
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. 

 
Unisons integration mot Panasonic tillhandahåller möjligheten att ansluta till EBL512 G3 Fire Alarm System Control Unit. Detta 
är Panasonics tredjegenerationssystem; ett intelligent, analogt och adresserbart system. EBL512 G3 möjliggör tidig upptäckt 
av bränder som är svåra för de flesta system för att upptäcka. Detta inkluderar glödande eller rykande bränder som måste 
besvaras snabbt och effektivt för att säkerställa skyddet av  de viktiga tillgångarna. Utöver styrkan att  upptäcka bränder som 
är svåra att lokalicera, minskar EBL512 G3 även antalet falsklarm. 

DATABLAD
UNISON BRANDMODUL – PANASONIC EBL 512 INTEGRATION

HUVUDFUNKTIONER

Tas emot i Unisonklienten

Brandlarm 
Evakueringslarm 
Batteristatus/nivå 
Sensorvärden 
Fellarm

Hanteras från Unisonklienten

Siren på/av 
Aktivera/Inaktivera testläge 
Bortkoppla/Isolera/Inkoppla sektioner 
Kvittera/Återställ larm 
Tysta ett larm 
Aktivera utgångar 
Bortkoppla/Inkoppla alla ventilationsutgångar 
Bortkoppla/Inkoppla alla brandsläckarutgångar 
Bortkoppla/Inkoppla alla larmenheter 

Stödjer automatisk uppläsning av 
konfiguration till Unison.

PANASONIC EBL 512
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 

Panasonics EBL.NET integration mot Unison gör det möjligt att snabbt identifiera källan till brandlarmet och vidta passande 
åtgärd genom ett knapptryck. Denna snabba responstid garanterar att skada på värdefulla tillgångar kan reduceras 
eller elimineras under en brand. Larm kan visas på intuitiva GUI gränssnitt. Ljudsignaler kan också genereras vid en 
arbetsstation för att göra det möjligt att identifiera typ av triggat larm. Panasonic s integration mot Unison ger tryggheten i 
form av snabb och effektiv hantering i händelse av brand. 

 

Unison 5.8
Protocol: EBLNet United 2.7, EBL Central firmware version 2.7.1

Protocol: EBLNet G3 1.1.x, EBL Central firmware version 1.1.6

Protocol: EBLNet G3 2.2.x, EBL Central firmware version 2.2.0

Protocols EBLNet G3 2.0.x and 2.1.x are fully tested in Unison 5.6.2
 

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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