
Generation 6

Branddetektorerna i 850- och
830-serierna har konstruerats för att
vara både anpassningsbara och flexibla,
vilket innebär att de kan användas i de
flesta lokaler och skydda mot en mängd
olika potentiella brandrisker.

De använder avancerad digital signalteknik för att
kommunicera med Brandlarmcentralen MZX. Installations
och serviceverktyget 850EMT kommunicerar med detektorn
via en tvåvägs IR- länk tillsammans med ett antal baser och
tillbehör – alltsammans är snabbt och enkelt att installera.
Detektorerna finns med olika färgalternativ och kan antingen
diskret byggas in i dekoren eller upptäckas enkelt mot en
kontrasterande bakgrund. Systemkonstruktörer kan välja
mellan ett inbyggt kortslutningsskydd i 850-serien, eller
använda en bottendosa med inbyggt kortslutningsskydd
med 830-serien.
 

Funktioner

// Möjlighet att välja mellan värmesensor, optisk sensor och   
 värmemultisensor eller 3oTec trippelmultisensor
//  Kan fås i valfri Pantone-färg med CPD-godkännande
//  Avancerade multisensorkonstruktioner
//  Inbyggt kortslutningsskydd i 850-serien
//  Snabb och enkel installation
//  Utökad driftskompensation
//  Tvåvägs IR- kommunikation till hanteringsverktyget   
 850EMT
//  Lysdiodsindikeringar för brand, frånkoppling och fel
//  Omfattande sortiment av bottendosor och tillbehör
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Optisk Rök/Värme detektor 850PH och 830PH
Den kombinerade optiska och värme multisensordetektorn kan upptäcka en mängd olika typer
av bränder, flammande såväl som pyrande brandtyper, och den är därmed det bästa alternativet
för många tillämpningar inklusive industrier, butiker och kontor. Den arbetar med flera olika
godkända lägen och känsligheter som kan väljas dynamiskt för att passa olika miljöförhållanden.

Optisk Rökdetektor 850P och 830P
En mer gynnsam miljö där alla potentiella bränder brinner långsamt kan skyddas med en optisk
detektor. Ett antal olika känsligheter och lägen ger den här detektorn många olika möjligheter.

Värmedetektor 850H och 830H
Som komplement kan värmesensorn arbeta i fast temperatur och ”rate-of-rise” läge med flera
godkända känsligheter. De används oftast i områden där det förekommer stora mängder damm
eller där miljön omöjliggör användning av rökdetektorer.

850PC and 830PC 3oTec trippelsensordetektor
I omgivningar där liv och hälsa behöver skyddas, och där miljöförhållandena innebär en utmaning
kan 3oTec-detektorn ge mycket goda prestanda och skydda mot falsklarm. Den här detektorn är
en multisensorenhet som samtidigt övervakar rök, värme och CO-nivåer och kan fastställa mycket
exakt om en brand har uppstått. Tillämpningarna innefattar industri, handel, logistikcenters och
sjukhus. Detektorn kan känna av falsklarm vilket gör den idealisk för t.ex. hotellrum där ånga från
badrum annars kan vara en vanlig orsak till falsklarm.

Färgalternativ
Detektorerna är vita i standardutförandet. De finns i flera olika färger och dessa levereras i
förpackningar om 10 detektorkåpor och bottendosor. Det finns även en provförpackning som
innehåller en kåpa och en bottendosa i var och en av de 10 standardfärgerna. Förutom de 10
standardfärger som lagerförs kan valfri Pantone-färg levereras vid beställning av minst 100
enheter.
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Detektorns basdelar
Detektorns bottendosa har konstruerats med snäppfäste mot takadaptern. De kan även
monteras med skruv i ett innertak eller på eldosa på traditionellt sätt. Detektorn kan fästas
mekaniskt vid basdelen utan att några elanslutningar behöver göras. Detta underlättar
elektronisk provning av öppna basdelar.

4B-C 4” Bottendosa
Produkten används tillsammans med detektorer i 850-serien som har inbyggt kortslutningsskydd.
Bottendosan 4B-C ger elektrisk anslutning när detektorerna tas bort.

Installations och serviceverktyget 850 EMT
850EMT är ett Installations och service verktyg som kommunicerar med branddetektorerna i
850- och 830-serien via en tvåvägs IR-länk. Den är konstruerad för att snabba upp och förenkla
installation och drifttagning, minska risken för tekniska fel och förbättra hälsa och säkerhet
genom att eliminera behovet av arbete på höga höjder.

4B 4” Bottendosa
Den här bottendosan används med detektorer i 830-serien när inget kortslutningsskydd behövs.

4B-I 4” Bottendosa med inbyggt kortslutningsskydd
Bottendosan 4B-I används med detektorer i 830-serien när lokalt kortslutningsskydd krävs.
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Eurofäste
Euroadaptern är en grund dosa på vilken detektorns bottendosa monteras. Adaptern är avsedd för 
ytmonterade kablar och kanaler.
 

Vattenavvisande bottendosa
Den vattenavvisande bottendosan ger IP55-tätning mellan fästet och detektorns bottendosa,
vilket ger överlägset skydd mot fukt..

Adapter för 6” bottendosa
Produkten används med amerikanska elektriska dosor (6”) och den kan även monteras direkt på
ett tak och användas för att dölja märken från tidigare äldre detektorer med större diameter.

Godkännanden
850PH/830PH:   SS-EN54-5 och SS-EN54-7, CPD, VdS-typgodkännande, CEA4021
850P/830P:   SS-EN54-7, CPD, VdS-typgodkännande
850H/830H:   SS-EN54-5, CPD, VdS-typgodkännande
850PC/830PC:   SS-EN54-5 och SS-EN54-7, CPD, VdS-typgodkännande, VdS2806, 

Adapterplatta CTA
När bottendosor med sockelsirén/blixtljus monteras ihop CTA-adaptern måste CTA adapterplattan 
användas som fixtur.

Tillbehör för detektorns bottendosa
Vi erbjuder flera smart konstruerade tillbehör för detektorns bottendosa – dessa kan kombineras
för att förkorta installationstiden, förbättra installationens utseende och skydda installationen
mekaniskt.

Adapter för innertaksplattor CTA
CTA-adaptern (Ceiling Tile Adaptor) används för att fixera detektorerna vid innertak.
Detektorn kan tas i drift och testas innan taket monteras. Den kan förkorta den totala
installationstiden med 30 %.
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Tekniska specifikationer

Mått mm Vikt g Arbetstemp. Relativ luftfuktighet

Optisk Rök/
värmedetektor 850PH

Dia. 109 x 43H 76 -25 °C till +70 °C

95 % (ingen kondens)

Optisk Rökdetektor
850P

76 -25 °C till +70 °C

Värmedetektor 850H 81 -25 °C till +70 °C short-
term: to +90 °C

850PC 3oTec-detektor 94 -10 °C till +55 °C

Optisk Rök/
värmedetektor 830PH

76 -25 °C till +70 °C

Optisk Rökdetektor
830P

76 -25 °C till +70 °C

Värmedetektor 830H 81 -25 °C till +70 °C, short-
term: till +90 °C

830PC 3oTec-detektor 94 -10 °C till +55 °C

Bottendosa med
anslutning 4B-C 4”

Dia. 109 x 23.3H 53

-25 °C till +70 °C
(+90 °C under kortare
perioder)

4B 4” Bottendosa 48

4B-I 4” bottendosa
med inbyggt
kortslutningsskydd

60

Adapter för
innertaksplattor CTA

Dia. 165 x 51.5 H 232

Adapterplatta CTA Dia. 114.5 x 7.5 H 40

Eurofäste Dia. 110.4 x 20 H 70

Vattenavvisande
bottendosa

Dia. 147.5 x 41.5 H 288

Adapter för
6” bottendosa

Dia. 150.7 x 16.5 H 50



ZETTLER är en ledande tillverkare av utrustning inom brandlarm, säkerhet och produkter för vårdkommunikation på den europeiska marknaden. Brandlarm-
sprodukterna från ZETTLER innefattar en omfattande serie detektionsprodukter ur MZX Teknologi -serien. Dessa produkter är godkända brandlarmsprodukter 
enligt SS-EN54 CPD och har alla godkännanden och motsvarande märkningar, inklusive VdS och NF, för samtliga europeiska länder. ZETTLER-produkterna för 
vårdkommunikation tillhör de mest avancerade produkterna i världen. Här återfinns de senaste IP-baserade lösningarna Nursecall och Emergency Call samt kom-
munikations- och hanteringslösningar för vårdhem, sjukhus, fängelser och liknande marknader. ZETTLER-produkterna kan köpas via ZETTLER-återförsäljare Mer 
information hittar du på www.zettlerfire.com.
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Beställningsinformation
516.850.051  Optisk Rök/värmedetektor 850PH
516.850.052  Optisk Rökdetektor 850P
516.850.053  Värmedetektor 850H
516.850.054  3oTec-trippelsensordetektor 850PC
516.830.051  Optisk Rök/värmedetektor 830PH
516.830.052  Optisk Rökdetektor 830P
516.830.053  Värmedetektor 830H
516.830.054  3oTec-trippelsensordetektor 830PC
516.850.900  Installations och Service verktyg 850EMT
517.050.041  4B 4” Bottendosa
517.050.042  4B-C 4” Bottendosa
517.050.043  4B-I 4” bottendosa med inbyggt
 kortslutningsskydd
517.050.060  Adapter för innertaksplattor (CTA)
517.050.058  CTA-AP CTA-adapterplatta
517.050.052  Eurofäste 4B-EM 4”
517.050.054  Adapter för bottendosa 4B-6A 4” till 6”
517.050.051  Vattenavvisande bottendosa 4B-DHM
517.050.055  DIN-adressflagga för bottendosa 4B-DAF 4”g
516.800.915  Standardadressflagga

517.050.501  Färgprovssats, förpackning om 10, en kåpa
 och en bottendosa i varje färg
517.050.502  Orange Pantone 1645C (halvglans)
 förpackning om 10 kåpor och bottendososr
517.050.503  Gul Pantone 102C (glans) förpackning om
 10 kåpor och bottendosor
517.050.504  Grön Pantone 355C (matt) förpackning om
 10 kåpor och bottendosor
517.050.505  Röd Pantone 186C (matt) förpackning om
 10 kåpor och bottendosor
517.050.506  Brun Pantone 1615C (matt) förpackning om
 10 kåpor och bottendosor
517.050.507  Blå Pantone 639C (glans) förpackning om
 10 kåpor och bottendosor
517.050.508  Rosa Pantone 238C (glans) förpackning om
 10 kåpor och bottendosor
517.050.509  Guld Pantone 873C (metallic) förpackning
 om 10 kåpor och bottendosor
517.050.510  Guld Pantone 873C (metallic) förpackning
 om 10 kåpor och bottendosor
517.050.511 Svart Pantone Hexachrome Black C (matt)
 förpackning om 10 kåpor och basdelar


