
www.inelmatec.be62 shortform 

Overzicht

Centrales

Multi zone aansluiting

Sensoren

detectiecentrales stand alone systeemLCD centrale kabel sensoren controlerelais

functie type omschrijving
1-zone paneel 02 1 zone alarmcentrale voor wandmontage, 1 relais bij detectie en 1 bij systeemfout

4-zone paneel 1.4 4 zone alarmcentrale voor wandmontage, 1 relais bij detectie en 1 bij systeemfout; optie: uitgangsrelais per zone

8-zone paneel 1.8 8 zone alarmcentrale voor wandmontage, 1 relais bij detectie en 1 bij systeemfout; optie: uitgangsrelais per zone

16-zone paneel 1.16 16 zone alarmcentrale voor wandmontage, 1 relais bij detectie en 1 bij systeemfout; optie: uitgangsrelais per zone

32-zone paneel 1.32 32 zone alarmcentrale voor wandmontage, 1 relais bij detectie en 1 bij systeemfout; optie: uitgangsrelais per zone

LCD-32-zone 128.32 LCD display voor 32 zones, opties: 32 zone expansie, relaiskaart per 32 zones, ModBus

LCD-64-zone 128.64 LCD display voor 64 zones, opties: 32 zone expansie, relaiskaart per 32 zones, ModBus

LCD-96-zone 128.96 LCD display voor 96 zones, opties: 32 zone expansie, relaiskaart per 32 zones, ModBus

LCD-128-zone 128.128 LCD display voor 128 zones, opties: 32 zone expansie, relaiskaart per 32 zones, ModBus

LEAK-1 12 1 zone DIN-rail controlerelais met alarm voor waterdetectie of systeemfout

Groundhog 11 autonome 1 zone puntsensor met controlerelais

functie type omschrijving
puntsensor 7*GPIP puntsensor *vert./hor. onderdompelbaar

olie sensor 8* puntsensor voor horizontale montage

detectiekabel 4.8 detectiekabel (tot 8 zones in serie)

verbindingskabel LC9 verbindingskabel (geen detectie)

detectietape 6.1 detectietape geschikt voor 1 zone

HVAC gasdetectie FGS1000 gas detectiesensor voor HVAC gas

functie type omschrijving
doorverbinding SOL Start Of Line : verbinding van 2 kabels

zone wissel A.C Auto Coupler: verandering van zone

zone einde EOL End Of Line: einde van de controlelus

•	 waterdetectiesysteem met ingebouwde relais

•	 gasdetectie voor HVAC koelsystemen

•	 Breeameter debiet detectiesysteem

•	 automatische pomp voor scheiding van olie en water

•	 Engelse fabrikant opgericht in 1992

•	 Waterlekdetectie systemen

•	 waterdetectiekabel of tape per lopende meter

•	 punt sensoren en stand alone oplossingen

•	 detectierelais voor 1 zone

•	 alarm centrales tot 128 zones

Andel

  ZONE 1                   ZONE 5               ZONE X

verbindingsdraad (LC9)

detectiekabel (4.8)
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Offerte aanvraag

Bundguard

Klantgegevens

   - aantal zones te bewaken:

 
   - zone omschrijving:
              

•	 # kamers
•	 # verdiepingen
•	 schets
•	 afstand tussen zones
•	 plaatsing centrale
•	 zonenummers

   - legende:
      

•	 puntsensoren X
•	 detectie  - - - -  
•	 verbindingskabel 

   - type centrale: centrale :   1  -  4  -  8  -  16  -  32  -  128                     LCD display optie relaiscontact per zone alarm          

relais op DIN-rail (1 zone)

autonome eenheid: sensor + relais in 1 behuizing (1 zone)

overig: 

   - type sensor: puntsensor -> montage        horizontaal    verticaal

autonome eenheid: sensor + relais in 1 behuizing (1 zone)

detectiekabel

detectietape

overig:

naam:

bedrijf:

telefoonnummer:

email adres:

- voeg bij uw aanvraag een schets toe, deze kan u mailen naar info@inelmatec.be of faxen naar 02/361.17.03
- voor meer voorbeelden van Andel waterdetectie systemen, surf naar www.inelmatec.be

   . functie: automatische scheiding van olie en water in opvangbekkens of kuipen 

   . opbouw: controle paneel ( stainless steel, IP66) + dompelpomp met debiet van ± 110 liter / min.

   .  alarmen: hoog water / hoog oliepeil / pomp werking / spanning uitval

   . voedingsspanning: 230Vac

   . bestelcode:  BUNDGUARD APU2000/IS4  (controlepaneel + pomp)


