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• Hooggevoelige optische en  

CO-detectie (OPCO)

• Multifunctioneel meertalig LCD

• 1 tot 4 aanzuigbuizen

• 1 tot 4 detectiezones

• Eenvoudig onderhoud en installatie

• Detecteert smeulbranden

• Algoritme om ongewenst alarm te 

voorkomen

• Airflow-bewaking per aanzuigbuis

• Gevoeligheid in te stellen voor  

EN54 klasse A, B & C

ProPoint Plus Aspiratierookmelder

De ProPoint Plus aspiratiemelder is geschikt 
voor rookdetectie in lastige omgevingen. 
De ProPoint Plus kan toegepast worden op 
plekken waar het normaal gesproken moeilijk 
is een brandmeldsysteem te onderhouden.
De ProPoint Plus aspiratiemelder zuigt lucht 
aan uit de te bewaken ruimte via een buizen-
stelsel. 
De buizen zijn voorzien van aanzuiggaatjes. 
De ingebouwde brandmelders controleren de 
aangezogen lucht op brand verschijnselen. 

4 melders/buizen/zones
Op de ProPoint Plus kunnen 4 aanzuig buizen 
aangesloten worden. Iedere buis wordt 
bewaakt door één aparte optische rook-
melder, hierdoor zijn er 4 gescheiden bewa-
kingszones mogelijk. De ProPoint Plus kan 
hierdoor ook 4 ruimten individueel bewaken.

Voordelig
Een ProPoint PLUS uitgerust met een 
optische rooksensor is in staat eerder op 
brandverschijnselen te reageren dan een 
standaard optische rookmelder. 
Een ProPoint PLUS uitgerust met ook een 

CO-sensor detecteert betrouwbaarder door-
dat de CO-concentratie toeneemt tijdens de 
eerste fase van de ontwikkeling van een echte 
brand. Nog voordat er zichtbare rookdeeltjes 
zijn signaleert de CO-sensor de toename van 
CO in het aangezogen luchtmonster.
Aspiratiesystemen waren zeer kostbaar 
en werden daardoor vooral toegepast in 
waardevolle objecten en grote gebouwen 
om vroeg brandverschijnselen te kunnen 
detecteren.
De ProPoint Plus is zeer voordelig geprijsd 
en biedt u daardoor de mogelijkheid om 
aspiratie detectie te gebruiken voor kleine en 
middel grote toepassingen met een kort of 
lang  buizennetwerk.
 
Eenvoudig onderhoud
De ProPoint Plus kan eenvoudig worden 
onderhouden. Hij is daardoor aan te bevelen 
voor plaatsen waar moeilijk standaard 
brandmelders kunnen worden gemonteerd 
of  onderhouden. 
De ProPoint Plus is geschikt voor ruimten die 
beperkt te betreden zijn zoals cellen en (lift)
schachten. 
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Hij is ook toe te passen in hoge ruimten die 
moeilijk te onderhouden zijn zoals atria en 
magazijnen. 
De ruimte boven een verlaagd plafond van 
meerdere kantoren kan de ProPoint Plus 
meestal met één aanzuigbuis bewaken.

Klasse A/B/C
Afhankelijk van het ontwerp (van het buizen-
netwerk) is de ProPoint Plus geschikt voor:
klasse A hoge gevoeligheid, B verbeterde 
gevoeligheid en C normale gevoeligheid. 

De gevoeligheid kan geconfigureerd worden 
met een meertalig, multifunctioneel LCD-
scherm.
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Technische specificaties

Voltage    20 - 29VDC
Vermogen   9,6 watt in rust
   (24VDC 100% Fan Speed)
Stroomverbruik   300mA ventilatorsnelheid 30%
   400mA ventilatorsnelheid 100%
Bedrijfsomstandigheden

IP-klasse    IP30
Kabelinvoer  10 x 20mm uitdrukpoorten

2, 30 - 12AWG
Bemonsteringsnetwerk  Vier ingangen met een 
   gecombineerde lengte van de 
   aanzuigbuis tot 200 meter 
   (exacte lengte dient  bepaald 
   te worden met het ProFlow   
   buisberekeningsprogramma)
Maximale transporttijd  120 seconde

Alarm indicatoren  Vooralarm en brandalarm per buis
Andere indicaties   Storing airflow
Prog. ingangen   3 bewaakte ingangen 
   reset, uitschakelen, storing,   
   storing accu 
   en storing hoofdvoeding

Datalog    24.000 events opgeslagen (FIFO)
   (Alarmen, acties, storingen en data  
   punten)
Variabele gevoeligheid  7 dagen programmeerbare 
   instellingen met 2 tijdzones per  
   dag. Dag en nacht tijdsinstellingen

   klasse A - 3 gaten

Airflow-bewaking  Hoog en laag
Gewicht    3kg


