
OpalTM 

Avancerad Detektionsteknologi 



Notifier by Honeywell: OpalTM 

 

Produktsortiment 
Isolator beställningsnummer 

 
OPAL Optisk rökdetektor 

 
  

 
NFXI-OPT 

 
SMART2 OPAL Optisk Rök & värmedetektor 

 
  

 
NFXI-SMT2 

SMART3 OPAL Optisk Rök & värmedetektor med infraröd 

flamsensor 
 

  

 
NFXI-SMT3 

 
OPAL Värmedetektor, 58ºC 

 
  

 
NFXI-TFIX58 

 
OPAL Värmedetektor (A1R), rate of rise + fast  58ºC 

 
  

 
NFXI-TDIFF 

 
OPAL Värmedetektor, 78ºC 

 
  

 
NFXI-TFIX78 

Analog detektorsockel med SEMS skruvanslutningar och adress  

identifikationstagg 
 

n/a 

 
B501AP 



Attraktiv och modern 

estetisk design för att 

passa in i dagens 

byggnader  

Fler och fler byggnader blir dekorerade i  

en klarvit nyans och OPAL-serien har 

utvecklas för att möta utvecklingen. Ett 

benvitt alternativ finns att tillgå där man  

vill komplettera äldre installationer. 

Överlägsen immunitet 

mot oönskade larm 

Alla vill undvika oönskade larm. Opal-serien  

bygger på Notifiers erfarenhet av att förstå 

bränder och förståelsen av att en funktion 

inte passar alla. Serien har ett urval av 

OPAL-detektorer som passar beroende på 

miljö eller risken för brand.  

Installation av den mest passande detektorn 

i rätt miljö förbättrar möjligheten att eliminera 

oönskade larm , men än viktigare, är att ge 

ett bättre skydd för liv och egendom 

Bakåtkompatibel med äldre 

Notifier brandlarmssystem 

Opal detektorerna kan anslutas till  

Notifiers äldre befintliga system,  

genom att  återanvända tidigare installerade 

detektorsocklar. Detta medför ett flexibelt 

sätt att uppgradera detekteringen i båda 

befintliga och nya system. 
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Avancerad Detektionsteknologi 
Opal är den senaste generationen av våra välkända detektorer. Denna nya detektorserie 

erbjuder den tålighet och pålitlighet som Notifier kunder alltid har förlitat sig på. 

Förbättrade systemegenskaper 

För att säkerställa en hög driftsäkerhet och 

förenkla projekteringen av installationen 

har varje OPAL-detektor en 

kortslutningsisolator, vilket gör att man  

inte behöver lägga till separata 

kortslutningsisolator på detektorslingan  

OPAL-detektorerna har förbättrade 

felsökningsegenskaper som hjälper till  

att reducera driftsättningen och förenkla  

att planera service av systemet. 

Även andra slingenheter som 

larmtryckknappar, in/utgångsmoduler 

och adresserbara akustiska & optiska 

larmdon finns i OPAL-serien 

Fler adresserabara 

enheter på slingan 

Tillsammans med Notifiers 

avancerade digitala slingprotokoll 

så erbjuder OPAL-detektorserien 

en större flexibilitet, effektivare 

kommunikation, mer ström och 

en ökad kapacitivitet på 

detektorslingorna än tidigare  

detektorer. 
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Lokal distributör 
besök www.notifier.se  för att hitta din lokal distributör. 

Svensk distributör 

Confidence Security Sweden AB 

Esplanaden 3 B 

172 67 Sundbyberg 

Sverige  

T: +46 (0) 8 620 82 00 

E:-mail:  support@notifier.se   

Webb: www.notifier.se 

 

 

Notifier by Honeywell är världens största  

tillverkare och leverantör av designade  

brandlarmsystem. Med över 400  

Engineered Systems distributörer (ESD)  

över hela världen, och regionalt stöd på  

alla kontinenter, har vi har möjlighet att  

möta våra kunders krav. Med över 50  

års erfarenhet erbjuder vi oöverträffade  

specialistkunskaper och produkter för att  

möta alla behov. 

Notifier erbjuder ett omfattande sortiment  

av kvalitativa branddetekterings- och  

larmkontroll lösningar. Dessa inkluderar allt  

från rökdetektering och larmenheter, icke-  

adresserbara brandlarmcentraler, analoga 

adresserbara system, till avancerade nätverk  

och integrationspaket. Som en ledare i  

brandsäkerhetsmarknaden ställer Notifier de  

högsta krav på service och produktkvalitet.  

Vår verksamhet är ackrediterad enligt 

ISO 9001 och våra produkter konstrueras  

och tillverkas för att möta varje större  

internationellt godkännande, inklusive LPCB, 

Notifier är en division av Honeywell  

International, ett diversifierat och  

världsledande företag inom teknik och  

produktion, betjänar kunder över hela  

världen. Genom att samarbeta med Notifier  

kan du känna tryggheten i att arbeta med  

ett globalt arbetande bolag som erbjuder  

högteknologiska brandlarmsystem. 
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Säkerhet, integritet och arv. 

http://www.notifier.se/
http://www.notifier.se/
mailto:support@notifier.se
http://www.notifier.se/

