
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.

 
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.

 
Securiton AG är en schweizisk tillverkare av larm och system, installering och underhållssytem för säkerhetsbranschen 
och försvarsteknologin - både i Schweiz och runt om i världen. Som en komptetent konsult och erkänd installatör erbjuder 
Securiton ett brett sortiment av säkerhetssystem för brandupptäckt.  

DATABLAD
UNISON BRANDMODUL – SECURITON INTEGRATION

HUVUDFUNKTIONER

PACOM UNISON

SECURITON 

Tas emot i Unisonklienten

Brandlarm  
Felmeddelanden  
Övervakningslarm  
Status för strömförsörjning  
Status för batteri  

Hanteras från Unisonklienten

Återställa/kvittera larm och fel 
Från/tillkoppla detektorer, sektioner 
Från/tillkoppla externa enheter 
Area Management

Stödjer automatisk uppläsning av 
konfiguration till Unison.
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 

Unison stödjer anslutning mot enskild brandlarmscentral eller SecuriLan nätverk. Unison gör det möjligt att ladda en ny 
konfiguration ovanpå en redan befintlig; skillnaderna mellan den befintliga och den nya konfigurationen presenteras för 
användaren på ett snyggt sätt, vilket är praktiskt när du ska göra små uppdateringar på stora konfigurationer. Det är också 
möjligt att lägga till flera styrenheter till en redan existerande konfiguration. Unison läser automatiskt in exportfiler från 
SecuriFire Studio.

Omfattande loggning av händelser sker i Unison vilket utgör ett praktiskt underlag vid behov av diagnostisering av 
problem. Kommunikation mot Securiton brandlarmscentral övervakas kontinuerligt från Unison och återupprättas 
automatiskt vid händelse av kommunikationsfel. 

KOMPATIBILITET

ISP-IP protokoll v3.1.1 

SEcuriFire mjukvaruversion 2.1.1

Tillgänglig från Unison Version 5.8.3 

ORDERINFORMATION

BESKRIVNING

 
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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