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Lịch sử ra đời 

Detectomat được thành lập vào năm 1977 và trở thành một trong 
những nhà sản xuất đầu báo khói chất lượng nhất tại Đức. Năm 
1999, detectomat đã được mua lại bởi JOB Group, nhà sản xuất 
hàng đầu thế giới về ống thủy tinh nhiệt cho các vòi phun nước 
chữa cháy. 2003, JOB Group cũng kết hợp trở thành nhà cung 
cấp chất lượng tủ điều khiển báo cháy. Detectomat đã trở thành 
nhà phân phối hệ thống tích hợp mang nhãn hiệu VdS chào hàng 
tốt với một hệ thống phát hiện khói đầy đủ  với giá cả cạnh tranh. 
Công việc quản lý, nhà cung cấp tốt và quan hệ khách hàng được 
cải tiến cũng như việc nghiên cứu, khả năng cạnh tranh và kinh 
nghiệm đã đạt được sự đánh giá ở mức cao trên toàn thế giới: 
"Hệ thống báo động đầu báo khói và hệ thống chống cháy của 
Detectomat Đức thì nhạy hơn, chính xác hơn và thông minh 
hơn."

Chất lượng 
Detectomat được cấp giấy chứng nhận cho tất cả các tiêu 
chuẩn chất lượng mới của DIN EN ISO 9001. Việc kiểm tra 
mở rộng và cách thức kiểm tra cũng như các dây chuyền sản 
xuất tự động đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao của tất cả 
các sản phẩm. Một tài liệu đầy đủ về chất lượng cho mỗi sản 
phẩm được đảm bảo bởi sự đồng nhất kiểu tích hợp sản 
phẩm . Sự giải quyết của các yêu cầu cao về chất lượng cho 
tất cả khách hàng sử dụng hệ thống báo cháy detect 3.000 
được đảm bảo bởi  trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ của 
chúng tôi 

 
Đặc điểm của hệ thống PL 3000 

•  126 thiết bị trên 1 vòng và độ dài lớn nhất là 3,000m 
•  Đặt địa chỉ tự động hoặc bằng tay của tất các phần tử trong vòng 
3000 
•  phần mềm I-Check  nhận biết ngắn mạch và đứt dây 

•  Sự tin cậy cao thông qua thủ tục đo lường khác nhau 
(O,T,OT,OTi,OTi Fusion, COBT) 

•  Độ nhạy của đầu báo có thể cài đặt 
•  Có thể điều chỉnh độ nhạy cho lúc sử dụng và không sử dụng 
•   Chức năng rẽ nhánh T và cách ly trong mỗi phần tử  PL330X 
•  Mở rộng vòng không dây có địa chỉ 
•  Sự khác nhau trong thiết kế 
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Hệ thống detectomat vòng 3000 
 

 
 
 

Những đặc điểm hệ thống detectomat loop 3000 
 

 
•  Ứng dụng rộng rãi 
•  Trung tâm báo cháy hoạt động bởi bộ vi xử lý  mô đun hóa 
•  Độ tích hợp hệ thống cao và chức năng theo yêu cầu 
•  Nhiều ngôn ngữ khác nhau cho việc phổ biến trên thế giới 
•  Lên tới 16 X 126 thiết bị vòng 
•  Độ dài lớn nhất của vòng 3000m 
•  Nhiều loại vỏ khác nhau 
•  Giao tiếp mạng Lan (Mạng cục bô) hoặc hệ thống cao cấp (ESPA 
4.44) 

•  Hình ảnh hiển thị cấu trúc bus với phần mềm I-check mạnh 

•  Bộ nhớ sự kiện mở rông cho việc chẩn đoán hệ thống 
•  Quản lý báo động 
•  Dễ dàng mở rộng hệ thống 
•  Giao diện cho hiển thị và bảo trì từ xa 
•  Hoạt động điều khiển và chuyển mạch thời gian liên kết 
•  Các chứng nhận Quốc tế
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No. 31973 Trung tâm báo cháy 4 vòng detect 3004 
 

No. 31972 Trung tâm báo cháy nông 4 vòng detect 3004-shallow 
 
 

Trung tâm báo cháy hoạt động bởi bộ vi xử lý kiểu mô đun để sử dụng với các thành 
phần hệ thống báo cháy vòng 3000: 

•  Bảng hiện thị và điều khiển theo EN 54 phần 2 

•  Màn hiển thị 4 dòng LCD với đèn nền 

•  2 khe cắm cho các board giao tiếp thiết bị (Lớn nhất lên tới 4 vòng hoặc 16 
vùng loại thường) 

•  128 vùng thiết bị có thể lập trình 

•  3 ngõ ra rờ le không điện áp  (250 V/5 A) 

•  9 ngõ ra cực góp hở (30 V/90 mA) 

•  Truyền tín hiệu có giám sát (400 mA) 

•  2 x RS-232 giao tiếp với máy tính, máy in, modem, hệ thống quản lý tòa nhà. 

•  Tương thích kết nối mạng 

•  Bộ nhớ hoạt động và sự kiện đến 500 tin nhắn 

•  Khả năng thông qua giá treo bảng điều khiển gắn 1 máy in lệnh và mô đun 
hiển thị LED cho hiển thị báo động vùng và  báo lỗi vùng 
•  Nguồn cung cấp tổng 75W 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp cấp 230 V AC (-15 %/+10 %)   
Tần số 50/60 Hz   
Điện áp hoạt động  21,0 up to 29,2 V DC   
Công suất  72 Watt   

 
 
 

detect 3004 

Nguồn khẩn   
detect 3004  max. 2 x 12 V/26 Ah   
detect 3004- mỏng  max. 2 x 12 V/12 Ah   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detect 3004-shallow 

dòng tĩnh  86 mA   
dòng báo động  146 mA   
giao tiếp 2 x RS-232, RS-422 (optional), 
  bitbus (optional)   
hiện thị  LCD 4 x 20 characters   
Loa xuất  24 V DC/400 mA được giám sát   
Phần xuất cho người dùng  24 V DC/800 mA   
Rờ le xuất  3 công tắc 250 V/5 A   
Bộ xuất cực góp mở  9 ngõ ra cực góp 30 V DC/90 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -5°C up to +40°C   
Độ ẩm  max. 95 %   
Lớp bảo vệ IP 30   
Màu vỏ  xám sáng, RAL 7035   
Màu phía trước  tele xám, RAL 7046   
Chất liệu  Thép    

 
Kích thước(H x W x D)   
detect 3004  490 mm x 420 mm x 210 mm   
detect 3004 shallow  490 mm x 420 mm x 150 mm   

 
EN  54-2   
Phê chuẩn VdS S295054, LPCB, GOST 
  thêm theo đề nghị   
Trọng lượng  12,5 kg   



 

 
 
 
 

No. 31975 Bộ ngôn ngữ tiếng Anh LK 3004 GB 
 
 

 Bộ ngôn ngữ bao gồm phần mềm tiếng Anh, diễn giải 
tiếng Anh, ghi nhãn tiếng Anh  

Các ngôn ngữ có sẵn theo yêu cầu. 

 
 
 
 

No. 30088 Mô đun hiển thị LED CP ZM 8 
 
 

Cắm vào trung tâm báo cháy detect 3000 cho sự hiển thị báo động vùng và báo 
lỗi vùng : 

 

•  8 LED đỏ và vàng cho 8 vùng 
•  Lên đến 6 đơn vị có thể kết nối phía trước 
•  Dòng báo động 3mA/vùng 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. 32098 Bo giao tiếp 2 vòng tích cực DLI 3240P X1 
 

No. 32254 Bo giao tiếp 1 vòng tích cực DLI 3240P X1 1L 
 
 

Được gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004, DLI 3240P X1 1L cho 1 vòng 
hoặc DLI 3240P X1 cho 2 vòng, lên tới 126 phần tử  của vòng 3000: 

 

•  vòng 2 dây 
•  8 bộ xuất mở lập trình tự do 
•  2 ngõ ra cực góp hở 30 V DC/90 mA cho báo động và lỗi 
•  điên áp vòng 32 V DC, dòng vòng 140 mA trên vòng 
•  Giao tiếp RS-232 cho  giám sát dữ liệu bổ xung 
•  Khe cắm cho bộ vi xử lý dự phòng tùy chọn 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  20VDC đến 28 V DC   
Dòng tĩnh 40 mA   

 
Dòng báo động  
DLI 3240P x11L  max. 1 x 140 mA   
DLI 3240P x1  max. 2 x 140 mA   

 
Giao tiếp  
DLI 3240P x11L  1 x RS-232   
DLI 3240P x1  1 x RS-232   

 
Ngõ ra cực góp hở 10 ngõ ra cực góp mở 30 V 
  DC/90 mA   
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No. 30210 Bo giao tiếp 8 vùng báo cháy loại thường CP CLI X1 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004 cho 8 vùng báo cháy loại thường: 
 

•  Loại thường lớn nhất 25 đầu báo tự động /10 không tự động  
•  những đầu báo trên vùng có thể được nối kết 
•  8 ngõ ra cực góp hở có thể lập trình tự do (30 V DC/90 mA) 
•  3 ngõ ra cực góp hở (30 V DC/90 mA) 
•  Khe cắm cho bộ vi xử lý dự phòng tùy ý 

 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động 20 đến 28 V DC   
Ngõ ra cực góp hở 11 ngõ ra cực góp hở 30 V DC/90 mA   
Dòng tĩnh  60 mA   
Dòng báo động  85 mA + 50 mA trên ngõ ra vùng  

 
 
 
 
 
 
 

No. 30386 Bo giao tiếp cho mô đun chỉ thị LED CP ADB 48 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004 nhiều hơn 4 mô đun chỉ thị LED No. 30088: 
 

•  Lớn nhất 6 vùng chỉ thị có sẵn 
•    Nếu 16 vùng được yêu cầu, sử dụng bảng tương thích số. 30836 

 
 

Thông  số  kỹ  thuật 
 

Kích thước (H x W)  55 mm x 108 mm   
Tắt  zones 17-48   

 

 
 
 
 
 

No. 31946 Tấm gắn CP MP 3004 
 
 

Tấm gắn mở rộng gắn vào trung tâm báo cháy detect 3004 gồm lá  phía trước cho 48 
vùng thiết bị. 

 

•  Tấm đỡ cho lớn nhất là 6 mô đun chỉ thị LED (CP ZM 8) 
•  Có chỗ cho máy in (PIP 2) 
•  tùy chọn: máy in  

 
Thông số kỹ 

thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -5°C đến +40°C   
Kich thước  228 mm x 365 mm   



 

 
 
 
 

 

No. 31989 Tủ trung tâm báo cháy 16 vòng 
 

detect 3016 
 

No. 31990 Tủ trung tâm báo cháy 19” 16 vòng 
 

detect 3016-19" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detect 3016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trung tâm báo cháy hoạt động bởi bộ vi xử lý theo mô đun để sử dụng với 
những thành phần hệ thống thiết bị báo cháy loop 3000: 
 

•  Bảng hiện thị và điều khiển theo EN 54 phần 2 
•  4 dòng chữ trên LCD với đèn nền 
•  Gắn vào lớn nhất 16 vòng hoặc 64 vùng thường 
•  192 vùng thiết bị có thể lập trình 
•  3 Rờ le ngõ ra không điện áp (250 V/5 A) 

 
•  9 ngõ ra cưc góp hở (30 V/90 mA) 
•  Bộ truyền tín hiệu có giám sát (400 mA) 
•  Thêm 2 ngõ ra ngoài (24 V/800 mA) 
•  2 x RS-232 giao tiếp với máy tính, máy in, modem, hệ thống quản lý tòa nhà 
•  Khả năng nối mạng 
•  Bộ nhớ hoạt động và sự kiện đến 500 tin nhắn 
•  Khả năng gắn 1 máy in và mô đun hiển thị LED thông qua giá treo bảng điều 
khiển cho hiên thị báo động vùng và báo lỗi vùng. 

•  Nguồn cung cấp 192W 
 

Thông  số  kỹ  thuật 
 

Điên áp cung cấp  230 V AC (-15 %/+10 %)   
Tần số  50/60 Hz   
Điện áp hoạt động  21,0 up to 29,2 V DC   
Nguồn cung cấp  192 Watt   

 
Nguồn khẩn   
detect 3016  max. 2 x 12 V/45 Ah   
detect 3016-19"  max. 2 x 12 V/65 Ah   

 
Dòng tĩnh  86 mA   
Dòng báo động  146 mA   
Giao tiếp 2 x RS-232, RS-422 (optional), 
  bitbus (optional)   
Hiển thị  LCD 4 x 20 ký tự   
Loa xuất  24 V DC/400 mA được giám sát   
Ngõ ra cho sử dụng bên ngoài 24 V DC/800 mA   
Rờ le ngõ ra  3 thay đổi 250 V/5 A   
Ngõ ra cực góp hở  9 ngõ ra  30 V DC/90 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -5°C up to +40°C   
Độ ẩm  max. 95 %   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Màu vỏ  Xám sáng, RAL 7035   
Màu phía trước  tele xám, RAL 7046   
Chất liệu  thép tấm  

 
Kích thước (C x R x S)   
detect 3016  750 mm x 600 mm x 240 mm   
detect 3016-19"  19" 6HE   

 
EN  54-2   
Phê chuẩn VdS S295054, LPCB, NF, 
  GOST, CCC   
Trọng lượng detect 3016  30 kg   

 
 
 

No. 31992 Bộ ngôn ngữ tiếng anh LK 3016 GB 
 
 

Bộ ngôn ngữ bao gồm tiếng anh phần mềm, tiếng anh 
diễn giải, tiếng anh ghi nhãn. 

Các ngôn ngữ có sẵn theo theo yêu cầu 
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No. 32099 Bo giao tiếp 2 vòng tích cực DLI 3240P X2-R 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3016, lớn nhất 2 vòng lên tới 126 phần tử vòng 
3000: 

 

•  vòng 2 dây 
•  8 ngõ ra cực góp hở có thể lập trình 
•  2 ngõ ra cực góp hở 30 V DC/90 mA cho lỗi và báo động 
•  Điện áp vòng 32 V DC, dòng điện 140 mA trong vòng 
•  Giao tiếp RS-232 cho việc giám sát dữ liệu thêm vào 
•  Bộ vi xử lý dự phòng để nhân đôi các chức năng  
 
Thông số kỹ thuật 
 
Điện áp hoạt động  20  đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  40 mA   
Dòng báo động  max. 2 x 140 mA   
Cổng giao tiếp  1 x RS-232   
Ngõ ra cực góp hở 11 ngõ ra 30 V 
  DC/90mA 

 
 
 
 
 

No. 30096 Bộ giao tiếp loại thường với 8 vùng dự phòng CP LI X2-R 
 
 

.Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3016, lên đến 8 vùng báo cháy quy ước: 
 

•  Có thể kết nối 25 đầu báo tự động/10 thiết bị không tự động 
loại quy ước cho 1 vùng. 

•  8 ngõ ra cực góp hở có thể lập trình tùy ý (30 V DC/90 mA) 
•  3 ngõ ra cực góp hở (30 V DC/90 mA) 
•  Bộ vi xử lý dự phòng để nhân đôi các chức năng 

 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động  20 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  60 mA   
Dòng báo động  85mA+50mA trên ngõ ra vùng   
Ngõ ra cực góp hở 11 ngõ ra 30 V 
  DC/90mA 

 

 
 
 
 

No. 30098 Mô đun LED chỉ thị CP ZM 32 
 
 

 Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3016, cho việc chỉ thị lỗi vùng và báo động 
vùng. 

 

•  32 vùng trên 1 mô đun 
•  1 LED đỏ và 1 LED vàng cho mỗi vùng 
Thông số kỹ thuật 

 
Dòng báo động  3 mA /vùng   
Nhiệt độ hoạt động  -5°C đến +40°C   
Kích thước (H x W)  108 mm x 193 mm   



 
 

 

 

 
 
 
 

No. 30927 Mô đun cách ly đất CP EM 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3016 để giám sát sự cách ly giữa cực đất và 
tất cả các điện áp thứ cấp, ví dụ : loop 3000, vùng báo cháy, các ngõ ra giám 
sát. 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp kỹ thuật  18 up to 30 V DC   
Dòng tĩnh  approx. 7 mA   
Dòng báo động  max. 2 x 140 mA   
Cổng giao tiếp  2 x RS-232   
Ngõ ra cực góp hở Điện áp xuất khi có lỗi: max. 29 V 
  Dòng điện xuất khi có lỗi: max. 0,1A   

 
 
 

No. 30097 Mô đun mở rộng CP ECB 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy detect 3016 lên tới 16 vòng: 
 

•  3 khe cho việc gắn 2 bộ giao tiếp vòng/ quy ước và 1 mô 
đun báo động. 

•  Có thể gắn tối đa 2 mô đun trên 1 detect 3016 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. 31947 Tấm đỡ CP MP 3016 
 
 

Gắn vào phía trước trung tâm báo cháy detect 3016 dùng cho lên tới 192 
vùng thiết bị và máy in, gồm tấm lá phía trước: 

 

•  Tấm gắn lớn nhất 6 mô đun LED chỉ thị 
•  Để gắn máy in  PIP 2 
•  Các vùng có thể được ghi bằng cách gắn nhãn 

 
Thông số kỹ 

thuật 
 

Nhiệt độ hoạt động  -5°C up to +40°C   
Chất liệu  Thép   
Kích thước (C x R)  400 mm x 483 mm   

 
Lưu ý: để gắn máy in, một mô đun LED chỉ thị với lớn nhất 160 Led thì 
có thể. 

 
 

No. 30164 Tấm đỡ-19” MP-1 19" 
 
 

 
Gắn vào phía trước trung tâm báo cháy detect 3016 lên tới 129 vùng thiết 
bị và máy in, gồm tấm lá phía trước : 

•  Tấm đỡ lớn nhất 6 mô đun LED chỉ thị 
•  Để gắn máy in  PIP 2 
•  Các vùng có thể được ghi bằng cách gắn nhãn 

Thông  số kỹ thuật 
 
Nhiệt độ hoạt động  -5°C up to +40°C   
Chất liệu  thép   
Kich thước (C x R)  878 mm x 485 mm   

 



3. Phụ kiện   

 

 

3.1 Phụ kiện detect 3004 / detect 3016 
 

 
 

No. 32066 Mô đun giám sát cho 4 ngõ ra SC 4 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy của hệ thống detect 3000: 
 

•  Nguồn được cấp bên ngoài thông qua trung tâm báo cháy 
•  Ngõ ra lớn nhất 600mA 
•  4 cái jum “lựa chọn âm thanh on/off” để điều khiển âm thanh các ngõ xuất 

•  4 đường xuất với 24V cho tất cả các loại thiết bị tín hiệu 
•  1 ngõ vào báo động tổng để kích hoạt tất cả các ngõ ra 
•  Có vỏ để gắn lên giá DIN 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  21 đến 37 V DC   
Dòng tĩnh  90 mA   
Dòng báo động  0,5 up to 2,6 A   
Kích thước (H x W x D)  125 mm x 130 mm x 70 mm   

 
 
 

No. 30118 Mô đun giám sát 8 ngõ ra SC 8 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy của hệ thống detect 3000: 
 

•  8 ngõ ra giám sát báo động (24 V DC/400 mA) cho các thiết bị tín 
hiệu (cầu chì riêng biệt) 

•  8 ngõ ra cực góp hở cho các chỉ thị Led  
•  8 ngõ vào để kích hoạt các ngõ ra được chọn 
•  8 ngõ vào được chuyển đổi bằng tay 
•  1 ngõ vào tổng để kích hoạt tất cả các ngõ ra 
•  Nguồn được cung cấp bên ngoài 24V DC/ max 3.2A 

 
Technical data 

 
Điện áp hoạt động  21 up to 28 V DC   
Dòng tĩnh  58 mA   
Ngõ ra cực góp hở  12 outputs 24 V DC/90 mA   
Dòng báo động 0,5 up to 2,6 A   
Kích thước (H x W x D)  125 mm x 130 mm x 70 mm   

 
 

No. 30077 Bo rờ le 8 bộ chuyển RB 8 
 
 

Gắn vào trung tâm báo cháy của hệ thống detect 3000: 
 

•  8 rờ le ngõ ra không điện áp, bộ chuyển tiếp xúc 
•  8 ngõ vào được điều khiển bởi trung tâm báo cháy 
•  8 LED’s để hiện thị trạng thái hoạt động. 
•  Có thể gắn lên rail C 35mm trong trung tâm báo cháy 
•  Có vỏ để gắn trên giá DIN 

 
Thông  số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  21 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  5 mA   
Dòng báo động 30 mA per relay   
Rờ le ngõ ra  8 x change over 250 V/5A   
Kích thước (H x W x D)  125 mm x 110 mm x 60 mm   



3. Phụ kiện   

 

 

 

3.1 Phụ kiện detect 3004 / detect 3016 
 

 
 

No. 30115 Mô đun điều khiển CP AM 32 
 
 

Với 32 ngõ ra cực góp hở 
cho việc lắp đặt trên các 
trung tâm báo cháy của hệ 
thống detect 3000: 

•  32 ngõ ra cực góp hở (24 V DC/90 mA) cho các vùng thiết bị 
•  Tất cả các ngõ ra đều có thể lập trình tự do 
•  6 bo mạch có thể sử dụng trong hệ thống detect 3016 
•  Lên tới 24 ngõ ra có thể sử dụng trong hệ thống detect 3004 
 
 Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  21 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  30 mA   
Ngõ ra cực góp hở  32 outputs 24 V DC/90 mA   
Dòng báo động  0,5 up to 2,6 A   

 
 
 
 

No. 30116 Bo nối kết cho Mô đun báo động CP AM AP 
 
 

Nối kết bo mạch in (PCB) cho mô đun báo động CP AM 32 
(No. 30115) để sử dụng bên ngoài trung tâm báo cháy: 

 

•  Có vỏ để gắn lên giá DIN 
•  Có thể nối kết qua vỏ bọc trên DIN 35 mm 
•  Kich thước (C x R x S): 88 mm x 175 mm x 70 mm 

 

 
No. 30106 Máy in  PIP 2 

 
 

•  Máy in nhiệt với 24 ký tự 
•  Khổ rộng giấy 58mm 
•  Bộ nhớ máy in được tích hợp 8 RAM 
•  Có thể nối kết trực tiếp với trung tâm báo cháy theo giao tiếp RS-232 
•  Nguồn từ tủ trung tâm báo cháy 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
 
 
 
 

  Mở rộng mặt phía trước của tủ trung tâm báo cháy(detect 3004/ detect 3016) 
với 1 máy in : 

Điện áp hoạt động  21 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  12 mA   
Dòng báo động  100 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -5°C đến +40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Kích thước (C x R x S)  115 mm x 115 mm x 80 mm   

 
 
 

No. 32312 Mô đun điều khiển độc lập Bộ điều khiển phụ AB 320 (tiếng Anh) 
 
 

Bộ điều khiển và hiển thị AB 320  truyền thông tin thông qua DT-Loop và trung 
tâm báo cháy Detectomat, hiển thi thông tin, nhập bàn phím, báo động, hư hỏng, 
hiện thị sự kết nối, chỉ thị âm thanh, in thông tin, .v.v.: 

 
•  Thông qua  RS-232 nối kết máy tính định dạng hiển thị CRT một 

mạng lưới kết nối thông qua hệ thống bitbus. 
•  Thông tin có thể được chia sẻ bởi các trung tâm khác, nhiều hiển thị có 

thể trên 1 trung tâm. 

•  Điện áp 24 V 
•  Kích thước màn hình : 5.7 inch (320 mm x 240 mm) 
•  Kích thước tổng thể (R x C): 482,6 mm x 178 mm (standard H) 



3. Phụ kiện   

 

3.2 Thành phần mạng 
 

 
 

No. 32311 Bộ điều khiển giao tiếp DT Loop Card 
 
 

Bộ giao tiếp thông minh để dùng giữa DLI 3240 (P) và AB 320: 
 

•  Thông tin báo động và lỗi được giám sát của DLI 3240 CAN 
•  Hai giao thức bus cho việc kết nối (Giao tiếp: VAN BUS và I2C) 
•  Bộ nhớ trong 512k EEPROM lên tới 2048 phần tử vòng có thể  
được lập trình.  

 
Thông  số  kỹ  thuật 

 
Điện áp hoạt động  20 up to 30 V DC   
Dòng tĩnh  20 mA   
Dòng báo động  100 mA   
Nhiệt độ hoạt động  0°C up to +40°C   
Kích thước (C x R x S) 220 mm x 150 mm x 2 mm 

 
Lưu ý : Một DT Loop Card kết nối của DLI 3240 CAN với 16 vòng. 

 
 

 

No. 32118 Bảng  điều khiển và hiển thị từ xa 
 

RDCP 
 

No. 32119 Bảng  điều khiển và hiển thị từ xa – 19" 
 

RDCP – 19" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để mở rộng mạng lưới hệ thống báo cháy detect 3000, phiên bản cơ bản, vỏ 
treo tường hoặc phiên bản 19” không cần nguồn: 
 

•  Bao gồm giao tiếp bitbus cho kết nối đấu nối 
•  128 vùng đầu báo có thể lập trình 
•  3 ngõ ra rờ le không điện áp (250 V / 5 A) 
•  9 ngõ ra cực góp hở (30 V/90 mA) 
•  Bộ truyền tín hiệu giám sát (400 mA) 
•  Bộ giao tiếp 2 x RS-232 cho máy tính cá nhân và máy in 
•  Được cấp nguồn bên ngoài theo tủ điều khiển trung tâm hoặc nguồn cung cấp 
•  Cần thiết có 1 bảng điều khiển và hiển thị ABF chính riêng rẻ trong mạng báo 
cháy 

•  Bảng điều khiển và nguồn cung cấp bao gồm detect 3004 mỏng và bộ ngôn ngữ 

chính  hoặc phụ.  
 

 
Thông  số  kỹ  thuật 

 
Điện áp hoạt động  21,0 đến 29,2 V DC   
Nguồn cung cấp  72 Watt   
Nguồn khẩn  max. 2 x 12 V/12 Ah   
Dòng tĩnh  132 mA   
Dòng báo động  192 mA   
Giao tiếp 2 x RS-232, RS-422 (tùy chọn), 
  bitbus (tùy chọn)   
Bộ hiển thị  LCD 4 x 20 ký tự   
Ngõ xuất tín hiệu âm thanh 24 V DC/400 mA được giám sát  
Điện áp cho ứng dụng ngoài  24 V DC/800 mA   
Rờ le xuất 3 chuyển 250 V/5 A   
Ngõ ra cực góp hở  9 cực góp hở 30 V DC/90 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -5°C tới +40°C   
Độ ẩm  max. 95 %   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Màu vỏ  xám nhẹ, RAL 7035   
Màu mặt trước tele grey, RAL 7046   
Chất liệu  Thép tấm  

 
Kích thước (C x R x S)   
RDCP  262 mm x 420 mm x 83 mm   
RDCP 19"  6HE x 19” x 83 mm   

 
DIN-EN  54-2   
Nặng 6 kg   

 
 

No. 32040 Bộ ngôn ngữ chính tiếng Anh LK RDCP M GB 
 
 
 Để trang bị 1 bảng điều khiển và hiện thị với phần mềm và ngôn ngữ: 
•  Tích hợp tiếng Anh phần mềm, diễn giải, nhãn. 

Có sẵn ngôn ngữ khác theo yêu cầu. 

 



3. Phụ kiện   

 

3.2 Thành phần mạng 
 

 
 

No. 32296 Bộ  ngôn ngữ phụ Tiếng Anh LK RDCP S GB 
 

 
Nâng cấp 1 bảng điều khiển báo cháy của hệ thống detect 3000 như là 
bảng điều khiển và hiển thị trong mạng lưới: 
•  Tích hợp tiếng Anh phần mềm, diễn giải, nhãn. 

Có sẵn ngôn ngữ khác theo yêu cầu. 

 
 
 

No. 30087 Giao tiếp bitbus CP BBI 
 
 

Để mở rộng tủ điều khiển báo cháy để kết nối vài trung tâm báo cháy, vài bảng 
điều khiển và hiển thị: 

 

•  Xây dựng một mạng lưới trung tâm báo cháy lên đến 63 thành phần bitbus. 
•  Theo giao tiếp 4 dây khoảng cách lên đến 1.200 m (3,900 feet) 
•  Tôc độ dữ liệu tối đa có thể là 62,5/375 kBd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. 32257 Giao tiếp Bitbus PCI IPC BIT900-PCI 
 

 
 Để kết nối 1 máy tính đến mạng lưới hệ thống trung tâm báo cháy detect  
3000: 

 

•  Kết nối của hệ thống phát hiện ảnh trực quan 
•  Card  PCI cắm vào khe cắm  với giao tiếp bitbus được cách ly 
•  Dùng với Window 2000 và XP (Vista projected) 
•  Hỗ trợ chức năng lập lại 
•  Tốc độ bitbus: 62,5 and 375 kBit 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  5 V DC thông qua PCI Bus và PC  
Giao tiếp PCI, bitbus DB9M và DB9F   

 
 
 

No. 32258 Giao tiếp bitbus USB USB BIT
 

 
Để kết nối 1 máy tính đến mạng lưới hệ thống trung tâm báo cháy detect   
3000: 

 

•  Cổng kết nối  hệ thống phát hiện ảnh trực quan  
•  Hộp USB nhỏ gọn với giao diện Bitbus được cách ly 
•  Dùng với Window 2000 và XP (Vista projected) 
•  Hỗ trợ không có chức năng lập lại 
•  Tốc độ: 62,5 and 375 kBit 
•  Gồm cáp USB 2.0 với đầu nối A&B 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động 5 V DC/500 mA via USB Bus 
  PCI, bitbus DB9M and DB9F   
Giao tiếp  USB, bitbus DB9F   
Kích thước (C x R x S)  115 mm x 57 mm x 20 mm   



3. Phụ kiện   

 

3.2 Các thành phần mạng 
 

 
 

No. 32259 Cổng Bitbus ethernet ETH BIT/R 
 
 

Để kết nối 1 máy tính đến mạng lưới hệ thống trung tâm báo cháy detect   
3000, treo lên đỉnh : 

 

•  Cổng kết nối cho hệ thống phát hiện ảnh trực quan 
•  Mô đun gắn thanh rail với giao tiếp bitbus  
•  Dùng với Window 2000 và XP (Vista projected) 
•  Hỗ trợ không có chức năng lập lại 
•  Tốc độ xung Bitbus: 62,5 và 375 kBit 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  24 V DC (from FCP)   
Giao tiếp  10/100 MBit, bitbus DB9F   
Kích thước (C x R x S)  140 mm x 118 mm x 45 mm   

 
 
 

No. 32260 Cổng  Ethernet Bitbus ETH BIT 
 
 

Để kết nối 1 máy tính đến mạng lưới hệ thống trung tâm báo cháy detect   
3000, treo tường : 

 

•  Cổng kết nối cho hệ thống phát hiện ảnh trực quan 
•  Ồ cắm treo tường 9x13 với giao diện bitbus 
•  Dùng với Window 2000 và XP (Vista projected) 
•  Hỗ trợ không có chức năng lập lại 
•  Tốc độ xung Bitbus: 62,5 và 375 kBit 
•   Terming Bitbus nối kết cho hoạt động ở đầu và cuối mạch là có thể 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  24 V DC (from FCP)   
Giao tiếp 10/100 MBit Ethernet LSA, 
  bitbus spring-clamp-detector   
Kích thước (C x R x S)  140 mm x 118 mm x 45 mm   

 
 
 
 

No. 32269 Bộ lặp bitbus hai chiều BBR 
 

 
 
 

Bộ lặp hai chiều cho bộ lặp Bitbus RS485 cho ứng dụng trong 
các trường hợp sau: 

 

 
•  Mở rộng chiều dài cáp lên tới 1200m 
•  Nối kết của đường nhánh 
•  Điện trở cuối gắn sẵn cho đoạn phụ thuộc 
•  Trạng thái hoạt động dạng LED (nguồn cung cấp, màu xanh/ gởi từ đoạn phụ 
thuộc: RTS, màu vàng) 

•  3 cổng DB9, 2 cho đoạn chính và 1 cho đoạn phụ thuộc 

•  Kẹp 3 cực có ốc xiết cho nguồn cấp 24V và đất riệng biệt 
tương ứng 
 
Thông số kỹ thuật 
 
Điện áp hoạt động  24 V DC   
Dòng tiêu thụ  100 mA   
Giao tiếp  3 x bitbus   
Kích thước (C x R x S)  151 mm x 64 mm x 48 mm   

 



3. Phụ kiện   

 

3.2 Phụ kiện mạng 
 

 
 

No. 30119 CPU Bitbus BB-CPU 
 
 

Đơn vị thông minh riêng biệt để điều khiển các ngõ ra trong mạng bitbus mà 
không sử dụng các trung tâm báo cháy : 

 

•  Lên tới 8 thành phần mở rộng art.-no. 30120/30122 có thể nối kết 
•  Tối đa 61 thành phần trong 1 mạng bitbus có thể sử dụng 
•  Có hộp cho việc gắn vào  DIN rail  
•  Ngõ ra có thể lập trình tự do 
•  Nguồn được cấp bên ngoài (24 V DC) 

 
Thông số  kỹ  thuật 

 
Điện áp hoạt động  21 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  175 mA   
Dòng báo động  150 mA   
Giao tiếp  bitbus/RS 232   
Kích thước (H x W x D)  125 mm x 133 mm x 58 mm   

 
 
 
 

No. 30120 Mở  rộng cho Bitbus OC BB-32 
 
 
 

Mô đun mở rộng bitbus CPU: 
 

•  Với 32 ngõ ra cực góp hở (24 V DC/90 mA) 
•  Có vỏ cho việc gắn vào  DIN rail 
•  Lến tới 8 thành phần trên 1 bitbus CPU có thể sử dụng 
•  Cáp nối kết art. 55126 thì cần thiết cho mỗi mô đun 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động 21 up to 28 V DC   
Dòng tĩnh  17 mA   
Dòng báo động  max. 320 mA   
Ngõ ra cực góp hở  32 (24 V DC/90 mA)   
Kích thước (H x W x D)  125 mm x 163 mm x 60 mm   

 
 
 
 

No. 30122 Mở rộng cho bitbus rờ le BB-16 
 
 

Mô đun mở rộng cho bitbus CPU: 
 

•  Có vỏ lắp đặt trên DIN rail 
•  Lến tới 8 thành phần trên 1 bitbus CPU có thể sử dụng 
•  3 rơ le 30V/2A 
•  Cáp nối kết art. 55126 thì cần thiết cho mỗi mô đun 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  21 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh  16 mA   
Dòng báo động  max. 320 mA   
Rờ le ngõ ra với 16 rờ le ngõ ra 
  (30 V DC/2 A)   
Kích thước (C x R x S)  125 mm x 163 mm x 60 mm   



3. Phụ kiện   

 
 

 

 

3.3 Công cụ lập trình và phần mềm 
 

 
 

No. 30501 Phần mềm I-Check I-Check 3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phần mềm cầu hình và test vòng: 

•  Những chấn đoán vòng và vị trí  lỗi thì hiển thị tự động trên 1 biểu đồ của 3000 
thiết bị vòng 

•  Sự miêu tả biểu đồ của cấu trúc vòng theo phần mềm 

•  Các thiết bị vòng thì được phân tích thường xuyên và giá trị analog được hiển 
thị 
•  Hiển thị đồ thị của các giá trị analog của khói, ô nhiễm, nhiệt độ, điện áp vòng 
và sự bù nhiệt 

•  Hiện thị loại thiết bị, số sê ri, vùng thiết bị với số, văn bản khách hàng tùy ý 

•  Tất cả các dữ liệu có thể xuất ra file excel và word  

•  Chức năng in mở rộng của các đồ thị và biểu đồ 

•  Thiết lập cấu hình cho tất cả các thiết bị vòng (thuật toán,độ nhạy, etc.) 

•  Giao diện dạng cửa sổ 

•  Phần mềm chạy trên Windows®  98, 2000 or XP 

•  Được hỗ trợ bởi công cụ test loop LT 3000 

•  Dữ liệu chứa trong CD-ROM 
 
 
 

No. 30136 Công cụ lập trình detectomat DPT 3000 
 
 

Phần mềm cấu hình cho trung tâm báo cháy của hệ thống detect 3000, bảng  điều 
khiển từ xa, mạng bitbus CPU: 

 

•  Lập trình trung tâm báo cháy 

•  Cấu hình mạng 

•  Được hỗ trợ bằng việc bảo trì từ xa 

•  Phần mềm-mở rộng-dongle No. 30137 

•  Giao diện dạng cửa sổ 

•  Phần mềm chạy trên Windows®  98, 2000 or XP  

•  Dữ  liệu chứa trong CD-ROM 
 
 
 
 
 
        No. 31482 Easy Check EC 3000 
 
 

Công cụ đặt địa chỉ và lập trình bằng tay cho tất cả các thiết bị Loop 3000: 
 

•  Hoạt động bằng Pin độc lập 

•  Hai ngôn ngữ German/English 

•  LCD 4 hàng với đèn nền 

•  Bàn phím 

•  Đế đầu báo được kết hợp 

•  Nối kết riêng lẻ cho Mô đun vòng và các nút nhấn khẩn 

•  Đọc và thay đổi địa chỉ và mức độ nhạy của tất cả các  
thành phần Loop 3000 

•  Chức năng copy cho việc thay thế thiết bị 

•  Tự động tắt khi không sử dụng để tiết kiệm Pin 

•  Tự động sáng 

•  Cảnh báo khi Pin yếu 

•  Âm thanh xác nhận trong trường hợp nhấn phím và cảnh báo 

•  Âm thanh xác nhận có thể tắt 



3. Phụ kiện   

3.3 Programming tools and software 
 

 
 

No. 31625 Bộ test vòng LT 3000 
 
 

Công cụ kiểm tra vòng cho tất cả ứng dụng Loop 3000, có thể sử dụng độc lập 
không cần tủ điều khiển: 

 

•  Công cụ lập trình và kiểm tra cho 1 vòng 
•  Nối kết trực tiếp tới máy tính cá nhân 
•  Chẩn đoán vòng và vị trí lỗi thì tự động 
•  Miêu tả đồ thị của cấu trúc vòng theo phần mềm 
•  Các thiết bị vòng được phân tích 1 cách thường xuyên và giá tri analog thì 
được hiển thị 
•  Hiển thị biểu đồ giá trị Analogue của khói, ô nhiễm, nhiệt độ, điện áp vòng và 
sự bù nhiệt 

•  Hiển thị loại thiết bị, số sê ri, vùng thiết bị với số, văn bản khách hàng 
tùy ý 
•  Tất cả các dữ liệu có thể xuất ra file excel và word 
•  Chức năng in mở rộng của các đồ thị và biểu đồ 
•  Thiết lập cấu hình cho tất cả các thiết bị vòng (thuật toán, độ nhạy, etc.) 
•  Giao diện dạng cửa sổ   
•  Phần mềm chay trên Windows®  98, 2000 or XP 

 
 
 
 

No. 30143 Phần mềm Visual detect basic VD Basic 11 
 
 

Phần mềm hình dung cơ bản cho hệ thống trung tâm báo cháy detectomat, 
Phần mềm cơ bản cho 1 trung tâm báo cháy và 1 trạm làm việc: 

 

•  Chạy dưới Windows®  2000/XP 
•  Khả năng kết nối mạng (nguyên lý server-client) 
•  Cấu truc mô đun của phần mềm 
•  Hình dung đồ thị đầy đủ 
•  Công cụ mô phỏng (để kiểm tra các thiết bị và các nối kết hệ thống được 
lập trình) 

•  Những quản lý cảnh báo, sơ đồ qui trình có thể định nghĩa 1 cách tự do 
•  Lựa chọn cho sự thực hiện tự động những sơ đồ qui trình 
•  Nhiều ngôn ngữ German/English/Russian/Spanish 
•  Chức năng in (e.g. in thẻ định tuyến cứu hỏa, các sơ đồ vị trí đơn vị) 

•  Hệ thống bao gồm 1 giao diện trình bày và khi chạy chương trình 
•  Chức năng giúp đỡ cho sự trình bày và giao diện khi chạy 
•  Mật mã có thể được thay đổi trong cửa sổ log-on  
•  Mã hóa dữ liệu giữa server và clients 
•  Dữ liệu thiết bị có thể được tạo và đọc vào theo công cụ lập trình dpt 

•  Đầy đủ chức năng bên trong hệ thống trong 1 máy chủ không nối kết 

tới mạng bitbus 

•  Tất cả những tin nhắn mô phỏng và sự thực hiện của chúng thì được ghi 

lại và có thể được phân tích và tìm lại với 1 bộ lọc 

•  Những dự án thì có thể lập trình, gồm quét sơ đồ vị trí đơn vị các thẻ định 

tuyến, điểm thiết bị được đặt địa chỉ và sự tạo thành các thủ tục hướng dẫn 

•  Người điều hành thông minh và nhà quản lý tốt 
•  Cấp bậc người dùng khác nhau có thể được tạo bên trong phần mềm bởi 
sự ấn định quyền riêng biệt  

•  Nối kết theo Bitbus (USB module, PCI card) 
•  Hệ thống độc lập vị trí (TCP/IP protocol) 



3. Phụ kiện   

3.3 Programming tools and software 
 

 
 

No. 32668 Bộ phần mềm Visual detect basis SW VD smart 
 
 

Bộ  phần mềm hình dung báo cháy cho hệ thống báo cháy detectomat, 
Phần mềm cơ bản VD Basic 11 cho 1 trung tâm báo cháy và 1 trạm làm việc, 
gồm giao tiếp Bitbus USB-BIT (No. 32258): 

 

•  Bao gồm trong CD phân phối giấy phép duy nhất VD Basic 11, VD 
Mở rộng hoat động VD CE 1, giao tiếp Bitbus USB-BIT, CD và cấp 
phép thiết bị an toàn  

•  Có thể mở rộng không cần cho phép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 30144 Visual detect user expansion VD UE 1 
 
 

Cho việc mở rộng các hệ thống báo cháy detectomat 
(Hơn mỗi 1 trạm làm việc / người sử dụng): 

•  Có khả năng làm việc trong hệ thống mạng 
•  Sự thông báo tin nhắn và “gởi tin” 
•  Người vận hành có thể định rõ  các tin nhắn được phân loại và các quyền 

 
 
 

No. 30145 Visual detect expansion panel VD PE 1 
 
 

Cho việc mở rộng các hệ thống báo cháy detectomat 
(Hơn mỗi 1 trạm làm việc / người sử dụng):

•  Lớn nhất 20 đơn vị có thể được quản lý 

•  Người vận hành có thể định rõ các tin nhắn được phân loại và các quyền 
 
 
 

No. 30146 Visual detect operation expansion VD CE 1 
 

 
Cho phép việc mở rộng chức năng điều khiển từ xa thông qua 
phần mềm visualisation. 

 
 
 

No. 32310 Universal programming set UPC 
 
 

Cáp là cáp nối tiếp RS232 nơi mà đường phát và nhận được nối ngang. Cáp 
6ft này có 1 đầu cái DP9 ở mối phần cuối. Trao đổi dữ liệu trực tiếp  lẫn nhau 
giữa trung tâm báo cháy và giao tiếp PC thì có thể. Gồm bộ đổi giống. 

Thông tin kỹ thuật 
 
Kết nối 9 chân. D-SUB- đầu nối cái <–> 
  9 chân. D-SUB- đầu nối đực   
Màu cáp  xám   
Độ dài  1800 mm   

 
 
 

No. 32313 Khóa cơ khí tủ điều khiển báo cháy FCP HL 
 
 

Khóa cơ bảo vệ tủ điều khiển khỏi sự lập trình không cho phép khi nối với  
công cụ lập trình detectomat. 



4. Các đầu báo cháy   

 

 
 
 

Đầu báo hệ thống 3000  
Phát hiện cháy sớm và tin cậy 

 
 

Kỹ thuật mới nhất và chức năng cao nhất với nhiều đặc điểm: 
 

•  chiều dài vòng 3000m 
•  126 thiết bị trên vòng 
•  tự động đặt địa chỉ 
•  Đặt địa chỉ phần mềm đơn giản 
•  Hệ thống đo lượng có độ tin cậy cao 
•  Tự động điều chỉnh mức ngưỡng 
•  Mức độ nhạy có thể lập trình 
•  Nhiều buồng và phân tích giải thuật FUSION và HUMITEC 
•  Báo cháy nhanh nhất và không báo động sai 
•  Rẽ  nhánh T và ngõ ra cực góp hở 
•  Sự chấp thuận và chứng nhận quốc tế 



4. Các đầu báo cháy 

4.1 Các đầu báo cháy địa chỉ vòng 3000 

  

 

 
 

No. 32149 Đa cảm biến quang/nhiệt PL 3300 OTi Fusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo quang và nhiệt thông minh cho vòng 3000, phát hiện lửa sớm 
nhất trong môi trường với các điều kiện xung quanh khắc nghiệt, theo 
EN 54-5/7: 

 

•  Hệ thống phát hiện cao cho vòng 3000 
•  Độ tin cậy trong hoạt động cao nhất nhờ có sự nối hợp thông minh của 
các tín hiệu cảm biết nhiệt và quang theo các thuật toán 
•  Hệ thống đo lường được tích hợp và thuật toán cho bedewing 
•  Kỹ thuật Nhận biết/Bù (Humitec®) 
•  Hiển thị lịch sử nhiệt độ trung tâm báo cháy 
•  Ngõ ra báo động cho sự kích hoạt 1 chỉ thị đầu báo 
•  Có thể điều chỉnh tự động độ nhạy  thiết bi cũng như lập trình tự  
do 

•  Đo lường quang học tuân theo nguyên tắc Tyndall 
•  Phát hiện phân tử  khói nhỏ nhất  và giai đoạn cháy sớm bởi việc sử 
dụng ánh sáng trắng dãi rộng bước sóng 380 nm đến 750 nm (công nghệ 
Fusion®) 
•  Phát hiện chính xác và bù sự ô nhiễm bởi kênh đo lường độc lâp thứ hai 

•  Phân tích thông minh và chế độ bỏ qua cho khói thuốc 
(Thay đối sự nhiễu) 

•  Thực hiện ngắt đoạn 1 kiểm tra cảm biến xác thực 
•  Sự có mặt và vắng mặt có thể lập trình thông qua độ nhạy có thể chọn riêng lẻ 
•  Lưu sự kiện bảo trì cuối cùng 
•  Đặt địa chỉ tự động và bằng tay trên vòng 3000 
•  Giám sát lỗi của buồng đo tín hiệu và chế độ điện tử thích hợp với môi trường 
•  Khả năng cách ly và  rẽ nhánh T(spur) 
•  LED nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 
 
Thông số kỹ thuật 
 
Điện áp hoạt động  15 đến 30 V cho vòng   
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động 5 mA   
Độ nhạy  5 mức có thể điều chỉnh   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Ngõ ra cực góp hở max. 10 mA cho chỉ thị  LED 
  Hoặc đế piezo  
Độ ẩm max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Màu vỏ  trằng, tương tự RAL 9003   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54-7, 54-5   
Tiêu chuẩn khác   BMA 06/0625-A, 2006277-SW   
Kích thước (H x ø)  52 mm x 100 mm   
Tốc độ không khí  max. 20 m/s   
Sự phê chuẩn Có   

 
 
 

No. 30301 Đế đầu báo tiêu chuẩn SDB 3000 white 
 
 

Đế chuẩn cho tất cả các đầu báo của sê ri vòng 3000: 
 

•  Gồm kết nối Led chỉ thị 
•  Không gian trống cho kết nối các mô đun 

 
 

Lưu ý: Phụ kiện cho các đầu báo khói chương 4.1 các phụ kiện. 
 
 
 
 
 
 
 

No. 31959 Đế đầu báo tiêu chuẩn nối bằng cầu SDBB 3000 white 
 
 
Đế đầu báo chuẩn cho tất cả các đầu báo detectomat của sê ri vòng 3000 với 
cầu nối được tích hợp cho vòng: 

•  Bao gồm sự kết nối LED chỉ thị 

•  Khi không gắn đầu báo, chức năng các vòng được hoạt động 

•  Những điểm kết nối âm thì được bắc cầu trong điều kiện không có hoạt 
động 

Thông số  kỹ thuật 
 
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x ø)  20 mm x 95 mm   

 



4. Các đầu báo cháy   

4.1 Đầu báo cháy địa chỉ Loop 3000 
 

       No. 32150 Đa cảm biến quang/nhiệt, có cách ly PL 3300 OTi 
 
 

•  Hệ thống đo lường được tích hơp và thuật toán cho viêc làm ướt 
•  sự nhận biết/-sự bù (Humitec®) 
•  ngõ ra báo động cho việc kích hoạt một chỉ thị đầu báo 
•  Độ nhạy thiết bị có thể lập trình tự do 
•  Những độ nhạy khác nhau có thể lập trình cho chu kỳ ngày  
và đêm 

•  nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Khả năng tích hợp bộ phận cách ly và rẽ nhánh T(spur) 
•  Led nhiều màu cho báo đông (đỏ) và lỗi (vàng) 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo quang và nhiệt thông minh cho vòng 3000, phát hiện lửa sớm 
nhất trong các môi trường với điều kiện xung quanh khắc nghiệt, theo 
EN 54-5/7: 
 

•  Hệ thống phát hiện cháy cao cho vòng 3000 
•  Sự đáng tin cậy trong hoạt động cao nhất với kết hợp thông minh 

của các tín hiệu cảm biết quang và nhiệt theo các thuật toán 

Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động  15 đến 30 V cho vòng   
Độ nhạy  5 mức có thể điều chỉnh   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Độ ẩm  max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
DIN-EN  54-7, 54-5   
Chứng nhận thêm BMA 06/0625-A, 
  2006277-SW 
Kích thước (H x ø)  52 mm x 100 mm   
Tốc độ không khí  max. 20 m/s   
Sự phê chuẩn submitted   

 
 
 
 

No. 30079 Đầu báo nhiệt và khí CO có cách ly PL 3300 COBT 
 
 

•  Sự đáng tin cậy trong hoạt động cao từ sự phân tích thông minh của các tín 
hiệu cám biến 

•  Giám sát lỗi cho tín hiệu cảm biến và cảm biến nhiệt 
•  Phân tích cảnh báo với các cảm biến khí CO chuyên nghiệp  
•  Sự đo lường độc lập khí CO 
•  Sự phân tích nhiệt độ cao nhất và sự gia tăng nhiệt độ với kỹ thuật cảm  
biến nhiệt 

•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Ngõ ra báo động cho việc kích hoạt một chỉ thị đầu báo 
•  Led nhiều màu cho báo đông (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  Tích hợp còi báo khí CO 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 

 
Đầu báo đa cảm biến thông minh cho vòng 3000, cho khí CO, 2 
cảm biến nhiệt và cách ly hai đầu, theo EN 54-5: 

 

•  Nối kết nhánh có thể đặt địa chỉ theo nhánh T 
•  Đo nhiệt độ theo cảm biến có độ nhạy cao 

Dòng tĩnh  600 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Độ ẩm max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
DIN-EN  54-5   
Kích thước (H x ø)  58 mm x 100 mm   
Tốc độ không khí  tối đa 20 m/s   

 



4. Các đầu báo cháy 

4.1 Các đầu báo cháy địa chỉ vòng 3000 

  

 
 

 

No. 30007 Đầu báo khói và nhiệt quang 
 

PL 3200 OT VdS G205052 
 

No. 30021 Đầu báo khói và nhiệt quang có cách ly 
 

PL 3300 OT VdS G205051 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo địa chỉ thông minh cho vòng 3000, 2 cảm biến quang 2 
cám biến nhiệt, theo EN 54-5/7: 
 
•  Độ tin cậy cao trong hoạt động từ sự phân tích thông minh của 

các tín hiệu cám biến nhiệt 
•  Đo nhiệt độ theo cảm ứng có độ nhạy cao 
•  Phân tích nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ gia tăng với kỹ thuật 
 cảm biến nhiệt 
•  Hai kênh đo lường quang học độc lập 

 
•  Độ nhạy đầu báo thì có thể lập trình 
•  Những độ nhạy khác nhau có thể lập trình cho thời kỳ ngày và  
đêm 

•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Ngõ ra cho chỉ thị điều kiện báo động và lỗi tại đầu báo 
•  Tự động giám sát lỗi của những điện tử buồng đo 
•  Led nhiều màu cho báo đông (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  Tích hợp bộ phận cách ly và rẽ nhánh T(spur) 
•  PL 3300 OT với phần cách ly ngắn mạch được tích hợp 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động 5 mA   
Điện áp hoạt động  15 up to 30 cung cấp từ vòng  
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Độ ẩm max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
DIN-EN  54-7, 54-5   
Kích thước (H x ø)  52 mm x 100 mm   
Tốc độ không khí  max. 20 m/s   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu   

 
 

 

No. 30009 Đầu báo khói quang 
 

PL 3200 O VdS G202003 
 

No. 30011 Đầu báo khói quang có cách ly 
 

PL 3300 O VdS G202002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo địa chỉ thông minh cho vòng 3000, 2 cám biến quang, theo EN 
54-7: 
 
•  Độ tin cậy cao trong hoạt động từ sự phân tích thông minh của tín 

hiệu buồng đo 
•  Một kênh thứ 2 đo quang học độc lập 

 
•  Độ nhạy đầu báo thì có thể lập trình 
•  Những độ nhạy khác nhau có thể lập trình cho thời kỳ ngày và  
đêm 

•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Ngõ ra cho chỉ thị điều kiện báo động và lỗi tại đầu báo 

•  Led nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  tích hợp bộ phận cách ly và rẽ nhánh T(spur) 
•  PL 3300 O với phần cách ly ngắn mạch được tích hợp 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động 5 mA   
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cugn cấp từ vòng   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Độ ẩm max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
DIN-EN  54-7   
Kích thước (H x ø)  44 mm x 100 mm   
Trọng lượng  0,11 kg   
Chứng nhận cung cấp theo yêu cầu   



4. Các đầu báo cháy   

 

 

 
 
 

 

No. 30008 Đầu báo nhiệt 
 

PL 3200 T VdS G203038 
 

No. 30010 Đầu báo nhiệt có cách ly 
 

PL 3300 T VdS G203037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo địa chỉ thông minh cho vòng 3000, 2 cám biến nhiệt, theo EN 
54-7: 

•  Độ tin cậy cao trong hoạt động từ sự phân tích thông minh của 
cám biến nhiệt 

•  Đo lường nhiệt độ theo các cảm biến có độ nhạy cao 

 
•  Độ nhạy đầu báo thì có thể lập trình 
•  Những độ nhạy khác nhau có thể lập trình cho thời kỳ ngày và  
đêm 

•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Ngõ ra cho chỉ thị điều kiện báo động và lỗi tại đầu 
 báo 

•  Led nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  Tích hợp bộ phận cách ly và rẽ nhánh T(spur) 
•  PL 3300 T với phần cách ly ngắn mạch được tích hợp 

 
Thông số kỹ thuật 
 
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Độ ẩm  max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
DIN-EN  54-7   
Chứng nhận thêm  VdS G 202003 (G 202002)   
Kích thước (H x ø)  44 mm x 100 mm   
Tốc độ không khí  max. 20 m/s   
Chứng nhận  đáp ứng theo yêu cầu   

 
No. 30567 Đầu báo quang PL 3305 O white VdS G204089 

 
No. 30568 Đầu báo khói quang PL 3305 O silver VdS G204089 

 
 

•  Một kênh thứ 2 đo quang học độc lập 

•  Độ nhạy đầu báo thì có thể lập trình 
•  Những độ nhạy khác nhau có thể lập trình cho thời kỳ ngày và  
đêm 

•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Ngõ ra cho chỉ thị điều kiện báo động và lỗi tại đầu báo 

•  Led nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  Tích hợp bộ phận cách ly và rẽ nhánh T(spur) 
•  PL 3300 O với phần cách ly ngắn mạch được tích hợp 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 
Đầu báo địa chỉ thông minh cho vòng 3000, 2 cám biến 
quang, theo EN 54-7: 
 
•  Độ tin cậy cao trong hoạt động từ sự phân tích thông minh của tín 

hiệu buồng đo 

Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng  
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Độ ẩm  max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
DIN-EN  54-7   
Kích thước (H x ø)  44 mm x 100 mm   
Tốc độ không khí  max. 20 m/s   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu   

 



4. Các đầu báo cháy 

4.1 Các đầu báo cháy địa chỉ vòng 3000 

  

 

 
 

 

No. 30956 Đầu báo khói quang  
 

PL 3301 O white VdS G205046 
 

No. 30488 Đầu báo khói quang 
 

PL 3301 O silver VdS G205046 
 

No. 30525 Đầu báo khói quang 
 

PL 3301 O black VdS G205046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo địa chỉ thông minh cho vòng 3000, 2 cám biến quang, theo EN 
54-7: 
 
•  Độ tin cậy cao trong hoạt động từ sự phân tích thông minh của tín 

hiệu buồng đo 
•  Một kênh thứ 2 đo quang học độc lập  
•  Độ nhạy đầu báo thì lập trình tự do 

 
•  Những độ nhạy khác nhau có thể lập trình cho thời kỳ ngày và  
đêm 
•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Ngõ ra cho chỉ thị điệu kiện báo động và lỗi tại đầu báo 

•  Led nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  Tích hợp bộ phận cách ly và rẽ nhánh T(spur) 
•  PL 3300 O với phần cách ly ngắn mạch được tích hợp 

 
Thông  số  kỹ thuật 

 
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Độ ẩm  max. 95% RH/40°C   
Lớp bảo vệ IP 30   
DIN-EN  54-7   
Kích thước (H x ø)  44 mm x 100 mm   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu  

 
4. Fire Detectors 

4.2 Accessories 
 

 

No. 30301 Đế đầu báo tiêu chuẩn 
 

SDB 3000 white 
 

No. 30926 Đế đầu báo tiêu chuẩn 
 

SDB 3000 silver 
 

No. 30523 Đế đầu báo tiêu chuẩn 
 

SDB 3000 black 
 
Đế chuẩn cho tất cả các đầu báo của 
sê ri vòng 3000 và CT: 
 

•  Bao gồm nối kết chỉ thị LED 
•  Khoảng trống cho mô đun thêm vào 

 
Thông  số  kỹ thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x ø)  20 mm x 95 mm   

 
 

No. 31959 Đế đầu báo tiêu chuẩn với cầu nối 
 

SDBB 3000 white 
 

No. 32084 Đế đầu báo tiêu chuẩn với cầu nối 
 

SDBB 3000 silver 
 

No. 32083 Đế đầu báo tiêu chuẩn với cầu nối 
 

SDBB 3000 black 
 
Đế đầu báo chuẩn cho tất cả các đầu báo detectomat của sê ri vòng 3000 
với cầu nối tích hợp cho vòng: 
 

•  Gồm nối kết chỉ thị LED 
•  Khi không gắn đầu báo, chức năng các vòng vẫn hoạt động 
•  Các điểm nối kết âm được bắc cầu trong điều kiện không hoạt động 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x ø)  20 mm x 95 mm   



4. Các đầu báo cháy   

 

 

4.2 Accessories 
 

        No. 30479 Kẹp ghi nhãn đầu báo MBC 
 
 

Sử dụng cho tất cả các đế  SDB và  SDBB của sê ri vòng 3000 và CT: 
 
 

•  Lăp đặt theo phích cắm 
•  Các gói bán gồm 30 miếng 

 
 
 
 

No. 32091 Còi piezo cho các đầu báo vòng 3000 PB 
 
 

•  Được kích hoạt bởi ngõ ra cực góp hở 
•  Nguồn cung cấp bởi đầu báo 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
 
 
 

Còi phụ thêm cho các đầu báo của sê ri vòng 3000 và CT: 

Điện áp hoạt động  15 up to 33 V DC   
Âm lượng  85 dB/0,3 m khoảng cách   
Nhiệ độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Kích thước (C x R x S)  8 mm x 45mm x35 mm   

 
 
 

No. 31698 Ống nối đế treo tường APS 
 
 

Sử dụng như là thiết bị treo tường cho đế đầu báo tiêu chuẩn SDB 3000, để lắp đặt  
dây trên tường: 

 

•  4 đầu dây vào ở mặt bên 
•  Có khoảng trống cho việc thêm các mô đun 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Chất liệu  ABS   
Kích thước(C x ø)  28 mm x 110 mm   

 
Lưu ý: Cần thiết xác định đế thích hợp riêng biệt. Đế không bao gồm. 

 
 

 

No. 32070 Phần nối đế gắn âm trần 
 

DR45 white 
 

No. 31684 Phần nối đế gắn âm trần 
 

DR45 silver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có thể sử dụng như là thiết bị treo cho các đầu báo gắn âm trần của sê 
ri vòng 3000 và CT 3000 trong trần nhà thấp: 

 
•  Thiết bị đế treo âm trần cho các đầu báo khói 
•  Đường kính lỗ trần 120 mm 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Vật liệu  Thép   
Kích thước (C x ø)  35 mm x 165 mm   

 
Chú ý: Đế treo âm trần chỉ thích hợp cho trần nhà trong các phòng không có 
sự khác biệt về áp suất. Áp suất không khí cao hoặc thấp như trong các phòng 
có gắn điều hòa, có dòng không khí thổi thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến the 
plotting unit. 



  

4.Các đầu báo cháy 
4.3 Nút nhấn khẩn địa chỉ 

 

 
 

No. 32065 Nút nhấn khẩn có cách ly PL 3300 MCP-kit 
 
 

Nút nhấn khẩn thông minh cho vòng 3000, cách ly hai hướng, ký hiệu nhãn là 
"Burning House": 

 

•  Vòng 3000 là 1 hệ thống phát hiện mức độ cao 
•  Đặt địa chỉ tự động (đặt địa chỉ bằng phần mềm) 
•  Đặt địa chỉ bằng tay (Easy Check) 
•  Ngõ ra báo động tại đầu báo 

 
Thông  số  kỹ thuật 

 
Dòng tĩnh  370 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +55°C   
Độ ẩm  max. 95% RH/40°C   
Cấp bảo vệ  IP 24 D   
Màu vỏ  red, RAL 3000   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54-11   
Kích thước (C x R x S)  88 mm x 88 x 54 mm   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 31669 Nút nhấn khẩn PL 3300 PBDH-ABS-R VdS G 2030211 
 
 

Nút nhấn khẩn thông minh cho vòng 3000, cách ly hai hướng ký hiệu nhãn là 
"Burning House": 

 

•  Hệ thống phát hiện mức độ cao cho vòng 3000 
•  Ngõ ra  báo động cho kích hoạt chi thị đầu báo 
•  Sự nối kết nhánh có địa chỉ theo kiểu nhánh T 
•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Chức năng giám sát thông minh của cơ cấu nút nhấn 
•  Đặt địa chỉ tự động (đặt địa chỉ bằng phần mềm) 
•  Đặt địa chỉ bằng tay (Easy Check) 
•  Thích hợp lắp đặt trong các tủ chữa cháy 
•  LED báo động (đỏ) 

 
Thông  số  kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động  -10°C up tol +60°C   
Cấp bảo vệ  IP 42   
Màu vỏ  đỏ, RAL 3000   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54-11, Typ B   
Kích thước (C x R x S)  135 mm x 135 mm x 33 mm   



  

 

4. Các đầu báo cháy 
4.3 Nút nhấn khẩn địa chỉ 

 

 
 

No. 31668 Nút nhấn khẩn PL 3300 PBDH-ALU-R VdS G 203021 
 
 

Nút nhấn khẩn thông minh cho vòng 3000, cách ly hai hướng ký hiệu nhãn là  
"Burning House": 

 

•  Hệ thống phát hiện mức độ cao cho vòng 3000 
•  Ngõ ra báo động cho kích hoạt chi thị đầu báo 

  •  Nối kết nhánh có địa chỉ theo kiểu T 
•  Nhật ký của ngày bảo trì cuối cùng được lưu 
•  Chức năng giám sát thông minh của cơ cấu nút nhấn 
•  Đặt địa chỉ tự động (đặt địa chỉ bằng phần mềm) 
•  Đặt địa chỉ bằng tay (Easy Check) 
•  Thích hợp lắp đặt trong các tử chữa cháy 
•  LED báo động (đỏ) 

 
Thông  số  kỹ  thuật 

 
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V loop powered   
Dòng tĩnh 250 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up tol +60°C   
Cấp bảo vệ IP 42   
Màu vỏ  đỏ, RAL 3000   
Chất liệu  aluminium   
DIN-EN  54-11, Typ B   
Kích thước (C x R x S)  125 mm x 125 mm x 34 mm   

 

 
 
 
 
 
 

No. 31091 Vỏ bảo vệ WH-R 
 
 

Vỏ bảo vệ màu đỏ cho các nút nhấn khẩn bằng nhôm 
PL 3300 PBDH-ALU-R: 

 

•  có thể dùng tới mức bảo vệ IP 54 
•  Gồm chi tiết đi kèm 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
Cấp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ  đỏ, RAL 3000   
Chất liệu  Nhôm   
Kích thước (C x R x S)  145 mm x 131 mm x 55 mm   



  

 

 

5. Các mô đun vòng 3000 
 

 
 
 
 

No. 30200 Mô đun In/output IOM 3311 VdS G 205029 
 
 

•  1 ngõ vào được giám sát để nối kết với các thiết bị bên ngoài với vòng 3000 
•  1 ngõ ra không điện áp để điều khiển các thiết bị bên ngoài 
•  Ngõ vào và ra có thể lập trình được 
•  Led nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 

 
Thông  số  kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 

Mô đun in/output thông minh cho vòng 3000, với sụ cách ly hai phía, 
đặt trong hộp: 

 

•  Hệ thống phát hiện mức độ cao  cho vòng 3000 
•  Nối kết nhánh có địa chỉ theo kiểu T 

Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Dòng tĩnh  500 µA   
Dòng tĩnh  5 mA   
Rờ le xuất  chuyển tiếp điểm 30 V DC/1 A   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Lớp bảo vệ IP 54   
Màu vỏ  xám, tương tự RAL 7035   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước (C x R x S)  93 mm x 93 mm x 55 mm   

 
 
 

No. 30211 Mô đun output OMS 3301 VdS G 205030 
 
 

•  Ngõ ra điện áp để điều khiển thiết bị bên ngoài 
•  Rờ le có thể được cài đặt lại tai trung tâm báo cháy  thông qua 

"external sounder on/off" 
•  Ngõ ra có thể lập trình tùy ý 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 

Mô đun điều khiển loa thông minh cho vòng 3000, với sụ cách ly 
hai phía, đặt trong hộp: 

 

• Mô đun output với chức năng cao nhất cho vòng 3000 
• Nối kết nhánh có địa chỉ theo kiểu T 

Điện áp hoạt động 15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Dòng tĩnh  500 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Rờ le xuất  Chuyển tiếp điểm 30 V DC/1 A   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Cấp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ  xám, tương tự RAL 7035   
Chất liệu ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước (C x R x S)  93 mm x 93 mm x 55 mm   

 
 
 

No. 32073 Mô đun mở rộng cho IOM 3311/OMS 3301 UBW 3311 
 
 

Mô đun mở rộng cho sự nhận biết  
các ngõ ra  được giám sát thông qua  
IOM 3311 hoặc OMS 3301: 

 
•  Dễ dàng lắp trong hộp 

của OM3311/OMS3301 
•  Ngõ ra được giám sát với việc  

giám sát đứt dây, ngắn mạch 

•  Dòng lớn nhất 1 A 
•  Điện áp cung cấp ngoài 24 V/11 mA dòng tĩnh 

•  Tiện lợi cho sự  nối kết các thiết bị tín hiêu được giám sát 
•  Bao gồm 1 sợi cáp nối và điện trở 1 x 10 K-Ohm 
 
Thông số  kỹ thuật 
 
Điện áp hoạt động  24 V/11 mA   
Dòng tĩnh 11 mA   
Dòng báo động max. 1 mA   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Cấp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ  xám, tương tự RAL 7035   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54-18   
Kích thước (C x R x S)  20 mm x 38 mm x 55 mm   

 



  

 
 

5. Các Mô đun vòng 3000 
 

 
 
 
 

No. 30205 Mô đun kết nối đầu báo thường TCM 3300 VdS G 206048 
 
 

•  Nguồn cung cấp bên ngoài 12/24V 
•  Đặt địa chỉ tự động(Đặt địa chỉ bằng phần mềm) 
•  Đặt địa chỉ bằng tay (Easy Check) 
•  Led nhiều màu cho báo động (đỏ) và lỗi (vàng) 
•  Dữ liệu kỹ thuật tại đường dây  nối thiết bị thường: Điện áp 12/24 V, dòng tiêu 
thụ 10 mA cộng với đầu báo thường, dòng lớn nhất 65 mA 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
 
 
 

Mô đun nối kết thông minh cho 1 vùng của thiết bị đầu báo thường đền vòng 
3000, gồm bộ cách ly 2 chiều: 

 

•  Giao tiếp vùng thiết bị với tính năng cao cho vòng 3000 
•  Kết nối nhánh có thể đặt địa chỉ theo kiểu T 
•  Kết nối lên đến 30 đầu báo  
•  Điều chỉnh biến số ngắn mạch,  đứt dây,  báo động trước và ngưỡng báo 
động 

Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cấp từ vòng  
Dòng tĩnh  560 µA   
Dòng báo động 5 mA per zone   
Điện áp sử dụng xuất  12/24 V   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Cấp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ  xám, tương tự RAL 7035   
Chất liệu ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước (C x R x S)  93 mm x 93 mm x 55 mm   

 
 

 

No. 30513 Mô đun in-/output mini 
 

AMD 3311 mini VdS G 206047 
 

No. 31640 Mô đun output mini 
 

OMS 3301 mini 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mô đun input/output mini thông minh cho vòng 3000: 
 

•  AMD 3311: Một ngõ ra được giám sát để nối kết các thiết bị bên ngoài tới 
vòng 3000 

•  OMS 3301: 1 ngõ ra cực góp hở để điều khiển các thiết bị bên ngoài, ngõ 
vào và xuất có thể lập trình tự do 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động 15 tới 30 V cung cấp từ vòng   
Dòng tĩnh 370 µA   
Dòng báo động 5 mA   
Ngõ ra cực góp hở  1 x OC 500 mA   
Nhiệt độ hoạt động -10°C đến to +60°C   
Cấp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ xanh dương   
DIN-EN  54   
Kích thước (H x W x D)  27 mm x 73 x 15 mm   

 

 
No. 32074 Mô đun output nhỏ AOM 3301 

 
 

•  1 ngõ ra được giám sát để điều khiển các thiết bị bên ngoài ( còi, đèn chớp) 
•  Ngõ ra có thể lập trình tự do 
•  phiên bản board mạch, với vỏ xám 

 
Thông số  kỹ thuật 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mô đun output nhỏ thông minh cho vòng 3000, được giám sát bao gồm sự 
cách ly 2 chiều để điều khiển các thiết bị tích cực (còi, đèn hiệu): 

Dòng tĩnh  400 µA   
Dòng báo động  5 mA   
Điện áp hoạt động 15 up to 30 V cung cấp từ vòng   
Ngõ ra người dùng  5 mA giám sát   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Lớp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ  xám, tương tự RAL 7035   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước (C x R x S)  400 mm x 112 mm x 38 mm   

 



  

 

 

 

6. Thiết bị tín hiệu 
 
 
 
 

 

No. 31836 Còi báo địa chỉ màu đỏ 
 

LS 3300 R 
 

No. 32012 Còi báo địa chỉ màu trắng 
 

LS 3300 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còi báo nhiều âm dòng tiêu thụ thấp nguồn cung cấp trực tiếp từ vòng 3000, 
với sự cách ly ngắn mạch 2 chiều: 

 
•  Có thể đặt địa chỉ trực tiếp theo vòng 3000 
•  2 âm điệu khác nhau có thể điều chỉnh (Bao gồn DIN tone) 
•  Đặt địa chỉ tự động (Đặt địa chỉ bằng phần mềm) 
•  Đặt địa chỉ bằng tay (Easy Check) 
•  Điều chỉnh âm thanh thông qua bộ chia điện áp 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  15 up to 30 V cung cấp từ vòng  
Dòng báo động 5 mA   
Âm lượng  max. 97 dB   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +60°C   
Lớp bảo vệ  IP 43   
Màu vỏ đỏ/trắng   
Chất liệu ABS   
Kích thước (Cao x ø)  100 mm x 101 mm   

 
 

No. 32060 Loa địa chỉ dẹp LS 3300 VLC 
 
 

•  Đặt địa chỉ tự động (Đặt địa chỉ bằng phần mềm) 
•  Đặt địa chỉ bằng tay (Easy Check) 
•  Hinh ảnh: LS 3300 VLC bao gồm. AOM 3301 không bao gồm đế No. 32241 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 

Còi báo nhiều âm dòng tiêu thụ thấp, với 4 âm khác nhau, trực tiếp cấp 
nguồn từ vòng 3000 thông qua mô đun điều khiển: 

 

•  4 âm khác nhau có thể điều khiển thông qua nút DIP  
•  âm trong dãi tần  440 Hz đến 2900 Hz 
•  3 mức âm có thể điều chỉnh 

Điện áp hoạt động  24 đến 32 V cung cấp từ vòng  
Tần số  440 đến 2900 Hz   
Dòng báo động  6 mA   
Dòng tĩnh  280 µA   
Âm lượng max. 85 dB/3 m   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Lớp bảo vệ  IP 43   
Màu vỏ  trắng   
Chất liệu ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước (H x ø)  27 mm x 117 mm   

 
 
 
 
 

 Loa địa chỉ E.g. 
 

Hình 1: 
1 x 32060 LS 3300 VLC 
1 x 32241 SDB 
1 x 30011 PL 3300 O 

Loa địa chỉ E. g. dẹp 
 
Hình 2: 
1 x 32060 LS 3300 VLC 
1 x 32067 CP đỏ hoặc 
32067 CP trắng 

 
 
 
 
 

 

No. 32067 Nắp đậy cho loa phẳng màu đỏ 
 

CP r 
 

No. 32068 Nắp đậy cho loa phẳng màu trắng 
 

CP w 



  

 

 

6. Thiết bị tín hiệu 
 
 
 
 

 

No. 32090 Đèn tín hiệu địa chỉ màu hổ phách 
 

LB 3300 VBX O 
 

No. 32058 Đèn tín hiệu đại chỉ màu đỏ 
 

LB 3300 VBX R 
 
Đền hiệu Led dòng tiêu thụ 
thấp cho vòng 3000: 
 
•  Vỏ màu trắng với chỏm 

màu hổ phách hoặc màu 
đỏ 

•  Tốc độ chớp: 1Hz 
•  Dòng tiêu thụ: 

 5 mA 0,7 watt và 
 3 mA 0,4 watt 

•  Nguồn được cung cấp trực tiếp từ vòng 3000 

 thông qua mô đun điều khiển được tích hợp 

 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động  24 đến 35 V cung cấp từ vòng  
Dòng báo động  3 đến 5 mA   
Tần số 1 Hz   
Nhiệt độ hoạt động  -20°C đến +70°C   
Lớp bảo vệ IP 43   
Màu vỏ  trắng   
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước(H x ø)  60 mm x 95 mm   

 
 

No. 32282 LED chỉ thị  PL 3300 PA 
 
 

Led chỉ thị thông minh cho 
vòng 3000 với sự cách ly 2 
chiều: 

 

•  LED chỉ thị hoạt động tính 
năng cao với mô đun địa 
chỉ được tích hợp 

•  Đặt địa chỉ tự động 
(Đặt địa chỉ bằng phần 
mềm) 

•  Đặt địa chỉ bằng tay 
(Easy Check) 

Thông số kỹ thuật 
 
Điện áp hoạt động  15 đến 30 V DC cung cấp từ vòng  
Nhiệt độ hoạt động  -15°C đến +50°C   
Dòng báo động 5 mA   
Dòng tĩnh 280 µA   
Độ ẩm  max. 95 %   
Lớp bảo vệ IP 30   
DIN-EN  54-18   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x W x D)  84 mm x 84 mm x 35 mm   

 
 
 

 

No. 30204 Loa màu đỏ 
 

SDM 3300 R 
 

No. 30527 Loa màu trắng 
 

SDM 3300 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còi báo nhiều âm được sử dụng trong vòng 3000, với mô đun âm nối kết có địa 
chỉ với điện áp bên ngoài theo DIN 33404 

 
•  Đơn vị đặt địa chỉ tự động được tích hợp 
•  Cách ly ngắn mạch 2 chiều được tích hợp 
•  Nối kết nhánh có điạ chỉ theo kiểu T 
•  Cần thiết  cung cấp điện áp ngoài (24V)  
•  Các mức âm thanh bên trong có thể điều  chỉnh 
•  26 âm khác nhau có thể lập trình 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Tần số 500 Hz đến 2850 Hz   
Điện áp hoạt động  15 đến 30 V DC cấp từ vòng   
Dòng tĩnh  250 µA   
Dòng báo động 9 up to 29 mA   
Âm lượng 111 dB   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Lớp bảo vệ  IP 54   
Màu vỏ Đỏ  
Chất liệu  ABS   
DIN-EN  54   
Kích thước(H x ø)  93 mm x 93 mm   



                                                                                         7. Đầu báo không dây   

 

 

 
 
 

Hệ thống báo cháy không dây 

Với các thiết bị duy nhất cho các ứng dụng nhỏ hơn 
 

RCP6 B 
 

•  Trung tâm điều khiển không dây 
•  Bộ vi xử lý được điều khiển 
•  433 MHz 
•  6 vùng 
•  Lên tới 100 thiết bị địa chỉ được nối kết 
•  4 ngõ ra không cực 
•  Nguồn khẩn là Pin 
•  Màn hình LCD  

Các đầu báo HD 3000  
 
•  Các đầu báo khói quang và nhiệt cho một sự xác nhận khói  
sớm 
•  Mức độ nhạy có thể lập trình 
•  Lên tới 40 đầu báo lửa có thể nói kết 
•  Nối kết giao tiếp theo mô đun sóng vô tuyến (433 MHz or 868 MHz) 
•  Tự động giám sát lỗi của buồng đo 
•  Báo đông âm 
•  Bộ biến thế được thiết kế dãi rộng 
•   Được chứng nhận DIN 14604 
•  Sự chấp thuận và chứng nhận quốc tế 

 



7. Đầu báo không dây   

 

 

 
 
 
 

No. 32130 Trung tâm báo cháy không dây RCP 6B 
 
 

•  4 ngõ ra rờ le không điện áp  
•  Nguồn khẩn (Pin 8 x 1,5 V loại Mignon LR 6) 

lớn nhất 77h không báo động/báo động liên tục tối thiểu 15h 
•  Tín hiệu quang và âm thanh của báo động và lỗi 
•  Nhận biết và giám sát các thiết bị như dung lượng nguồn Pin, lỗi cảm   
biến, sự hiện hữu sóng (sóng vô tuyến) và chỉ ra sự hoạt động của thiết bị 

•  Phân tích các dấu hiệu sự hoạt động sau 24 h 
•  Pin dữ trữ được kết hợp 8 x 1,5 V 
•  Cung cấp nguồn được kết hợp 
•  Mối FCP (trung tâm báo cháy) có 3 bộ lặp có thể dùng 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trung tâm sóng radio điều khiển bằng vi xử lý, hai chiều, với chức năng 
báo động dự phong để kết nối lên đến 100 đầu báo không dây của sê 
ri HD: 

 

•  dãi tần hoạt động 433 MHz 
•  6 vùng báo động/vùng đầu báo 

Điện áp hệ thống  230 V AV   
Điện áp hoạt động  12 V DC   
Dòng tĩnh max. 30 mA   
Dòng báo động 160 mA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nguồn khẩn  8 x 15 V/max. 77 h   
Nhiệt độ hoạt động  0°C up to +60°C   
Rờ le xuất 4 rờ le 50 V/0,5 A   
Màn hình LCD display   
Lớp bảo vệ  IP 20   
Độ ẩm max. 70 %   
Màu vỏ xám   
Chất liệu ABS   
Kích thước(C x R x S)  170 mm x 170 mm x 55 mm   

 
 
 

No. 32294 Cáp nối cho RCP 6B F.BZ 
 
 

Cáp 24 V với đầu nối SUB-D-plug cho việc kết nối dễ dàng tới tới các điểm tiếp xúc  
 rờ le không cực của RCP 6B. 

 
 
 

No. 32131 Bộ khuyếch đại tín hiệu không dây F.RP RCP 6B 
 
 

•  Chỉ báo cường độ tín hiệu trong khi lập trình 
•  Truyền tín hiệu ( báo động, lỗi, trạng thái) cho bảng điều khiển 
•  Trạng thái hoạt động được gởi thường xuyên để duy trì chức năng điều 
khiển 
•  Cung cấp nguồn khẩn 1 pin  Alkaline loại IEC 6LR61,  dung lượng  8 h 
•  Thích hợp sử dụng nơi khô, các vùng nóng 
•  Treo lên tường 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 

 
Bộ khuyếch đại sóng vô tuyến để tăng các khoảng cách giữa trung tâm báo 
cháy không dây RCP 6B và các dầu báo không dây: 

 

•  10 bộ cảm biến mỗi bộ khuyếch đại không dây RCP 6B có thể lập 

trình 

Điện áp hệ thống 230 V AV   
Điện áp hoạt động 12 V DC   
Dòng tĩnh 35 mA   
Dòng báo động 70 mA   
Tần số 433. 42 MHz   
Nguồn khẩn  1 x 9 V/8 h   
Nhiệt độ họat động 0°C đến +60°C   
Màu vỏ  xám  
Chất liệu ABS  
 Kích thước (C x R x S)  158 mm x 95 mm x 45 mm   
 

 



                                                                                         7. Đầu báo không dây   
 

 
 
 
 

No. 30458 Báo động khói HDv 3000 O VdS G202042 
 
 

•  Lên đến 40 đầu báo cháy được nối kết 
•  Cảnh báo âm thanh được thực hiện bởi bộ âm thanh báo động piezo được tích hợp 
(> 85 dB) 

•  Một tín hiệu hình ảnh và âm thanh trong điều kiện Pin thấp là 30 ngày 
•  Giao tiếp mô đun bằng sóng radio Plug-in  tùy chọn cung cấp nối kết vô tuyến 
cho báo cáo điều kiện lỗi và báo động thông qua sóng 433MHz 

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm (mà không nối kết vơi 

nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C) 

•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo. 
 

Thông số kỹ thuật 
 
 
 
 
 
 

 
Đầu báo khói quang cấp nguồn bằng Pin theo EN 14604: 

 
•  Tự động giám sát lỗi buồng đo lường cũng như điện áp của Pin 

Điện áp hoạt động  9 V DC   
Mức báo động  < 0,15 dB/m   
Dòng tĩnh < 16 µA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Màu vỏ trắng   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x ø)  51 mm bao gồm đế 100 mm   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu  

 

 
 

 

No. 32004 Báo động khói 
 

HD 3005 O bạc VdS G204091 
 

No. 32015 Báo động khói 
 

HD 3005 O trắng VdS G204091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đầu báo báo động khói được cấp nguồn Pin theo EN 14604: 

 
•  Tự động giám sát lỗi buồng đo lường cũng như điện áp của Pin 

•  Lên đến 40 đầu báo cháy được nối kết 
•  Cảnh báo âm thanh được thực hiện bởi bộ âm thanh báo động bằng áp lực được 
tích hợp (> 85 dB) 

•  Một tín hiệu hình ảnh và âm thanh trong điều kiện Pin thấp là 30 ngày 
•  Giao tiếp mô đun bằng sóng radio Plug-in  tùy chọn cung cấp nối kết vô tuyến 
cho báo cáo điều kiện lỗi và báo động theo 433MHz 

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm (mà không nối kết 

vơi nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C) 

•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo. 
 

Thông  số  kỹ  thuật 
 

Điện áp hệ thống  9 V DC   
Mức báo động  < 0,15 dB/m   
Dòng tĩnh  < 16 µA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Màu vỏ trắng/bạc   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x ø)  55 mm x 113 mm gồm đế   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu   



7. Đầu báo không dây   

 

 

 
 

 
 
 
 

 

No. 30023 Báo động khói 
 

HD 3001 O trắng VdS G202054 
 

No. 30024 Báo động khói 
 

HD 3001 O bạc VdS G202054 
 

No. 30123 Báo động khói 
 

HD 3001 O đen VdS G202054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu báo báo động khói được cấp nguồn Pin theo EN 14604: 

 

 
•  Tự động giám sát lỗi buồng đo lường cũng như điện áp của Pin 

•  Cảnh báo âm thanh được thực hiện bởi bộ âm thanh báo động bằng áp lực được 
tích hợp (> 85 dB) 
•  Một tín hiệu hình ảnh và âm thanh trong điều kiện Pin thấp là 30 ngày  
•  Giao tiếp mô đun Plug-in vô tuyến Radio tùy chọn cung cấp nối kết vô tuyến 
cho báo cáo điều kiện lỗi và báo động qua tần số 433MHz 

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm (mà không nối kết 

vơi nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C) 

•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo. 
 

Thông số kỹ thuật  
 

Điện áp hoạt động  9 V DC   
Mức báo động  < 0,15 dB/m   
Dòng tĩnh  < 16 µA   
Dòng báo động  20 mA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
 Màu vỏ  Trắng/Bạc   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Chất liệu ABS   
Kích thước (H x ø)  50 mm x 95 mm gồm đế  
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu  

 
 

No. 32132 Mô đun không dây F.M RCP 6B 
 
 

Mô đun không dây cho đầu báo khói HDv 3000 O (No. 30458) 
Cho truyền phát không dây  các tin nhắn lỗi và báo động đến trung tâm 
báo cháy không dây RCP 6B: 

 
•  Chức năng báo động sao lưu thông qua bảng điều khiển bằng cách trao 

đổi dữ liệu 2 chiều 
  •  Trạng thái hoạt động được gởi thường xuyên để duy trì chức năng điều khiển 

•  Dấu hiệu của cường độ tín hiệu khi lập trình 

•  Sau khi kiểm tra sự thật truyền phát tín hiệu (lỗi, dung lượng Pin) 
tới bảng điều khiển 

•  Điều chỉnh âm thanh cảnh báo riêng lẻ 

•  Dòng danh nghĩa 36 µA 

•  Nguồn tiêu thụ gởi: 35 mA 

•  Nguồn tiêu thụ nhận: 18 mA 
 

Thông số  kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động  9 V DC   
Mức báo động  < 0,15 dB/m   
Dòng tĩnh 36 µA   
Dòng báo động  35 mA./18 mA   
Tần số 433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +55°C   



                                                                                         7. Đầu báo không dây   

 

 

 

 
 
 
 

No. 30528 Pin Lithium 
 
 

Khối Pin 9V/1.2Ah với lớp tráng bằng nhôm 
 
 
 

No. 31957 Đầu báo nhiệt gia đình TM 
 
 

•  Lên tới 40 đầu báo có thể kết nối thông qua kẹp mạng 

•  Có khả năng kết nối cho mô đun mạng không dây 
(433 MHz resp. 868 MHz) thông qua giao tiếp không dây được tích hợp 

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm (mà không nối kết với 
nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C) 

•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo. 

•  Treo trên tường 
 

Thông số  kỹ thuật 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo khói nhiệt được cấp nguồn Pin với giao tiếp không dây được 
tích hợp cho báo động trong các ứng dụng gia đình: 

 

•  Nhiệt độ kích khởi: 60°C 
•  Báo động âm thông qua âm thanh áp lực với âm thanh nghe được (85 
dB) 
•  Báo động quang: LED màu đỏ 
•  Tín hiệu lỗi cảm biến và cảnh báo Pin thấp trong 30 ngày 

Điện áp hoạt động  9 V DC   
Mức báo động  60°C   
Dòng tĩnh max. 16 µA   
Dòng báo động max. 20 mA   
Tần số hoạt động  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +65°C   
Rờ le xuất 4 rờ le 50 V/0,5 A   
Độ ẩm max. 80 %   
Âm lượng  85 dB/1 m   
Lớp bảo vệ  IP 20   
Màu vỏ Trắng   
Chất liệu  Nhựa   
Kích thước (H x ø)  70 mm x 80 mm  

 
 

No. 32189 Mô đun không dây cho các đầu báo nhiệt F.M T RCP 6B 
 
 

Mô đun cập nhật để trang bị đầu báo nhiệt trong nhà TM (No. 31957), cho sự  truyền  
phát không dây các ti n nhắn báo động và lỗi tới trung tâm báo cháy không dây  RCP 
6B: 

 
   •  Chức năng báo động sao lưu thông qua bảng điều khiển bằng cách 

trao đổi dữ liệu 2 chiều 
  •  Tín hiệu hoạt động được gởi thường xuyên để duy trì chức năng điều khiển 
•  Dấu hiệu của cường độ tín hiệu trong lập trình 

•  Sau khi kiểm tra sự thật truyền phát tín hiệu (lỗi, dung lượng Pin) 
tới bảng điều khiển 

•  Điều chỉnh âm thanh cảnh báo riêng lẻ 
•  Dòng danh nghĩa 36 µA 
•  Nguồn tiêu thụ gởi: typ. 35 mA 
•  Nguồn tiêu thụ nhận: typ. 18 mA 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  9 V DC   
Mức báo động  < 0,15 dB/m   
Dòng tĩnh 36 µA   
Dòng báo động  35 mA./18 mA   
Tần số 433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +55°C   



7. Đầu báo không dây   

 

 

 
 
 
 

No. 32190 Nút nhấn khẩn không dây F.MCP RCP 6B 
 
 

Nút nhấn đầu báo bật lên không dây với mô đun không dây được tích hợp cho 
việc kích hoạt bằng tay báo động cháy tại trung tâm báo cháy RCP 6B: 

 

•  Tín hiệu báo động hoặc thay đổi nguồn Pin thì được phát đến trung tâm 
báo cháy RCP 6B thông qua mô đun không dây được tích hợp 
•  Tín hiệu hoạt động được gởi thường xuyên để duy trì chức  năng điều khiển 
•  Dòng danh nghĩa:  7,5 µA 
•  Nguồn tiêu thụ báo động: 40 mA 
•  Nguồn cung cấp: 1 x 9 V Pin khối kiềm IEC 6LR 61, 

Trung bình thời gian hoạt động khoảng 1 năm 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động 9 V DC   
Dòng tĩnh 7,5 µA   
Dòng báo động 40 mA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +55°C   
Lớp bảo vệ  IP 24 D   
Màu vỏ  đỏ  
Chất liệu Nhựa   
Kích thước(H x W x D)  93 mm x 89 mm x 59 mm   

 
 
 
 
 
 
 
 

No. 32133 Nút nhấn khẩn không dây F.DKM RCP 6B 
 
 

 
 
 
Đầu báo nút nhấn không dây với mô đun không dây được tích hợp cho việc 
kích khởi bằng tay của báo cháy tại trung tâm báo cháy  RCP 6B: 

 
 
•  Còi báo được tích hợp cho để làm nổi âm thanh của báo động 

và lỗi 
•  Chức năng báo động sao lưu thông qua bảng điều khiển bằng cách trao đổi 
dữ liệu 2 chiều 
•  Làm nổi bật âm thanh lỗi và báo động nhận được của các đầu báo khác 
 (chức năng của đầu báo nút nhấn có thể tắt/ mở tùy ý) 

•  Tín hiệu báo động: LED đỏ,  âm báo (phát âm liên tục)/ Tín hiệu lỗi: LED 
vàng, âm báo (âm ngắt quảng mỗi  45 sec.) 

•  Dòng danh nghĩa:  45 µA 

•  Nguồn tiêu thụ khi báo động: 50 mA 

•  Cảnh báo âm thanh khi nguồn thấp khoảng 30 ngày 

•  Tín hiệu hoạt động được gởi thường xuyên để duy trì chức năng điều 
khiển của khoảng cách vô tuyến 
 
Thông số kỹ thuật  
 
Điện áp  6 V DC   
Mức báo động 60°C   
Dòng tĩnh 45 µA   
Dòng báo động 50 mA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C up to +55°C   
Màu vỏ  blue   
Chất liệu plastics   
Kích thước (H x W x D)  120 mm x 120 mm x 31 mm   

 



                                                                                         7. Đầu báo không dây   

 
 

 

 
 
 
 

No. 32135 Mô đun Input không dây F.IB RCP 6B 
 
 

Mô đun input không dây phổ biến cho việc kết 
nối bằng dây như  nút nhấn khẩn hoặc thiết bị 
nút nhấn bật đến trung tâm báo cháy không 
dây RCP 6B: 

 
•  Có thể kết nối 1 tiếp điểm 

không điện áp 
 •  Chỉ báo cường độ tín hiệu khi lập trình 
•  Truyền cảnh báo Pin thấp đến bảng điều 

khiển(Pin kiềm loại IEC 6LR61) 

•  Tín hiệu hoạt động được gởi thường 

xuyên để duy trì chức năng điều khiển 

•  Dòng danh nghĩa 15 µA 

•  Năng lượng tiêu thụ khi gởi:  35 mA/ nhận: 25 mA 
 
Thông số kỹ thuật 
Điện áp hoạt động 9 V DC   
Mức báo động  60°C   
Dòng tĩnh  max. 16 µA   
Dòng báo động  max. 20 mA   
Tần số  433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +65°C   
Rờ le xuất 4 relais 50 V/0,5 A   
Độ ẩm max. 80 %   
Âm lượng  85 dB/1 m   
Lớp bảo vệ IP 20   
Màu vỏ  trắng   
Chất liệu  nhựa   
Kích thước(H x ø)  70 mm x 80 mm   

 

 
 

No. 32134  Còi báo/đèn hiệu không dây F.ABM RCP 6B 
 
 

Còi báo không dây cho việc kích hoạt trực tiếp 
thông qua trung tâm báo cháy không dây RCP 
6B trong trường hợp báo động cháy: 

 

•  Sau kiểm tra tính chân thật truyền phát 
các tín hiệu (lỗi, dung lượng Pin) tới bảng 
điều khiển 
•  Báo động âm: khoảng 101 dB/1 m, thay 

đổi âm từ 2400 tới 2850 Hz/ tín hiệu nhìn: báo 

hiệu Xenon, đèn chớp 0,7Jun/ báo mất tín hiệu 

Pin: khoảng mỗi 45 sec. 1 chớp ngắn 

 

•  Tín hiệu hoạt động được gởi thường xuyên để duy trì chức năng điều khiển 
của khoảng cách vô tuyến 
 
Thông số kỹ thuật 
 
Điện áp hoạt động 6 V DC   
Dòng tĩnh 48 µA   
Dòng báo động 150 mA   
Tần số 433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +55°C   
Âm lượng 101 dB   
Lớp bảo vệ  IP 65   
Màu vỏ đỏ/trắng   
Chất liệu nhựa   
Khoảng cách (H x Ø )  93 mm x 121 mm   

 

 
 

No. 30964 Dụng cụ phân tích Radio RCP 6B F.RA 
 
 

Dụng cụ phân tích tại hiện trường dự án và phân tích các đối tượng bao gồm mô đun 
kiểm tra không dây cho các đầu báo khói của sê ri HD 



8. Hệ thống quy ước   

 

 
 
 
 

 

No. 32143 Trung tâm báo cháy 4 vùng 
 

FCP 4 / BMZ 4 
 

No. 30941 Trung tâm báo cháy 6 vùng 
 

FCP 6 / BMZ 6 
 
   No. 32640       Trung tâm báo cháy 8 vùng và mở rộng 16 vùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm báo cháy quy ước với (DCC8 Plus ) 8 vùng: 
 

•  4 ngõ ra được giám sát cho các thiết bị tín hiệu (300 mA) 
•  8 vùng đầu báo được giám sát bằng dòng tĩnh 
•  Lớn nhất 20 đầu báo trên mỗi vùng 
•  2 rờ le xuất cho báo động và lỗi 
•  Ngăn chức pin (1 x 12 V/718Ah) 

•  Có khả năng mở rộng lên 16 vùng( sử dụng mô đun 4 vùng) 

•  Có thể gắn phụ kiện mở rộng rờ le RM 8 và ngõ ra cho thiết bị tín hiệu 150mA 

 
 DCC8 Plus 
 
Trung tâm báo cháy quy ước với  4 hoặc 6 vùng: 

 

•  2 ngõ ra được giám sát cho các thiết bị tín hiệu (300 mA) 
•  Lớn nhất 30 đầu báo tự động trên mỗi vùng 
•  4 hoặc 6 vùng đầu báo được giám sát bằng dòng tĩnh 
•  4 hoặc 6 rờ le xuất cho báo động và lỗi 
•  Ngăn chứa ắcquy (1 x 12 V/7 Ah) 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hệ thống 220 đến 240 V AC   
Điện áp hoạt động  24 V DC   
Dòng tĩnh 190 mA   
Dòng báo động 160 mA   
Tần số 50/60 Hz   
Nguồn khẩn  12 V/7 Ah   
Nhiệt độ hoạt động  0°C đến +60°C   
Rờ le xuất 1 relay cho mỗi vùng   
Ngõ ra âm báo  2 x 24 V/300 mA được giám sát  
Màn hình LCD    
Độ ẩm max. 95 %   
Lớp bảo vệ IP 20   
Màu vỏ xám  
Chất liệu ABS   

 
EN:   
FCP  54-2, 54-4   

 
Kích thước (H x D x W)  240 mm x 325 mm x 80 mm   
Trọng lượng 2 kg không Pin   

 
 

No. 30015 Đầu báo khói quang CT 3000 O VdS G203036 
 
 

Đầu báo khói quang loại quy ước theo EN 54-7: 
 

•  Hệ thống đầu báo tính năng cao 
•  Phân tích thông minh tín hiệu buồng đo 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động 9 đến 33 V DC   
Dòng tĩnh 40 mA   
Dòng báo động 20 mA   
Ngõ ra cực góp hở 15 mA cho chỉ thị Led    
Độ nhạy  < 0,15 dB/m   
Điện áp hoạt động -10°C đến +60°C   
Độ ẩm max. 95 %/RH/40°C   
Lớp bảo vệ IP 30   
Màu vỏ trắng   
Chất liệu ABS   
DIN EN  54-7   
Kích thước (H x Ø )  44 mm x 100 mm   
Chứng nhận cung cấp theo yêu cầu   



8.Hệ thống thường   

 

 

 
 
 
 

No. 30022 Đầu báo nhiều cảm biến quang/nhiệt CT 3000 OT 
 
 

•  Phân tích thông minh của cảm biến nhiệt 
•  Phân tích thông minh tín hiệu buồng đo 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo nhiều cảm biến quang / nhiệt loại quy ước theo EN 54-7: 

Điện áp hoạt động 9 đến 33 V DC   
Dòng tĩnh  100 µA   
Dòng báo động 20 mA   
Ngõ ra cực góp hở  15 mA cho chỉ thị Led   
Độ nhạy < 0,15 dB/m 60°C tỷ lệ tăng   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Độ ẩm max. 95 %/RH/40°C   
Lớp bảo vệ IP 30   
Màu vỏ trăng   
Chất liệu ABS   
EN  54-7   
Chứng nhận cung cấp theo yêu cầu   

 
 
 

No. 30014 Đầu báo nhiệt CT 3000 T 
 
 

•  Hệ thống đầu báo tính năng cao 
•  Phân tích thông minh tín hiệu buồng đo lường 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo nhiệt quy ước theo tiêu chuẩn EN 54-7: 

Điện áp hoạt động 9 đến 33 V DC   
Dòng tĩnh 80 µA   
Dòng báo động 20 mA   
Ngõ ra cực góp hở  15 mA cho chỉ thị LED    
Độ nhạy 60°C gia tăng   
Nhiệt độ hoạt động -10°C đến +60°C   
Độ ẩm max. 95 %/RH/40°C   
Lớp bảo vệ  IP 30   
Màu vỏ  trắng   
Chất liệu  ABS   
EN  54-7   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu   

 
 
 

No. 30301 Đế  đầu báo tiêu chuẩn SDB 3000 trắng 
 
 

Đế chuẩn cho tất cả loại quy ước: 
 

•  Bao gồm nối kết Led chỉ thị 

•  Có không gian để thêm mô đun 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Nhiệt độ hoạt động -10°C đến +60°C   
Chất liệu ABS   
Màu trắng   
Kích thước (H x ø)  20 mm x 95 mm   



8. Hệ thống quy ước   

 

 

 
 
 
 

 

No. 30551 Đầu báo khói quang 
 

CT 3005 O trắng 
 

No. 30552 Đầu báo khói quang 
 

CT 3005 O bạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đầu báo khói quang lọai quy ước theo  EN 54-7: 

 

•  Hệ thống đầu báo chức năng cao 
•  Phân tích thông minh tín hiệu buồng đo 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  9 đến 33 V DC   
Dòng tĩnh 40 mA   
Dòng báo động  20 mA   
Ngõ ra cực góp hở  15 mA cho chỉ thị Led   
Độ nhạy < 0,15 dB/m   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Lớp bảo vệ IP 30   
Độ ẩm max. 95 %/RH/40°C   
Màu vỏ  trắng  
Chất liệu  ABS   
DIN EN  54-7   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu   

 
 

 

No. 31929 Đầu báo khói quang 
 

CT 3001 O trắng 
 

No. 31589 Đầu báo khói quang 
 

CT 3001 O bạc 
 

No. 31926 Đầu báo khói quang 
 

CT 3001 O đen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đầu báo khói quang loại quy ước theo EN 54-7: 

 

•  Hệ thống đầu báo tính năng cao 
•  Phân tích thông minh tín hiệu buồng đo 
 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động 9 đến 33 V DC   
Dòng tĩnh  40 mA   
Dòng báo động 20 mA   
Ngõ ra cực góp hở 15 mA cho chỉ thị LED    
Độ nhạy < 0,15 dB/m   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Lớp bảo vệ IP 30   
Độ ẩm max. 95 %/RH/40°C   
Màu vỏ  trắng   
Chất liệu  ABS   
DIN EN  54-7   
Kích thước (H x Ø )  42 mm x 95 mm   
Chứng nhận cung cấp theo yêu cầu  



8.Hệ thống thường   

 

 

 
 
 
 

 

No. 32051 Còi báo nhiều âm đỏ 
 

VTG 32 SB R VdS G205137 
 

No. 32053 Còi báo nhiều âm trắng 
 

VTG 32 SB W VdS G205137 
 
Còi báo nhiều âm loại quy ước với 32 
âm khác nhau: 
 
•  32 âm khác nhau có thể điều 

chỉnh thông qua nút DIP 
•  các âm nằm trong dãi tần số của 

440 Hz tới 2900 Hz, 
Có thể đồng bộ 

•  3 mức âm thanh để điều chỉnh 
•  đế phẳng cho gắn cáp  ở bên hông và ở sau 

 
Thông số thuật 

 
Điện áp hoạt động 15 đến  35 V DC   
Dòng tĩnh  48 µA   
Dòng báo động 9 đến 36 mA   
Tần số 440 đến 2900 Hz   
Nhiệt độ hoạt động  -20°C đến +70°C   
Âm lượng max. 106 dB   
Âm lượng  101 dB   
Lớp bảo vệ IP 33 C   
DIN-EN  54-3   
Chất liệu ABS   
Chứng nhận thêm  cung cấp theo yêu cầu  
Kích thước (H x Ø )  85 mm x 94 mm   

 
 

No. 32052 Còi báo nhiều âm đỏ 
 

VTG 32 DB R VdS G205137 
 

No. 32054 Còi báo nhiều âm trắng 
 

VTG 32 DB W VdS G205137 
 
Còi báo nhiều âm thường với 32 âm 
khác nhau: 
 
•  32 âm khác nhau có thể điều chỉnh 

thông qua nút DIP  
•  các âm nằm trong dãi tần số của 

440 Hz tới 2900 Hz, 
Có thể đồng bộ 

•  3 mức âm có thể điều chỉnh 

•  Đế rỗng để đi dây cáp ở bên hông và ở 
 phía sau 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  15 đến 35 V DC   
Dòng tĩnh 48 µA   
Dòng báo động 9 đến 36 mA   
Tần số 440 đến 2900 Hz   
Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +70°C   
Âm lượng  max. 106 dB   
Âm lượng 101 dB   
Lớp bảo vệ IP 65   
DIN-EN  54-3   
Chất liệu ABS   
Chứng nhận thêm  cung cấp theo yêu cầu  
Kích thước(H x Ø )  102 mm x 94 mm   

 
 

No. 32055 Đế  Còi báo  Verso 32 LPCB 546a/04 
 
 

•  Đế phằng đi dây  cáp bên hông và phía sau 
 

Thông số  kỹ thuật 
 
 
 
 
 
 
 

Còi báo nhiều âm loại  quy ước với 32 âm khác nhau: 
 

•  32 âm khác nhau có thẻ điều chỉnh thông qua nút DIP 

  •  các âm nằm trong dãi tần số của 440 Hz tới 2900 Hz, 
Có thể động bộ 

•  3 mức âm có thể điều chỉnh 

Điện áp hoạt động  15  đến 35 V DC   
Tân số 440 đến 2900 Hz   
Dòng báo động  9 đến 36 mA   
Âm lượng max. 93 dB/m   
Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +70°C   
protection class  IP 42   
Màu vỏ trắng   
Chất liệu ABS   
DIN-EN  54-3   
Kích thước(H x ø)  27 mm x 117 mm   
 
Chú ý: Tấm vỏ bọc cho âm màu trắng số  32068 màu đỏ số 32067 

 



8. Hệ thống quy ước   

 

 

 

 
 
 
 

No. 31193 Đèn LED   PA 
 
 

•  3 ngõ vào riêng lẻ 
•  Nối kết tới đế đầu báo 
•  Treo trên tường 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 
 

Led báo loại quy ước: 

Điện áp hoạt động  7  35 V DC   
Nhiệt độ hoạt động -15°C đến +50°C   
Dòng báo động 4 mA   
Chất liệu ABS   
Lớp bảo vệ IP 30   
Màu  trắng/đỏ   
Kích thước (H x W x D)  84 mm x 84 mm x 35 mm   

 
 

 

No. 32056 Đèn hiệu, màu đỏ 
 

VXB 1 SB WB RL 
 

No. 32142 Đèn hiệu, màu hổ phách 
 

VXB 1 SB WB AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đèn hiệu loại quy ước: 
 

•  Vỏ màu trắng với chóp màu hổ phách hoặc màu đỏ 

 
•  Tốc độ chớp: 1 Hz 
•  Dòng tiêu thụ: với  dòng 5 mA tiêu thụ 0,7 watt và  3 mA thì  0,4 watt 
•  Đế bằng cho việc gắn cáp vào từ mặt bên và mặt sau 

 
Thông  số   kỹ  thuật 

 
Điện áp hoạt động 20 đến 35 V DC   
Nhiệt độ hoạt động  -20°C đến o +70°C   
Dòng báo động 3 đến 5 mA   
Lớp bảo vệ IP 43   
Tần số 1 Hz   
Chất liệu ABS   
Màu trắng/ đỏ/ hổ phách  
Kích thước (H x Ø)  60 mm x 95 mm   

 
 

No. 32063 Kết hợp đèn hiệu và còi báo VTB 32 DB W 
 
 

•  Các âm nằm trong dãi tần 440 Hz tới 2900 Hz 
Thì có thể đồng bộ 

•  Led chớp sáng màu đỏ, 3 mức điều chỉnh âm lượng 
•  Tốc độ chớp: 1Hz 
•  Dòng tiêu thụ: tại 5 mA 0,7 watt và tại 3 mA 0,4 watt 
•  Đế rỗng cho viếc gắn cáp từ phía bên hông và phía sau 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Còi báo nhiều âm loại thường: 

•  32 âm khác nhau có thể điều chỉnh thông qua nút 

Dip 

Điện áp hoạt động 18 đến 35 V DC   
Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +70°C   
Dòng báo động 37 mA/24 VDC   
Lớp bảo vệ IP 65   
Âm lượng max. 109 dB   
Tần số 440 đến 2900 Hz   
Chất liệu ABS   
Màu Trắng/ đỏ   
Kích thước (H x Ø)  107 mm x 94 mm   

 



  

 

9. Báo cháy nhà riêng 
 

 
 
 
 

No. 30458 Báo động khói HDv 3000 O VdS G 202042 
 
 

•  Lên tới 40 đầu báo được nối kết 
•  1 tín hiệu quang và âm thanh lúc Pin yếu khoảng 30 ngày 
•  Vùng giám sát = 60 m2     / độ cao<6m 

•  Giao tiếp mô đun Plug-in vô tuyến Radio tùy chọn cung cấp nối kết vô tuyến 
cho báo cáo điều kiện lỗi và báo động thông qua tần số 433MHz hoặc 868MHz 
•  Thích hợp lắp đặt trong các phương tiện giải trí  

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm (mà không nối kết với 
nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C) 
•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo 

 
Thông số kỹ thuật 

 
 
 
 
Đầu báo quang gia đình dùng Pin  phát hiện và báo động trong các ứng dụng gia 
đình theo DIN EN 14604: 

 
•  Tự động giám sát lỗi buồng đo lường cũng như  điện áp Pin 

•  Báo động âm được tạo ra bởi loa báo động loại  piezo được tích hợp 

 (> 85 dB) 

Điện áp hoạt động  9 V DC   
Độ  nhạy  < 0,15 dB/m   
Dòng tĩnh < 16 µA   
Tần số 433. 42 MHz   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Màu vỏ trắng  
Lớp bảo vệ IP 30   
Chất liệu ABS   
Kích thước (H x ø)  51 mm gồm đé 100 mm   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu  

 
 

 

No. 30023 Đầu Báo khói 
 

HD 3001 O trắng VdS G 202054 
 

No. 30024 Đầu Báo khói 
 

HD 3001 O bạc VdS G 202054 
 

No. 30123 Đầu Báo khói 
 

HD 3001 O đen VdS G 202054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu báo quang trong nhà được cấp nguồn từ Pin phát hiện và báo động trong các 
ứng dụng gia đình, tương tự HDv 3000 O, thiết kế 1: 
 
•  Tự động giám sát lỗi buồng đo lường cũng như điện áp Pin 

 •  Báo động âm được tạo ra bởi loa báo động áp điện được tích hợp 
 (> 85 dB) 

 
•  Tín hiệu quang và âm thanh khi Pin yếu khoảng 30 ngày 

•  vùng giám sát  = 60 m2/cao< 6 m  

   •  Giao tiếp mô đun Plug-in vô tuyến Radio tùy chọn cung cấp nối kết vô  

    tuyến cho báo cáo điều kiện lỗi và báo động theo 433MHz hoặc  
    868 MHz 

•  Thích hợp lắp đặt trong các phương tiện giải trí sinh sống 

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm (mà không nối kết 
vơi nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C) 

•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động 9 V DC   
Độ nhạy < 0,15 dB/m   
Dòng báo động  < 16 µA   
Dòng tĩnh  10 µA   
Độ ẩm 95%/RH/40°C   
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Tốc độ không khí  max. 20 m/s   
Lớp bảo vệ IP 30   
Màu vỏ  trắng/bạc/hổ phách  
Chất liệu ABS   
Kích thước (H x ø)  42 mm incl. base x 95 mm   
Chứng nhận cung cấp theo yêu cầu   



  

 

9. Báo cháy cho nhà riêng 
 
 
 
 

 

No. 32015 Đầu Báo khói 
 

HD 3005 O đỏ VdS G 204091 
 

No. 32004 Đầu Báo khói 
 

HD 3005 O bạc VdS G 204091 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đầu báo quang trong nhà được cấp nguồn từ Pin để phát hiện khói và báo động ở 
giai đoạn đầu của cháy, tương tự HDv 3000 O, thiết kế 5: 

 

•  Tín hiệu quang và âm thanh  lúc Pin yếu khoảng 30 ngày 
•  Vùng giám sát = 60 m2/cao< 6 m  
•  Lên đến 40 đầu báo được nối kết 
•  Giao tiếp mô đun Plug-in vô tuyến Radio tùy chọn cung cấp nối  
kết vô tuyến cho báo cáo điều kiện lỗi và báo động ở tần số 433MHz hoặc 
868MHz  
•  Thích hợp lắp đặt trong các phương tiện giải trí sinh sống 

•  Tuổi thọ trung bình với 1 Pin kiềm 9V là khoảng 2 năm 

 (mà không nối kết với nhau hoặc báo động ở nhiệt độ môi trường  

xung quanh 20°C) 

•  Giao hàng gồm đế đầu báo, Pin, ốc vít, neo 
 

Thông số kỹ thuật 
 

Điện áp hoạt động 9 V DC   
Độ nhạy < 0,15 dB/m   
Dòng báo động  20 mA   
Dòng tĩnh  < 16 µA   
Độ ẩm 95%/RH/40°C   
Nhiệt độ hoạt động -10°C đến +60°C   
Tốc độ không khí max. 20 m/s   
Lớp bảo vệ IP 30   
Màu vỏ trắng/bạc   
Chất liệu  ABS   
Kích thước (H x ø)  35 mm x 113 mm gồm đế   
Chứng nhận  cung cấp theo yêu cầu   

 
 
 

No. 30933 Mô đun liên kết không dây FM 868 
 
 

Mô đun không dây 2 hướng cho nối kết các đầu báo trong nhà trong các mạng kiểu 
phân tầng ở tần số truyền 868 MHz: 

 
•  Chức năng điều khiển 2 chiều trong các sự kiện báo động, trong 

trường hợp báo động cảnh báo của tất cả các đầu báo được kết 
nối 

•  Với mô đun các đầu báo có thể được nối kết theo tầng với không bảng điều 

khiển 

•  Tự động khuyếch đại tín hiệu vô tuyến điện thông qua chức năng lặp lại được 
tích hợp 
•  Nối kết theo giao tiếp (bên trong đầu báo HD) 

 
Thông số kỹ thuật 

 
Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +60°C   
Giao tiếp Giao tiếp cho đầu báo trong nhà  
Độ ẩm  95 % RH/40°C   
Dòng báo động 37 mA.   
Tần số 868 MHz   
Nhiệt độ hoạt động -10°C đến +60°C   



  

 

 

10. Đầu Beam 
 

 
 
     art. 30473 Đầu báo chiếu ánh sáng hồng ngoại SPB-E IR BD 
 

 
•  Khoảng 5 - 100 m 

•  Vùng được giám sát và khung treo phù hợp DIN VDE 0833 

•  Có các rờ le không điện áp cho lỗi và báo động 

•  3 độ nhạy: 25, 50 and 70 % 
 

Đặc điểm kỹ thuật 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Bộ thu-phát: 
 

•  Có thể kết nối vào vòng 3000 thông qua 

IOM3311 
•  Khói sáng và tối có thể được phát hiện 

Điện áp hoạt động  15 đến 33 V DC   
Dòng tĩnh 280 µA   

Dòng báo động  20 mA   

Rờ le ngõ ra 2   

Nhiệt độ hoạt động  -10°C đến +50 °C   

Độ ẩm max. 95 %   

Màu vỏ  Trắng  

Chất liệu  ABS   

Trọng lượng bộ phát 450 g, bộ nhận 450 g   

Kích thước(H x W x D)  145 mm x 100 mm x 86 mm   

Chứng nhận  VdS G 295004   

 
 

 
art. 31096 Mô đun reset RM95 

 

 
Bo Reset sử dụng trong vòng để điều khiển SB-E IR BD •  Bằng việc ngắt điện áp cung cấp, các đầu báo bên ngoài có thể được reset 

•  Để 1 hệ thống được thích hợp, reset đầu báo sau khi hủy bỏ chuẩn báo động 

•  Để kết nối đầu ra quang của mô đun đầu vào, bo mạch với các bộ phận kết 
nối được cung cấp kèm theo 

 

 
 
 
 
 
art. 31095 Đầu báo ánh sáng hồng ngoại FR 2000 
 

 
•  Khói sáng và tối có thể được phát hiện 

•  Khoảng 5 - 100 m 

•  Vùng được giám sát và khung treo phù hợp DIN VDE 0833 

•  Có các rờ le không điện áp cho lỗi và báo động 

•  3 độ nhạy: 25, 35 and 50 % 
 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ gởi và nhận và bộ phân tích riêng lẻ 
 

•  Có thể kết nối vòng 3000 thông qua IOM3311 

Điện áp hoạt động 11,5 đến 28 V DC   
Dòng tĩnh 14 mA   

Dòng báo động  22 mA   

Rờ le xuất 2 x 30 V DC / 1 A   

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +55° C   

Nhiệt độ lưu kho  -25°C đến +60°C   

Lớp bảo vệ  IP 50   

Màu vỏ xám  

Màu đương mặt chính  xám   

Chất liệu  thép   

Trọng lượng tủ điều khiển  2140 g   

Kích thước (H x W x D)  265 mm x 210 mm x 85 mm   

Chứng nhận VdS G 297058   

Tuân theo  EN 54 - 12   



  

 

 

 
art. 30474 Đầu báo ánh sáng hồng ngoại SRA-ET IR BD-R 

 

 
•  Vùng được giám sát và khung treo phù hợp DIN VDE 0833 

•  Đầu báo thường (dòng tăng) 
 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
 
 
 
 

 
Bộ gởi và bộ nhận trong 1 hộp đơn giản bao gồm gương phản xạ  

 

•  Có thể kết nối vòng 3000 thông qua IOM3311 

•  Khói sáng và tối có thể được phát hiện 

•  Khoảng 5 - 30 m 

Điện áp hoạt động 15 đến 30 V DC   
Dòng tĩnh 350 µA   

Dòng báo động 50 mA   

Nhiệt độ hoạt động -10°C đến +50°C   

Độ ẩm max. 95 %   

Màu vỏ  trắng  

Chất liệu  ABS   

Trọng lượng 700 g   

Kích thước(H x W x D)  125 mm x 122 mm x 80 mm   

Chứng nhận VdS G 200080   
 

 
 

art. 31861 Đầu báo chiếu ánh sáng hồng ngoại FR 50 RV 
 

 
•  Khoảng 5 - 50 m 

•  Vùng được giám sát và khung treo thích hợp DIN VDE 0833 

•  Có các rờ le không cực cho lỗi và báo động 

•  3 độ nhạy: 25, 35 and 50 % 
 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ gởi và nhận trong 1 hộp đơn gian gồm 1 lăng kính 

•  Có thể kết nối vòng 3000 thông qua IOM3311 

•  Khói sáng và tối có thể được phát hiện 

Điện áp hoạt động 10,2 up to 30 V DC   
Dòng tĩnh 4 mA   

Dòng báo động 15 mA   

Rờ le xuất 2 x 30 V DC / 1 A   

Nhiệt độ hoạt động -30°C up to +55°C   

Nhiệt độ dự phòng -35°C up to +60°C   

Lớp bảo vệ IP 50   

Màu vỏ grey   

Chất liệu  ABS   

Trong lượng 670 g   

Kích thước(H x W x D)  117 mm x 210 mm x 120 mm   

Chứng nhận VdS G 203070   

Tuân theo  EN 54 - 12   
 

 
art. 31486 Đầu báo chiếu ánh sáng hồng ngoại FR 100 RV 

 

 
Bộ gởi và nhận trong 1 hộp đơn giản gồm 4 lăng kính 

 

•  Có thể kết nối vòng 3000 thông qua IOM3311 

•  Khói sáng và tối có thể được phát hiện 

•  Khoảng 5 - 50 m 

•  Vùng được giám sát và khung treo thích hợp DIN VDE 0833 

•  Có các rờ le không cực cho lỗi và báo động 

•  3 độ nhạy: 25, 35 và 50 % 
 
 
 
 

 
(ảnh tương tự. 31861) 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
Điện áp hoạt động  10,2 up to 30 V DC   

Dòng tĩnh 4 mA   

Dòng báo động  15 mA   

Rờ le xuất 2 x 30 V DC / 1 A   

Nhiệt độ hoạt động  -30°C up to +55°C   

Nhiệt độ dự phòng  -35°C up to +60°C   

Lớp bảo vệ IP 50   

Màu vỏ  grey   

Chất liệu  ABS   

Trọng lượng 670 g   

Kích thước (H x W x D)  117 mm x 210 mm x 120 mm   

Chứng nhận VdS G 203070   
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự sửa đổi kỹ thuật 

Do sự phát triển liên tục sản phẩm của chúng tôi, cùng với sự thay đổi phương pháp sản xuất, sự mô tả và dữ liệu 

được cung cấp thông tin chỉ và có thể thay đổi mà không thông báo. 
 

 
 

Thông tin cho catalog 
Chúng tôi chấp nhận không chịu trách nhiệm cho sự chính xác của thông tin trong catalog. (Giá 

của chúng tôi là độc quyền có áp dụng thuế(VAT). Áp dụng thang phân chia thuê sẽ được tính riêng trong 

các hóa đơn vào ngày thanh toán. 

 
 
 
 

Cập nhật và các điều khoản giao hàng bạn sẽ tìm thấy tại www.detectomat.com 
 

 
detectomat GmbH 
An der Strusbek 5, 22926 Ahrensburg, Germany 

Registered: Amtsgericht Lübeck, HR B 4645 AH 
 

 
Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Eduard J. Job 
Dipl.-Ing. Bodo Müller 
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