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Intelligent nu och för kommande år

Ett brandlarmsystem är en del av byggnaden – valet kan vara svårt. Ändring av lokaler kan vara en enorm investering, som 

i likhet med att ändra brandlarmsystemet kan vara en stor och oönskad kostnad. Notifiers produkter är utvecklade och till-

verkade efter den högsta standarden för en lång livslängd, samt med fokus på att nya produkter ska vara bakåtkompatibla. 

Notifiers ÅF är kvalificerade att bibehålla systemets prestanda hela dess livslängd, så att högt ställda krav inte behöver 

minska. Minst lika viktigt är förmåga att anpassa sig till förändrade krav. Pearl centralerna kontrolleras av sofistikerade 

mjukvaror som kan uppgraderas i fält eftersom de är lagrade i avancerade elektroniska minnen. Notifier utvecklar ständigt 

nya funktioner och dessa kan kompletteras till system som redan har installerats. Så brandlarmsystemet kan anpassas för 

att ändras just så som din verksamhet anpassas till att uppfylla dina föränderliga behov.

Kontrollera dina kostnader

Brandlarmsystemet är en del av byggnaden och måste 

vara anpassatt för din verksamhet. Ett nätverk av certifi-

erade återförsäljare samt en tillverkare som har åtagit sig att 

utveckla bakåtkompatibla produkter, innebär att du alltid har 

ett val av leverantörer för att se till att underhålla ditt system 

som skyddar ditt företag under hela dess långa livslängd. 

Det innebär att du alltid har kontroll, men experter finns till-

gängliga när du behöver dem.

Håller verksamheten igång

Brandkårens utryckning är inte den enda kostnaden för ett 

onödigt larm; produktionsstörningar är mer än en mindre 

olägenhet, det kan vara mycket kostsamt. Så väl som att 

ha ett brett utbud av olika detekteringsalternativ för att bal-

ansera bästa detektering och nästan fullständig immunitet 

mot felaktiga larm, har Pearl systemet egenskaper för att 

tillåta bekräftelse av larm innan evakuering startas. Detta 

medger att personalen på plats kan hantera situationen 

medan verksamheten fortsätter tills en utrymning eventuellt 

blir nödvändig.

Konstruerad för driftsäkerhet

Pearl centralen är hjärtat i ett system som använder det ro-

busta digitala Opal protokollet för kommunikation med de 

mycket tillförlitliga detektorerna. Systemet projekteras och 

dimensioneras av certifierade och utbildade återförsäljare, 

vilket säkerhetsställer att rätt produkt används på rätt ställe 

för bästa resultat.

Pearl kommer inte att göra livet 
svårt

Ett brandlarmsystem är en specialiserad produkt - men Pearl 

är avsedd att användas av icke-specialister. Den har en stor, 

lättläst display, en unik “hjälp”-knapp för att ge steg för steg 

vägledning och bakgrundsbelysning för att visa vilken knapp 

man skall trycka på. Allt detta innebär att personen på plats 

vet vad som händer och hur man handskas med centralen, 

utan fördröjningar eller fel som kan leda till oavsiktlig eva-

kuering eller avstängning.

Anpassning till dina behov

Pearl är mycket programmerbar och har kapacitet att an-

passas till de föränderliga behoven i en byggnad - detta 

kan t ex innebära en enkel växling mellan dag- och nattdrift, 

en namnändring på en del av anläggningen eller en fysisk 

förändring av byggnadens utformning eller annan använd-

ning av en del av byggnaden.
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Pearl, intelligent adresserbar brandlarmscentral, utgör hjärtat 

i ett ”bäst-i-klassen” system som kombinerar exceptionell 

branddetektionsteknik, larmdons- och evakueringsprodukter 

med modernaste tekniken och supersnabb nätverkskapacitet 

– allt i ett kompakt och lättanvänt system.

Kapabel, flexibel och pålitlig

Att dagligen använda Pearl är enkelt. Den stora displayen ger 

dig all information du behöver, men inte mer. Rutinoperationer 

kan utföras enkelt utan utbildning tack vare hjälpinformation 

på skärmen, och om en incident skulle inträffa, guidar Pearl 

dig till den mest lämpliga åtgärden med bakgrundsbelysta 

manöverknappar. Detaljer om var en potentiell brand har utlöst 

är omedelbart tillgängliga och displayen tillhandahåller information som 

behövs för att vidta lämpliga åtgärder och därmed får man också mer 

tid att evakuera byggnaden

Intuitivt handhavande

Genom att utnyttja Notifiers branschledande ID2net nätverks-

teknik, kan Pearlsystemets avancerade funktioner användas 

för att skydda större byggnader. Nätverk med upp till 32 

Pearl centraler som stöder över 20 000 slingenheter kan 

sammankopplas och ändå bara ha en fördröjningstid på 

mindre än 2 sekunder för att aktivera ett larm.

Att göra det komplexa enkelt

Notifier har tillhandahållit brandlarmsystem i över 50 år. Alltid 

robust, flexibelt och bakåtkompatibelt är Notifier-systemet 

utformat för att ge det lugn i sinnet du förväntar dig av ett 

säkerhetssystem, i kombination med högt värde under 

systemets hela livslängd. Pearl har CPD godkänts av LPCB 

(BRE) & VdS.

Lugn i sinnet
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Intelligent installation och driftsättning

Utformad för att installation, driftsättning och service ska vara enkelt och kostnadseffektivt, är Pearl™ intelligent adresser-

bara brandlarmcentral först, i en ny familj av avancerade brandlarmcentraler från Notifier by Honeywell. Pearl utgör hjärtat 

i ett ”bäst-i-klassen” system som kombinerar exceptionell branddetektionsteknik, larmdons- och evakueringsprodukter 

med modernaste tekniken och supersnabb nätverkskapacitet allt i ett kompakt och lättanvänt system.

Helt enkelt mer intelligent.

Enkel driftsättning

Notifiers system är kända för att vara bland de snab-

baste och enklaste att driftsätta - men Pearl tar detta till 

en ny nivå genom att införa en ny uppsättning verktyg. 

Dessa är inte begränsade till den vanliga sling och bat-

teriberäkning, konfiguration och diagnostiska verktyg 

utan också verktyg för underhåll och förändring av sys-

temtexter. Det är en växande familj och de nya verk-

tygen kommer att ge mer värde till dagens system. 

Rätt underhåll

Underhållet av ett brandlarmsystem är viktigt för att erbjuda 

fortsatt hög säkerhet. För att säkerställa att Pearl systemet 

underhålls rätt, erbjuder Notifiers återförsäljare olika ser-

viceavtal och de kan välja produkter från Notifiers bakåt-

kompatibla produktportfölj för att hålla systemet i topptrim.

Verktyg för systemutbyggnad

Som tillägg till projektering- och driftsättningsverktygen, 

erbjuder Notifier systemet också verktyg för att bistå vid 

installationsprocessen. Användning av de enskilda isola-

torerna för att kartlägga kabelvägen ger verklig fördel vid 

anpassning eller ändring av ett system. Om du behöver 

kartlägga och diagnostisera kabelvägen i en befintlig in-

stallation utan att centralen är ansluten, är det handhållna 

slingdiagnosverktyget från Notifier den perfekta lösningen.

Flexibilitet utan att frångå 
reglerna

I många fall måste ett system ändras under dess livslängd 

och detta kan vara en utmaning.  Att leverera ett system 

som uppfyller myndigheternas och slutanvändarnas krav 

till lägsta möjliga kostnad. Pearl systemet har en utökad 

slingkapacitet som möjliggör slingredundans medan ny 

utrustning läggs till. Opal systemet tillåter att fler sirener 

och blixtljus läggs till, ofta utan omdragningar av kablaget 

och tillåter vanliga detektorer att ersättas med mer sofis-

tikerade multi-kriteriedetektorer. Behövs mer kraft på slin-

gan, finns det även en slingbooster med godkänd ström-

försörjning för att utöka en befintlig slinga i stället för att 

lägga till en ny slinga.
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Att programmera och driftsätta en Pearl är förenklat med 

användning av centralens, “AUTOLEARN”-funktion och 

en kraftfull och funktionsrik serie av PC-verktyg. Detta 

leder till en flexibel programmering av systemet genom att 

avancerade centralfunktioner kan konfigureras off-site och 

snabbt laddas upp till Pearl via USB-gränssnittet.

Funktionsrik driftsättningsmjukvara

Dag/nattlägeskapacitet och kraftfull ”orsak-och-verkan” pro-

grammering tillåter Pearl att hantera även de mest komplexa 

systemkrav, vilket gör Pearl till en verkligt anpassningsbar 

centralapparat. All systeminformation, inklusive slingenhets-

konfiguration och även avancerad ”orsak-och-verkan” pro-

grammeringen säkerhetskopieras på ett SD-minneskort.

Avancerad programmering

Pearls innovativa monteringssystem ger installatören möjlighet 

att avsluta kablar till bakre fästplattan redan innan centralen 

installeras. Väggfästet besparar också dyr installationstid. 

Unikt väggfäste för centralen

Det nya Opal™ sortiment av larmdon; sirener och blixtljus 

använder samma sockel som Notifiers detektorer, vilket ofta 

eliminerar behovet för omdragning av kablaget och minskar 

behov av olika reservdelar. Som du kan förvänta dig av 

Notifier, är de bakåtkompatibla med vår tidigare detektorsockel.

Universell sockel
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Mer intelligens för en enklare projektering

Projekteringen av ett system kan vara en komplicerad process. Såväl att anpassa sig till formen och storleken på en byggnad, 

är det också viktigt att förstå vilken verksamhet som bedrivs - det är där utmaningen börjar. Notifier Pearl är centralen i ett 

Opal system som har det bredaste urvalet av detektionsenheter för att passa individuella omständigheter – och med en 

gemensam sockel för både detektorer och larmdonsenheter kan systemet ändras allt eftersom behoven förstås bättre.  

Så; intelligens gör det komplexa enklare ...

Ett långt och produktivt liv

I en tid där tekniken rör sig mycket snabbt är det lugnande 

att Notifiers produkter är konstruerade för att arbeta i 

system som har installerats tidigare. Samma produkter 

som erbjuder ny avancerad teknik, kan användas för att 

efterlikna sina föregångare. Det innebär ett unikt val – 

behålla systemet som det är eller inleda ett stegvis program 

av systemuppgraderingar för att erhålla nya funktioner.

Ett expertsystem

Notifier har erbjudit ledande brandlarmsprodukter i många 

år, och genom ett nära samarbete med återförsäljarna 

kan Notifier erbjuda produkter, systemegenskaper och 

funktioner som andra har svårt att matcha. Produkter som 

View; högkänslig adresserbar laserdetektor, fullt godkända 

höghastighets digitala nätverk (ID²net) och funktioner som 

den kraftfulla ”orsak-och-verkan” programmeringen finns för 

att uppnå exakt vad som krävs. Dessa kombineras för att 

säkerställa att systemet fortsätter att leverera prestanda  på 

toppnivå under hela dess livstid.

Bättre sätt att bekämpa 
felaktiga larm

Notifiers oöverträffade portfölj av avancerade 

detektionsenheter har visat sig ovärderlig i kampen mot 

felaktiga larm. Baserad på detta, introducerar Pearl utökad 

”orsak-och-verkan” programmeringskapacitet som ger ännu 

bättre möjligheter i systemet för att undvika felaktiga larm. 

Det kan kombineras med fjärravläsning för att säkerställa 

bästa möjliga stöd på plats – även om experten är någon 

annanstans. Hela svaret kan fördröjas under en begränsad 

tid för att säkerställa ett fel-säkert svar. Fördröjningar är 

endast aktiva när personal är tillgänglig för att manövrera 

systemet.
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Större slingkapacitet möjliggör mer flexibilitet av design och 

möjligheter att utforma kostnadsbesparingar. Till exempel, 

en yttre dold indikering kan kopplas till någon detektor på 

slingan och programmeras att aktiveras för en annan dold 

enhet.

Bra kapacitet för smarta applikationer 

Den överlägsna processorkraften i Pearl i kombination med 

exceptionell strömförsörjningskapacitet gör det möjligt att 

projektera ett system som stödjer upp till 636 slingenheter, 

långt större än vad som kan förväntas av en traditionell 

2-slingors brandlarmcentral. Längre slingor innebär mindre 

kabeldragning, vilket sparar tid och pengar under installationen 

och minskar riskerna för eventuella förändringar under driftsättning eller 

vid senare ändrad användning.

Snabbare projektering av systemet

Pearl maximerar potentialen i Notifiers omfattande sortiment av 

intelligenta detektorer, avancerade detektionsprodukter, in- och 

utgångsenheter, brandförsvarstablåer och larmlagringstablåer.

Det ger dig möjligheten att välja den bästa detekteringstekniken 

utan att avstå från enkla anpassningar i systemet i framtiden.

Högre prestanda från slingenheter

Det specialiserade Pearlsystemet ger en mängd fördelar – från design, 
installation och driftsättning, till daglig drift och rutinunderhåll – allt i ett 
kostnadseffektivt paket. Ger dig friheten att hantera ditt brandlarmssystem, på 
ditt sätt, i många år framöver.
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Notifier by Honeywell: PearlTM 

Säkerhet, integritet och arv.

Notifier by Honeywell är världens största 

tillverkare och leverantör av designade 

brandlarmsystem. Med över 400 Engineered 

Systems distributörer (ESD) över hela 

världen, och regionalt stöd på alla 

kontinenter, har vi har möjlighet att möta våra 

kunders krav. Med över 50 års erfarenhet 

erbjuder vi oöverträffade specialistkunskaper 

och produkter för att möta alla behov. 

Notifier erbjuder ett omfattande sortiment 

av kvalitativa branddetekterings- och 

larmkontroll lösningar. 

Dessa inkluderar allt från rökdetektering 

och larmenheter, icke-adresserbara 

brandlarmcentraler, analoga adresserbara 

system, till avancerade nätverk och 

integrationspaket. Som en ledare i 

brandsäkerhetsmarknaden ställer Notifier de 

högsta krav på service och produktkvalitet. 

Vår verksamhet är ackrediterad enligt 

ISO 9001 och våra produkter konstrueras 

och tillverkas för att möta varje större 

internationellt godkännande, inklusive LPCB, 

VdS, UL, ULC och BOSEC / ANPI.

Notifier är en division av Honeywell 

International, ett diversifierat och 

världsledande företag inom teknik och 

produktion, betjänar kunder över hela 

världen. Genom att samarbeta med Notifier 

kan du känna tryggheten i att arbeta med 

ett globalt arbetande bolag som erbjuder 

högteknologiska brandlarmsystem.

Lokal ESD - Engineered Systems Distributor (återförsäljare)
Besök www.notifier.se för att hitta närmaste ESD

Arenavägen 27             T: +46 8 775 56 60
Box 10122                            F: +46 8 775 56 00
121 28 Stockholm-Globen   E: lifesafety.sweden@honeywell.com
             W: www.notifier.se


