
Egenskaper 

 

• Godkänd enligt SBF 110:7 

• Godkänd enligt EN 54-2 

• Enkelt handhavande 

• Klartext display 

• Elegant design 

• Lysdioder för  

  Larmcentral larmad 

  Drift 

  Kvitterad 

 

 

 

Installation 

LLT3000 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 standardkabel 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. 
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Notifier by Honeywells larmlagringstablå, LLT3000 är en 

väldesignad larmlagringstablå som har utvecklas för att 

reducera onödiga larm till räddningstjänsten samt förenkla 

handhavandet för användaren. 

Larmlagringstablån är avsedda att användas i fastigheter som 

kan medföra stora kostnader om de utryms på grund av ett 

onödigt larm som t.ex. hotell, sjukhus, produktionsfastigheter. 

LLT3000 tablån ger användaren en tydlig information om var 

larmet har utlöst. 

Tablåerna placeras ute i anläggningen i sådant antal att 

larmlagringstiderna kan hållas som kort som möjligt. Enligt SBF 

110 får inte kvitteringstiden överstiga 60 sekunder och 

undersökningstiden 10 minuter, vid varje tablå ska en 

larmtryckknapp placeras för manuell aktivering av larmet. 

LLT3000 tablån är avsedd att anslutas till Notifier by Honeywells 

adresserbara brandlarmscentraler ID3000 och PEARL via 

centralens RS 485 kommunikationskort. 

Larmlagringstablån kan användas i både nätverksanläggningar 

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

användas i ett och samma nätverk. 

Från LLT3000 kan man kvittera larmet och starta 

undersökningstiden, återställa utlöst larm, tablån visar i 

displayen om det finns aktiva fellarm i systemet. 

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 

NOT0040/  

NOT-251273 

Larmlagringstablå LLT3000 
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