
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman olika tillverkares 
brandlarmcentraler och andra händelser. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder 
användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar för alla typer av företag.

PACOM UNISON
Unison fungerar som en smart länk mellan brandlarmcentralen och andra delsystem. 

I händelse av ett larm kan systemet indikera på vilken plats larmet har utlösts. Platsen för larmet kan visas på en planritning/
karta och unika ljudsignaler eller styrningar kan utföras från arbetsstationen. Operatören kan återställa enheten och utföra en 
stor mängd andra fjärrstyrda funktioner. 

 
Eltek Fire & Safety by Honeywell är en av de ledande brandlarmsleverantörerna på den nordiska marknaden. Med ett brett 
produktsortiment, en unik detektorserie med integrerade larmdon och en öppen affärsmodell med lokala, certifierade och 
utbildade anläggarfirmor som projekterar, driftsätter och utför service, kan Eltek leverera brandlarmssystem till slutkunder i 
hela Sverige. Allt från den lilla enkla anläggningen till större, integrerade och avancerade system. 

Eltek Fire & Safety by Honeywell är en del av den globala industrikoncernen Honeywell Inc. med över 100 000 anställda i hela 
världen. 

DATABLAD
UNISON BRANDMODUL – ELTEK DELTA INTEGRATION

HUVUDFUNKTIONER

Tas emot i Unisonklienten

Brandlarm  
Felmeddelanden  
Övervakningslarm  
Status för strömförsörjning  
Status för batteri

Hanteras från Unisonklienten

Återställa/kvittera larm  
Från/tillkoppla detektorer 
Från/tillkoppla sektioner 
Från/tillkoppla samtliga larmdon  
Från/tillkoppla ventilations- utgångar  
Från/tillkoppla sprinkler- utgångar 

Stödjer automatisk uppläsning av 
konfiguration till Unison.

ELTEK FIRE OCH SAFETY BY HONEYWELL
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 

Eltek Fire & Safetys Deltasystem erbjuder en flexibel lösning för montage av både centraliserad och decentraliserad 
centralutrustning. En framtida förändring eller utökning av anläggningen görs kostnadseffektivt med montering av  
nya undercentraler vilka via en kommunikationsbus (eBus) ansluts till befintliga centralenheter. Totalt kan 160 enheter 
såsom centralenheter för brandlarm och brandförsvars-, larmlagrings-, och visningstablåer, anslutas till systemet. 

Fjärruppkoppling via Internet för bland annat manövrering och övervakning av brandlarmcentralen.

Larmöverföring till DECT-system eller andra externa telesystem via ESPA 4.4.4.- protokoll.

Detektorer IQ8Quad med integrerad blixt/sirén/talmeddelande med bra prestanda för ett kraftfullt utrymningslarm.

Interface för kommunikation med trådlösa detektorer,larmknappar och larmdon i system IQ8Wireless.

IQ8Quad- detektorer: OTG (detektor med gassensor för smutsiga miljöer och immun mot teaterrök),  
OTblue (optisk detektor för tidigt och snabbt larm) och O2T (rökdetektor tålig mot vattenånga och avgaser).   

Portföljen omfattar även lösningar för aspiration och EX-klassad miljö.

 

Unison Version 5.8 
Eltek Fire & Safetys Deltasystem / FireWin OPC server version 2.10 
 

BESKRIVNING

KOMPATIBILITET

ORDERINFORMATION

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 004 USN-FCM Unison Brandmodul. Inkluderar licens för 250 brandadresser.

110 003 004 USN-FCM-250 Unison licens för 250 brandadresser.
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