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En ny era inom brandlarmsteknologin
Notifier har levererat brandlarmssystem i över 50 år. Alltid robust, flexibel och
bakåtkompatibel. Utvecklad att ge användaren ett säkert och tillförlitligt system så
som man kan förvänta sig av ett säkerhetssystem med fokus på liv och värde, och
som samtidigt erbjuder en lång livslängd.
Att bygga vidare på det arvet, har Notifier med Pearl verkligen kombinerat fram en optimal intelligent adresserbar brandlarmscentral
som erbjuder unika detekteringsmöjligheter, ett intuitivt handhavande och flexibel styrning av utrymningslarm – allt i en kompakt och
smidig kapsling. Som tillägg kan flera Pearlcentraler byggas ihop i ett nätverk med supersnabb kommunikation

Immun mot onödiga larm

Motsvarar standarden

Pearl är dessutom utvecklad att en gång för alla,

Pearl är godkänd av 3:e part enligt standard EN54, CPD & LPCB,

motarbeta onödiga larm som stör verksamheten

och genom att välja en Notifier utbildad och certifierad anläggarfirma

och minskar tilltron till verkliga larmsituationer,

brandlarm kan ni verkligen lita på att ni jobbar ihop med en partner

även i normalt svåra detekteringsmiljöer.

som är utbildad på att projektera, installera och underhålla ett Notifier
brandlarmssystem.

Den ultimata centralapparaten för att motverka onödiga brandlarm
PearlTM; enkel, flexibel och prisvärd.
•

Utvecklad för Notifiers nya digitala slingkommunikation med utökade funktioner och fler adresser än någonsin

•

Supersnabb kommunikation mellan flera centraler med beprövade ID2net

•

Flexibel systemlösning för ändringar och utökningar

•

Enkel att förstå och använda

•

Centralen med 1 detektorslinga motsvarar en normal 2-slingors central på marknaden

•

Centralen med 2 detektorslingor motsvarar en normal 4-slingors central på marknaden

In London alone, a fire engine is called once
every 12 minutes to a false alarm, at a cost
of £34 million every year. In 2011, throughout
the country, there were nearly a quarter
of a million false alarms.
Source: https://www.gov.uk/government/news/fire-minister-backs-call-for-action-on-false-alarms
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Den utlimata centralen för att förhindra
onödiga larm
Med Pearl och Notifiers SMARTa detektorer blir det lättare att förebygga
onödiga larm, även i miljöer där det normalt är svårt att skydda sin egendom.

Centralens funktioner: Avancerad
programmering

Notifier har med Pearl fått fram en centralapparat, som tillsammans med flera olika avancerade och
intelligenta detektorer, in- och utgångsenheter, trådlösa enheter och larmlagringstablåer bygger upp en unik
detektionsmöjlighet för varje enskilt objekt. Man gör det utan att tumma på en snabb och säker detektion, samt
med stora möjligheter att i framtiden bygga ut installerat system. Med hjälp av s k sub-adresser erbjuder systemet
många fler adresser och möjligheter på respektive slinga än någonsin tidigare.
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Notifiers larmlagringstablå är uppbyggd enligt den svenska
standarden SBF110, och integreras direkt med Pearl.
Installeras där verksamheten har en larmorganisation som
kan undersöka larm under valda tider, innan räddningstjänsten
larma ut. Displayen i larmlagringstablån ger exakt besked i
klartext var larmet är aktiverat. Med Perls kraftfulla och enkla
programmeringsmatris, kan man också styra om man vill sända
larmet vidare till olika larmmottagare beroende på om det är
vardag, helg, natt, dag eller annan egen val av tidpunkt.
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OPAL linjedetektor är en intelligent
och direkt på slingan adresserbar
linjedetektor. Används när det
är svårt att installera normal
detektion med punktdetektorer.
Har avancerade möjligheter att
ställa in känslighet och justera för
driftkompensation samt provas av
från normal höjd – allt för att erbjuda
en optimal detektering i svåra miljöer.
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En banbrytande aspirationslösning
utvecklad för att leverera exakt, diskret och
mycket snabb brandvarning. Med en unik
dubbel och interaktiv optisk teknologi kan
man skilja på onödiga larm och detektera
riktig brand extremt tidigt. Och de nya
kommunikationsvägarna via TCP/IP och/
eller direktkoppling med Modbus interface
ger snabb status information var du än
befinner dig – FAAST levererar alltid 100 %!
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Pearls avancerade programmeringsfunktioner är utvecklade
för att förhindra onödiga brandlarm. Genom att använda smart
detektering och lämpliga programmeringsalternativ, ”känner”
Pearl igen sin omgivning och kan därmed skilja på ett onödigt
respektive riktigt brandlarm. Pearl är en kompakt, modern och
väldesignad centralapparat som är enkel att använda.

SMART detektering
Notifier har en bred portfölj av
SMARTa punktdetektorer som
används för att förhindra oönskade
larm samt för att detektera en
riktig brand snabbare än en vanlig
optisk detektor. Och att kombinera
rätt detektor med Pearl centralens
känslighetsinställningar ger en
ännu säkrare garanti mot oönskade
brandlarm. Med SMART kan man
även få CO-detektering och snabb
respons på en riktig brand.

VIEW laserdetektor
VIEW – Very Intelligent Early Warning
– punktdetektor är en superkänslig
detektor med en extremt känslig
laserdiod och en speciell lins och
spegel optik, som ger en ca 100 gånger
mer känsligare rökdetektor jämfört med
en vanlig optisk punktdetektor. Utöver
det samverkar flera VIEW detektorer i
samma anläggning med varandra för
att eliminera oönskade larm samt för att
larma extremt tidigt på en riktig brand.
Det är en unik produkt för branddetektering.

Trådlöst brandlarm
För vissa objekt går det inte att installera kabel för vanliga
detektor, man måste då prova andra alternativ. Med Notifiers
trådlösa och adresserbara system märker man som
anläggningsskötare ingen skillnad på en trådlös detektor eller en
vanlig fast installerad detektor – det är helt integrerat och man
kan kombinera både trådlöst och vanliga detektorer i samma
system, till och med på samma detektorslinga. Med effektiv
förstärkning av radiosignalerna går det också att täcka stora ytor
med både många detektorer och med många larmdon.
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Säker mot oönskade larm

Livslängd på investeringen

Pearl i lägenheter och studentboende
Skyddat boende, student- och hyreslägenheter, har alla utmanande risker hur
man på bästa sätt kan skydda de boende, och för att undvika onödiga larm.
Att evakuera en hel byggnad som brinner medför stora risker och tar oftast
lång tid. Alla vet att onödiga larm skapar misstro om det verkligen brinner eller
inte. Med Pearl och Notifiers SMARTa detektorserie, samt med rätt inställning
av känslighet för respektive detektor, kan man undvika de felaktiga larmen och
aktivera ett riktigt brandlarm snabbare. Man kan också förbättra systemet med krav
på 2-detektorberoende för att verkligen aktivera brandlarm och starta utrymning
på bästa sätt.

Ett brandlarmsystem med Pearl erbjuder

Valfrihet att välja

Flexibilitet

inte bara en modern centralapparat

Försäljning av Notifiers brandlarmsystem

Pearl centralen är inte bara kapabel

utan även smidig installation och

sker via utbildade och certifierade

att övervaka sin egen process, den

programmering, enkelt användande

anläggarfirmor brandlarm. De har

anpassar sig också till de olika miljöerna

och låga underhållskostnader, allt i ett

exklusiv tillgång till produkter, teknisk

som finns i en byggnad. Den intelligenta

kostnadseffektivt paket.

support, applikationslösningar och är

inställningen till branddetektering har

certifierade av oberoende testorgan. Våra

resulterat i ett stabilt och feltolerant

återförsäljare finns i hela Sverige, läs

system som ger ett driftsäkert brandskydd

gärna mer vilka de är på notifier.se.

och kan eliminera oönskade larm.

brandlarmsystem, och att marknaden är

Så när det kommer till att välja ett företag

När man väljer och installerar ett

mycket differentierad. Vi måste fortsätta

som ska utföra installationen och framtida

brandlarmsystem finns det olika

att ligga i top med att utveckla nya

underhåll, vet ni med säkerhet att de

förutsättningar och utmaningar för kontor,

funktioner och enklare handhavande.

kan leverera en produkt och tjänst som

industrier, skolor, kulturbyggnader, sjuk-

Med Pearl har Notifier lanserat en maskin

motsvarar era förväntningar.

och vårdhem samt datacenters.

Lugn och ro
Med 50 års erfarenhet har vi lärt oss
mycket om utveckling och tillverkning av

som möter kraven på modern design,

Med Notifier vet man att man får en

flexibilitet, användarvänlighet och högsta

flexibel lösning, baserad på lång

säkerhetskrav, samtidigt som Pearl

erfarenhet och välutbildade återförsäljare,

uppfyller alla krav från berörda delar i

som möter behoven som finns just

EN54 standarden.

för din byggnad. Och med lokala
återförsäljare utförs framtida underhåll
och uppgraderingar kostnadseffektivt.

Pearl för kontor
Nuförtiden kräver företagen mer flexibla arbetsplatser, och en modern
kontorsmiljö med alla förändringarna, medför också att brandlarmet
måste vara anpassningsbart
Pearl ger er en flexibel brandlarmslösning som kan anpassas efter olika miljöer
och hyresgästernas krav. Med hjälp av en intern larmorganisation hos företagen
kan man med hjälp av den externa larmlagringstablån undersöka varje larm
först, innan man antingen själv återställer ett onödigt larm eller sänder iväg det
till räddningstjänsten. Pearl är helt enkelt en mycket bra investering för företag
som levererar komplexa, moderna och flexibla arbetsplaster.

Pearl™
Intelligent adresserbar brandlarmscentral
Centralens kapacitet
•

Stor och tydlig display med hjälpfunktioner för att hantera
larmhändelser

•

Bakstycket levereras med färdiga knock-outs för
kabelanslutning

•

Levereras med 1 eller 2 slingor

•

Möjlighet att lägga in kundanpassad logo i displayen

•

318 enheter per slinga (159 detektorer plus 159 moduler)

•

Konfigurerbar DAG- och NATTLÄGE

•

Kompakt format för med 64 sektionsindikeringar

•

Känslighetsinställningar för varje adresserbar detektor

•

2 övervakade och programmerbara utgångar

•

Automatisk självinläsning av detektorer på slingan

•

2 programmerbara ingångar

•

Bakgrundsupplysta knappar för enklare manövrering

•

4 programmerbara snabbvalsknappar

•

Uppfyller EN54 standarden, CPD certifierad av LPBC

•

Avancerad styr- och händelseprogrammering

•

Färdig anslutning för larmlagrings- och bransförsvarstablå
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Säkerhet, integritet och arv.
Notifier by Honeywell är världens största

Notifier erbjuder ett omfattande sortiment

tillverkare och leverantör av designade

av kvalitativa branddetekterings- och

brandlarmsystem. Med över 400

larmkontroll lösningar. Dessa inkluderar allt

Engineered Systems distributörer (ESD)

från rökdetektering och larmenheter, icke-

över hela världen, och regionalt stöd på

adresserbara brandlarmcentraler, analoga

alla kontinenter, har vi har möjlighet att

adresserbara system, till avancerade nätverk

möta våra kunders krav. Med över 50

och integrationspaket. Som en ledare i

års erfarenhet erbjuder vi oöverträffade

brandsäkerhetsmarknaden ställer Notifier de

specialistkunskaper och produkter för att

högsta krav på service och produktkvalitet.

möta alla behov.

Vår verksamhet är ackrediterad enligt

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.

ISO 9001 och våra produkter konstrueras
och tillverkas för att möta varje större
internationellt godkännande, inklusive LPCB,

CONFIDENCE,		
T: +46 8 620 82 00
Esplandaden 3B,		F: +46 8 620 82 99
172 67 Sundbyberg		 E: support@notifier.se
SWEDEN		
www.notifier.se

Lokal återförsäljare

NFR0067_SW_A_0117

Se mer på www.notifier.se för att kontakta din närmaste återförsäljare

