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Släckcentral ZX-SC-1X-X3 
EN54-2, EN54-4, EN12084-1, CPD 

SLÄCKCENTRAL FÖR 1 SLÄCKZON  

3 KONVENTIONELLA 

DETEKTORSEKTIONER 

 

1X-X3 är en släckcentral avsedd för 1 släckzon 
för applikationer med varierande typ av 
släckmedia. 

Släckcentralen lämpar sig för styrning av 
punkt-skydd inom en mängd olika applikations-
typer, CNC-maskiner, motortestrum, reserv-
kraftsaggregat likväl som styrning av släck-
system i datahallar, telerum och andra kritiska 
utrymmen. 

 

Beskrivning 

1X-X3 är en modern konventionell brandlarms- och 
släckcentral anpassad för en släckzon. Den logiskt 
uppbyggda manöverpanelen gör släckcentralen enkel 
att manövrera där behörighet för användaren enkelt 
aktiveras med brandkårsnyckel enligt Svensk 
Standard. 

1X-X3 kan kompletteras med ytterligare relä- och 
övervakade utgångsmoduler för styrning och aktivering 
av annan utrustning. 

1X-X3 är förberedd för anslutning av larmsändare för 
överföring av larm till räddningstjänst, larmcentral samt 
överföring av larm via SMS eller e-mail. 

1X-X3 är godkänd och certifierad även som brandlarm-
central varför detektorer kan anslutas direkt utan att gå 
via separat brandlarmcentral vilket ger en säker och 
kostnadseffektiv lösning. 

Till 1X-X3 finns ett brett tillbehörsprogram såsom 
aspirerande detektorer, optiska rökdetektorer, larm-
tryckknappar för aktivering och nödstopp, larmsirener, 
blixtljus, larmsändare med mera.  

  

 Egenskaper 

• Modern design 
• Manöver med Brandkårsnyckel enl. SS3654 
• Enkel och snabb installation 
• Normal alt. utökad övervakning på sektioner 
• Tre brandlarmsektioner 
• En sektion, tvåsektions eller valfri kombination 

för släckaktivering 
• 6 förkonfigurerade reläutgångar och 8 

övervakade ingångar för släckstyrning 
• Programmerbar larmöverföring, larmdon, 

släckaktivering, återställning samt dörr-
övervakningsfördröjning 

• Programmerbar ”Stoppfunktion” typ A alt. B 
• Larmdonsutgångar fritt programmerbara  

för fast eller pulserande ton 
• Funktion för bekräftelse av utlöst släckmedia 
• Fast eller återställningsbar 24V utgång 
• Kan utökas med ytterligare relämoduler och 

övervakade utgångar 
• Innehåller även funktioner för 

- EN54 behörighetsnivåer 
- Standard eller avancerad konfiguration 
- Mixade sektioner 
- Diagnostikfunktioner i manöverpanel 
- ”En-mans” gångtestfunktion 
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Tekniska data  Godkännanden 
Nätspänning 240 VAC/50 Hz  EN54:2, EN54:4 samt CE godkänd 
  Tolerans +10% / - 15%  CPD/CPR Certifierad 
  Strömförbrukning 1.5 A   EN 12094-1 Certifierad 
  Matarledning 3 x 1,5 mm²   
Batterier 2 x 12V / 12 Ah  WEEE  
Strömförsörjning 4 A  RoHS  
   Strömförbrukning 0.39 A (vila)  2.78 A (larm)   
Sektioner 3  
   Utgångsspänning 22 VDC (18-24 VDC)  Orderinformation 
   Strömförbrukning 65 mA (max)  ZX-SC-1X-X3 Släckcentral 
   Kabelresistans 40 ohm (max)  ZX-SC-2010-1-RB Relämodul / 4 växlande reläer 
   Kabelkapacitans 500 nF (max)  ZX-SC-2010-1-SB Utgångsmodul / 4 övervakade utgångar 
   Enheter / sektion 20 (max)  
Övervakade ingångar 6  
   Användning Knapp för start, stopp, tryckvakt, 

flödesvakt, dörrindikering 
 

Oövervakade ingångar 2  
   Användning Auto/Man läge, Fjärråterställning  
Övervakade utgångar 4  
   Användning Larmdon Brand resp. Aktiverad  

Optisk indikering 
Aktivering släckmedia 

 

   Larmdon 2 x 500 mA  
   Optisk indikering 1 x 500 mA  
   Actuator 1 x 1 A  
Oövervakade utgångar 4  
   Användning Blockerad / Utlöst,  Manuellt läge  
  4 x 1 A  
Extern strömmatning 24 V / 250 mA  
Miljö   
   Lagringstemperatur -20 till +70°C  
   Drifttemperatur -5 till +50°C  
   Relativ fuktighet 10 till 95%  
   IP-klass IP30  
Mekanisk specifikation   
   Mått (h x b x d) 480 x 440 x 140 mm  
   Vikt  3.9 kg (utan batterier)  
   Färg RAL7035  
   Kabelgenomföring Ø 20 mm  

 


