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Mx-5000
Brugervenlig og pålidelig ABA-central.
Mx-5000 serien er bygget op omkring 3 forskellige 
centraler, der via det brede tilbehørsprogram kan 
kombineres til at dække kravene til en effektiv 
brandalarmering.

Modulopbygning letter installationen
Brandalarmsystemer bygget op omkring Mx-5000 tager ud-
gangspunkt i installationsstedet – uanset om der er tale om 
et mindre kontorområde eller der er tale om en stor industri-
bygning. Det giver alle involverede parter de størst mulige 
frihedsgrader - brandalarmsystemet er ikke en begrænsning.

Stor sikkerhed
Mx-5000 kombinerer sikkerhedskrav på flere niveauer.  
Systemerne er blevet enklere at programmere og betjene – 
det letter den daglige drift og sikrer på samme tid en øget 
sikkerhed i evt.  krisesituationer. 

Fremtiden er sikret
Der videreudvikles til stadighed på Mx-5000 serien, således at 
der løbende tilbydes ny funktionalitet i takt med markedets 
krav. Funktionalitet, som relativt nemt kan implementeres i 
brandalarmsystemet efterfølgende, takket være systemets 
modulopbygning.

Sikkerhed sat i system



3

Fælles for centralerne
•	 	Grafisk	LCD	display	med	240	x	64	pixels,	som	sikrer	fuld	overensstemmelse	med	EN54-2 

– uden yderligere lampeindikeringer.
•	 	Intern	strømforsyning,	som	overholder	kravene	i	EN54-4.
•	 	USB	samt	RS232	port	for	tilslutning	til	PC,	modem	eller	ekstern	printer.
•	 	Mikroprocessorstyring	af	brandcentral,		indbygget	ur	og	flashprom,	der	gør	opdatering	nem.
•	 	Brugervenligt	betjeningstastatur,	med	programerbar	LED	og	trykknap	for	bruger.
•	 	Programmeres	via	brandcentralens	tastatur	eller	via	PC	med	PC-NeT-003	programmeringsværktøj.
•	 	Ved	fejlalarm	viser	brandcentralen	automatisk	telefonnummer	til	servicefirmaet.
•	 	Når	flere	brandcentraler	kobles	sammen	i	et	netværk,	kan	hele	netværket	betjenes	fra	alle 

brandcentraler og meldinger vises på alle brandcentraler.
•	 	Avanceret	menusystem	i	brandcentralen	gør	det	muligt	at	se	tilstand	og	belastning	på	alle	sløjfer 

– samt at se ind- og udgange.
•	 	ESPA	4.4.4	protokol	for	signal	til	DECT-telefoner.
•	 	Godkendelser:	DBI	232.268	(system)	og	CPD	Nr.:	0786-CPD-20952.

Software

•	PC-NeT-003	 Mx-5000 programmeringsværktøj 

•	PC-NeT-004	 	Mx-5000 remote dial-up software 
(virtuel	central)

•	PC-NeT-005	 	Mx-5000	Grafik	software 
kræver	Mxp-010	grafisk	interface

•	PC-NeT-007	 Mx-5000 logo-programmeringssoftware

Software
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Discovery - Ionrøgdetektor, adressérbar
Discovery ionrøgdetektoren er i det  væsentlige  opbygget efter samme 
principper	som	XP95	seriens	ionrøgdetektor.	Detektoren	tilpasser	sig	auto-
matisk	til	ændringer	i	omgivelserne	(f.eks.	en	øget	mængde	svejserøg,	støv	
eller	lignende	fra	produktionsprocesser).	Endvidere	afgives	der	servicesignal	
fra detektoren, når tilsmudsningsgrænsen er nået. Der kan vælges mellem 5 
følsomhedsniveauer, der kan kombineres med centralens muligheder for tids-
undertrykkelse og ønsker om tilpasning til f.eks. dag / nat / weekend / hellig-
dagsindstillinger.
Godkendelse: 0832-CPD-0023

Discovery - Optisk røgdetektor, adressérbar
Discovery optisk røgdetektor er i det  væsentlige  opbygget efter samme 
principper	som	XP95	seriens	optiske	røgdetektor.	Detektoren	tilpasser	sig	
automatisk	til	ændringer	i	omgivelserne.	Endvidere	afgives	der	servicesignal	
fra detektoren, når tilsmudsningsgrænsen er nået.
Der kan, som med Discovery ionrøgdetektoren, vælges mellem fem følsom-
hedsniveauer.
Godkendelse:  0832-CPD-0024

Discovery - Termodetektor, adressérbar
Discovery termodetektor kan anvendes som en termodifferential / -maksimal  
detektor. Den reagerer på en valgt maksimaltemperatur eller på en valgt  
temperaturstigning. Har i øvrigt samme valgmuligheder for justering som for 
øvrige detektorer i serien.
Godkendelse:  0832-CPD-0022

Discovery - Multidetektor, adressérbar
Discovery multidetektor kombinerer den optiske detektor og termo detektoren 
i én og samme detektor. Der er også for denne detektor mulighed for indstilling 
i 5 niveauer. For eksempel lidt røg / megen varme, megen røg / lidt  varme, kun 
røg eller på visse tidspunkter kun varme. I øvrigt valgmuligheder som andre 
detektorer i serien.
Godkendelse:  0832-CPD-0025

Detektorer

Godkendt kvalitet
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XP95 Sokkel
Sokkel med patenteret adressering i selve soklen

Lydgiver
En	adressérbar	lydgiver	sammenbygget	med	en	adressér	bar	XP95	sokkel	til	
Discovery	og	XP95	detektorer.	Lydgiver	og	detektor	har	hver	sin	adresse.	Lyd-
giveren	forsynes	fra	detektorsløjfen.	Lydgiveren	har	indbygget	isolationsled	og	
overholder DBI retningslinie 024.

XP95 Alarmtryk
Alarmtryk	i	XP95	serien	er	adresserbare	alarmtryk.
Alarmtrykkene	leveres	som	IP24	og	IP67.
Adressen	sættes	på	hvert	enkelt	alarmtryk	ved	hjælp	af	en	DIL	switch.

XP95 - I/O enhed
Input/output relæenhed med isolator. Anvendes til eksterne styringer 
såsom	ABDL-anlæg,	styring	af	ventilation	og	signalafgivelse	til	SRO-anlæg.

XP95 Bisløjfe
Adresseenhed til opsamling af signaler fra bl.a. sprinklerventiler.

Mange års erfaring

Komponenter
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Kundetilpasset

Netværksløsning
Alle Mx-brandcentralerne kan sammenkobles i et netværk for 
bedre at kunne dække store installationer. 
Betjeningspaneler placeres på strategiske steder i bygningen. 

AD-NeT	leveres	som	et	fejlsikkert	netværk	(ring),	som	tåler	en	
kortslutning uden at påvirke centralens mulighed for at 
kommunikere med andre enheder på netværket.

AD-NeT	tilkobles	hver	central	ved	hjælp	af	et	netværkskort.	
Hver enkelt brandcentral har sit eget unikke nummer, for 
lettere at kunne genkende et eventuelt brud eller en kort-
slutning.

Der kan tilkobles op til 200 centraler/betjeningspaneler i et 
netværk - netværket kan være op til 20 km langt, dog må der 
maximalt være 1,5 km mellem enhederne.

Skræddersyet system

Sikkerhed i fremtiden
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ABA centraler

Sikkerhed i fremtiden

Mx-5100
Mx-5100 er en komplet central med én sløjfe og batteri til nøddrift. Brand-
centralen har en udformning  og en mekanisk løsning, som gør den enkel at 
montere i alle miljøer.

Mx-5100 kan udover standardfarven leveres i stål- og krom-udgaver, med eller 
uden rammer til planforsænket indbygning. Brandcentralen kommunikerer 
med	XP95-	og	Discoverydetektorer.
 
Detektorsløjferne	kan	også	tilkobles	bisløjfeenheder	og	I/O-enheder	for 
overvågning og styring af eksternt udstyr.

Mx-5400
Mx-5400	er	en	flersløjfebrandcentral,	der	leveres	i	to	udgaver:

Mx-5200 er en udgave med standard strømforsyning.
Mx-5200 kan håndtere op til 2 sløjfer. 

Mx-5400 er en udgave med en større strømforsyning.
Mx-5400 kan håndtere op til 4 sløjfer.

Begge brandcentraler leveres inkl. 1 stk sløjfekort. Flere kan bestilles. 
Mx-5200 og Mx-5400 håndterer de samme detektorer som Mx-5100 
brandcentralen, dog har disse flere muligheder for udbygning.

Mx-5020
Betjeningspanelet kan monteres et andet sted end selve centralen, dette giver 
den nødvendige information om status på hele anlægget eller dele af anlæg-
get. Betjeningspanelet monteres f.eks. i virksomhedens  
reception eller hvor der oftest er personale.
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