
Egenskaper 

• Godkänd enligt EN 54-2 & SS3652 

• Enkelt handhavande 

• Multispråk 

• Klartext display 

• Elegant design 

• Möjlighet att skicka ESPA 4.4.4 

• Numeriskt tangentbord 

• Lysdioder för  

  Larmsändare aktiverad 

  Släckanläggning aktiverad 

  Brandventilation aktiverad 

  Drift 

 

 

 

Installation 

BFT3000 är designade för att förenkla installationen. tablån är 

tvådelad med en öppningsbar front och ett kabinett, kabinettet 

har två stycken fästhål i den övre delen och två stycken fästhål i 

den nedre delen. 

Två stycken kabelgenomföringar finns på toppen av 

kabinettet samt sex stycken kabelgenomföringar på 

baksidan, vilket gör att det finns tillräckligt med ingångar  för 

både standard kabel och grövre kablar. 

Inkopplingen för kommunikationen sker med en skruvbar     

9-polig D-SUB kontakt, matningsspänningen ansluts i 

skruvplint som tillåter en kabelarea upp till 2,5 mm² 

 

Det finns plats i kapslingen för ett tilläggskort. 

 

BFT3000 Brandförsvarstablå 

ISO9001 

Design, Manufacture and  

Supply to Quality Manage-  

ment Systems Certified to  

ISO9001:1994 

This document is not intended to be used for installation purposes. Every care has been taken in the preparation of this document but no liability  

can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice. 

For more information, contact: 

Notifier by Honeywell, Charles Avenue, Burgess Hill, West Sussex, RH15 9UF. United Kingdom  

Phone: +44 (0) 116 246 2255 Fax: +44 (0) 116 246 2210 
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Notifier by Honeywells brandförsvarstablå, BFT3000 är en 

väldesignad brandförsvartablå som har utvecklas för att förenkla 

och förtydliga handhavandet av brandlarmssystemet. 

Brandförsvarstablån utgör ett gränssnitt mellan systemet och 

användaren (anläggningsskötaren, räddningstjänsten eller 

teknikern), den representerar brandlarmsanläggningens 

huvudpunkt. 

BFT3000 ska användas vid fastighetens angreppspunkt, d.v.s. 

den plats som räddningstjänsten anländer till vid larm. 

BFT3000 tablån är avsedd att anslutas till Notifier by Honeywells 

adresserbara brandlarmscentraler ID3000 och PEARL via 

centralens RS 485 kommunikationskort. 

Brandförsvarstablån kan användas i både nätverksanläggningar 

och i ”stand alone” anläggningar, upp till 32 stycken enheter kan 

användas i ett och samma nätverk. 

Från BFT3000 kan man tysta/återstarta larmdon, återställa 

brand och fellarm, tablån visar i displayen om det finns aktiva 

frånkopplingar eller fellarm i systemet. 

BFT3000 ger även möjlighet att skicka ESPA 4.4.4 protokoll från 

brandlarmssystemet till larmsändare eller andra 

fastighetssystem. 

Brandlarm presenteras i displayen med sektionsnummer, 

slinganummer, larmadress och centralnummer. Eventuell 

klartextsinformation presenteras om det är inlagt i systemet 



Specifikationer 

Dimensioner 

• Mått: 300 mm(B) x 210 mm(H) x 71 mm(D) 

• Vikt 1,7kg  

• Material: Plast/aluzink 

 

Elektriska data: 

• Driftspänning: 21 – 30 Vdc 

• Ström i normalläge: 110 mA 

• Ström i larmläge: 150 mA 

• Kommunikation: RS 485 

• Kommunikationsport: 2 stycken 9-polig D-SUB 

kontakter 

 

Miljömässiga begränsningar 

• Drifttemperatur: 0°C to +50°C 

• Fuktighet: 0% to 95%, ej kondenserande  

 relativ luftfuktighet 

• IP klass: IP45 

Beställningsinformation 

Artikelnummer Beskrivning 

NOT0038/  

NOT-251272 

Brandförsvarstablå BFT3000 

NOT0039/ 

NOT-259565 

Skylt Handhavande BFT3000 

NOT0044/  

NOT-HLS-DOCBOX-SK 

OR – skåp till BFT3000, för A4 pärmar. Levereras med brandkårsnyckel  

KONTROLLJOURNAL Kontrolljournal 

NOT0047/ 

NOT-09-BNYCKEL 

Brandkårsnyckel 
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