
Egenskaper 

• Godkänd enligt EN 54-2 & 4 

• Enkel att installera  

• Robust brandmotståndskraftig  

 ABS gjuten kapsling 

• Plats med batterier för upp till 72 timmar drifttid 

• Finns i  2, 4 eller 8 sektioners utförande 

• Dag/Nattläge med fördröjning 

• Brand & felrelä 

• 2 programmerbara utgångar 

 Larmdonsutgångar 

 Larmöverföring 

 Felöverföring 

• 2 programmerbara ingångar 

 Dag/natt val 

 Klass val 

 Larm 

 Evakuering 

 Återställning 

 Larmöverföring bekräftad 

 Felöverföring bekräftad 

• Programmerbara sektioner 

 Latchande/ej latchande 

 Avbrott / kortslutning larm 

 Sektion fördröjning/natt  inkludering 

 Två sektionsberoende 

 Sprinkler fördröjning 

 

Installation 

NFS 2-8 centralerna är designade för att förenkla installationen. 

Kapslingen är tvådelad med en front och ett kabinett, kabinettet 

har ett centrerat fästhål i den övre delen och två stycken fästhål 

i den nedre delen, detta förenklar upphängning av centralen 

samt att man kan på ett enkelt sätt justera den. 

Arton stycken kabelgenomföringar finns på toppen av 

kabinettet, vilket gör att det finns tillräckligt med ingångar  för 

både standard kabel och grövre kablar. 

Alla termineringar är  placerade i den övre delen av central 

och strömförsörjningskortet för att underlätta inkopplingen. 

Skruvanslutningarna tillåter att man använder kabel upp till 

och med 2,5 mm² 

Det finns plats  i centralen för 2 stycken tilläggskort 

 

• 8 vägs reläkort, kan programmeras som ingångar alt utgångar 

• 4 vägs larmdonskort, klarar en max belastning på 1,5 A 

NFS 2-8 Brandlarmscentral 

ISO9001 
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This document is not intended to be used for installation purposes. Every care has been taken in the preparation of this document but no liability  

can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice. 
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Notifier by Honeywells konventionella brandlarmscentral,       

NFS 2-8 har utvecklas både för installatörer och slutkunder med 

en tanke att den ska vara effektiv och erbjuda tekniska 

avancerade funktioner, samtidigt som den är enkel att installera, 

programmera och handhava. 

Ett brett sortiment av konventionella detektorer, linjedetektorer, 

larmtryckknappar, akustiska och optiskta larmdon finns att tillgå 

för att kunna anslutas till centralen. 

NFS centralen är idealisk för mindre anläggningar så som t.ex. 

mindre kontor, butiker, förskolor, resturanger som inte kräver en 

adresserbar brandlarmssystem.   



Specifikationer 

Dimensioner 

• 356 mm(B) x 318 mm(H) x 96 mm(D) 

• Vikt 2kg (utan batterier) 

Elektriska data: 

• Spänning: 230V~(ac) ± 15%, 50 / 60Hz, 1.6A 

• Utgångsspänning: 18.0-28.5Vdc 

• Spänningsbelastning: 0.5A  max 

• Larmdonsutgång: 0.5A max per utgång 

• Larmdonsutgång total belastning: 1.0A max 

• Tilläggs larmdonskortet måste drivas med extern 

spänning. 

Miljömässiga begränsningar 

• Drifttemperatur: -5°C to +45°C 

• 5% to 95%, ej kondenserande relativ luftfuktighet 

• IP grad: IP30 

Beställningsinformation 

Artikelnummer Beskrivning 

NOT0521/  

NOT-002-490-129 

Två sektioners  konventionell brandlarmscentral,  komplett med brand och 

felreläkort och ändkretsar 

NOT0522/ 

NOT-002-490-149 

Fyra sektioners  konventionell brandlarmscentral,  komplett med brand och 

felreläkort och ändkretsar. 

NOT0523/  

NOT-002-490-189 

Åtta sektioners  konventionell brandlarmscentral,  komplett med brand och 

felreläkort och ändkretsar 

NOT0524/ 

NOT-020-772 

4 vägs Larmdonskort. 4 stycken programmerabara larmdonsutgångar.           

1A per utgång. Max total belastning - 1.5A 

NOT0526/ 

NOT-020-747 

8 vägs reläkort. 8 stycken programmerabara reläer. Kan programmeras 

som ingångar eller utgångar. 

NOT0527/ 

NOT-020-745-008 

Reservdelskit  innehållande 8 stycken  ändkretsar, batterikablar,  

brandkårsnyckel samt  ändkretsar till larmdon 

020-710-001 reservtext inserts 

NOT-020-743 Stabiliseringskondensatorer avsett för detektorer som inte är kompatibla med 

kapacitiv EOL övervakning. Innehåller 8 x 10μƒ kondensatorer. 

Kräver aktiv EOL – Se artikelnummer NOT-020-417.  

Aktiv end of line krets. 

NOT-020-417 Aktiv end of line krets. 
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