

Skruvplint direkt på kretskort
(inga jackbara plintar)

Kapslingsklass

IP30

Omgivningstemperatur -5°C till +50°C
Dimensioner

300x360x85 mm (HxBxD)

Kapslingsfärg

Röd RAL 3000

Kapslingsmaterial

ABS/PC

Vikt

2,2 kg utan batterier
7,5 kg med batterier

VdS-godkännande

G212110

Kompakt design

CE-certifikat

0786-CPD-21181



1 slinga med upp till 250 element

SBSC-godkännande

12-956



TCP/IP Interface.



Kan kopplas i nätverk och övervakas och styras
på distans.



Redundant hård- och mjukvara. I händelse av ett
fel kopplar systemet automatiskt och utan
uppehåll över till det andra systemet som går
parallellt.



Användarvänlig med tydligt och enkelt gränssnitt.
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Godkännanden
Integral IP BX är Vds godkänd enligt EN 54-2 och EN
54-4. Den har också SBSC intyg.
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