
BSX-100  
KONVENTIONELLT BRANDLARM
Två, fyra eller åtta sektioner
ECO1000 | IQ8Quad detektorer



Konventionellt system
 

En ekonomisk och driftsäker konventionell 
brandlarmcentral med två, fyra eller åtta 
sektioner som är enkel att installera och driftsätta.

Centralen är anpassad för mindre byggnader och lokaler 
såsom förskolor, kontor och samlingslokaler där man önskar 
ett enklare brand-, och utrymningslarm.

BSX100 

Primärt ansluts konventionella detektorer av Honeywells ECO1000-serie, 
    men kan också kombineras med flersensordetektor IQ8Quad för tuffare miljöer, 
             som storkök, garage och utrymmen med teaterrök. 

Centralen levereras standard med två, fyra eller åtta sektioner för 
    detektorer och med utgång BRAND och FEL till larmsändare, två 
            larmdonsutgångar samt två ingångar för ex. extern aktivering av 
                     larmdon eller extern återställning av brandlarmcentralen. 
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I BSX100 finns en (1) spänningsutgång för anslutning av 
t.ex. några dörrmagneter.  Centralen kan utökas med två kort 
för exempelvis ytterligare fyra larmdonsutgångar och åtta 
styrutgångar/ ingångar.
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Lokal återförsäljare

Honeywell Life Safety
Honeywell Life Safety utvecklar produkter för optimal trygghet i offentlig 

miljö. Med Eltek Fire & Safetys system för brandlarm- och utrymning 

skyddas många miljöer runt om dig.

Brandlarm
Deltasystemet erbjuder en flexibel lösning för montage av både centra-

liserad och decentraliserad centralutrustning. En framtida förändring eller 

utökning görs kostnadseffektivt med montering av nya undercentraler vilka 

via en kommunikationsbus (eBus) ansluts till befintliga centralenheter.

Detektion
IQ8Quad är en detektorserie med flerkriteriefunktioner. 

De olika IQ8Quad modellerna ger optimal täckning för alla tänkbara mil-

jöer. IQ8Quad kan kombineras med larmdon, blixtljus och talmeddelan-

den.

Nödbelysning
Delta Quad Duo-systemet gör det möjligt att integrera nödljus i brand-

larmsystemet.

Återförsäljare
Eltek Fire & Safetys försäljning av brandlarmsystem i Sverige sker ute-

slutande genom vårt rikstäckande återförsäljarnät.
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