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XFP

RANGE

XFP Range
SAFETY FIRE SOLUTIONS

XFP is een 2-draads, 16- of 32-groeps
analoog adresseerbaar brandmeldsysteem. Tot en met 8 panelen uit de
gehele serie kunnen worden samengebracht in één bewaakt RS485-netwerk.
De panelen zijn 100% compatible met
het XP95-protocol (Apollo).

XFP kenmerken
•

compatible met XP95/Discovery (Apollo)

•

tot en met 8 panelen (elke variant) in 1 netwerk

•

2 onafhankelijk te programmeren signaalgevercircuits en ingangen

•

mogelijkheid tot gefaseerde ontruiming

•

storingsuitgang & 3 vrij programmeerbare relaisuitgangen

•

dag/nacht- en vertragingsfunctie

•

individuele gevoeligheidsinstelling

•

geïntegreerde alarmteller

•

logboek tot 999 gebeurtenissen

•

geïntegreerde EN54-voeding (1,4A bij 16-zones &
3A bij 32-zones)

•

intuïtieve programmering m.b.v. XFP up-/download software

•

LPCB gecertificeerd (EN54-2: 1997 & EN54-4: 1997)

Centrale
XFP501E-X
		
XFP501-X		
		
XFP502-X		
		
XFP510-16
XFP510-32

Adresseerbare Brandmeldcentrale 16-groeps (Apollo), in netwerk te plaatsen, code invoer, 1,4 		
Ah voeding, kunststof behuizing, EN54-2/4 LPCB goedgekeurd (No. 176b), (max. 2 x 12V 3,4Ah accu’s)
Adresseerbare Brandmeldcentrale 1 lus, 32-groeps (Apollo), in netwerk te plaatsen, code invoer, 3,0 Ah
voeding, kunststof behuizing, EN54-2/4 LPCB goedgekeurd (No. 176b), (max. 2 x 12V 3,4Ah accu’s)
Adresseerbare Brandmeldcentrale 2 lussen, 32-groeps (Apollo), in netwerk te plaatsen, code invoer, 3,0
Ah voeding, kunststof behuizing, EN54-2/4 LPCB goedgekeurd (No. 176b), (max. 2 x 12V 3,4Ah accu’s)
Nevenpaneel 16-groeps
Nevenpaneel 32-groeps

Accessoires
AFP385		
BF359/3S		
		
BF359/3CL
BF359/3SL
CFP761		
AFP711		
XFP507		
SAF7070000
BF232		
AFP709		
XFP508X		
		

Inbouwraam t.b.v. 32-groeps panelen
Behuizing van Roestvaststaal met glazen venster enclosure voor XFP één/twee 32 zone centrale, toepasbaar 		
enkel met BF359/3CL of BF359/3SL sluit kit
Cam lock kit voor BF359/3S roestvaststalen behuizing
Electromagnetische solenoid sluitingskit voor BF359/3S roestvaststalen behuizing
XFP netwerkkaart t.b.v. XFP 16-groeps panelen
XFP netwerkkaart t.b.v. XFP 32-groeps panelen
XFP Up-/download software kit
2m Programmeer kabel (4 weg molex naar 9-weg RS232 ‘D’ female)
RS232 naar USB convertor (SAF7070000 is benodigd voor connectie naar USB connector van PC)
XFP externe printerkit
Hush-knop (Apollo XP95, Discovery Xplorer protocol), incl isolator, Irust 5mA, Imax 30mA(afname), 17-40VDC,
144 x 84 x 37 (opbouw behuizing meegeleverd)

Twinflex Contractor Kits & Control Panels

Componenten (Apollo XP95)
BF302XPH
BF303XPH
BF314XPH
BF316XPH
BF308XP		
BF308XPC
BF308XPR
45681-233
29600-196
45681-204
38531-822
BF369XBD
BF369XBD-R
BF369XFD
BF370XP		
BF370XPI		
BF370XP/W
BF370XPG
BF308XP-20
AFP735		
BF308XPI		
AFP735DD
BF330XBSI-SW-NL
BF330XRBI-SW-NL
BF330XBSCR
BF330XBSCW
BF330XAB
BF330XASR
BF330XASW
BF340X		
BF340XBI		

Hittemelder 55ºC, excl. sokkel
Hittemelder 90ºC, excl. sokkel
Multisensor melder, excl. sokkel
Optische rookmelder, excl. sokkel
Sokkel incl. XPERT-kaart
XPERT-kaart, blank
Relaissokkel incl. XPERT-kaart
Apollo achterplaat (condensbrug) voor apollo rookmelders
Apollo opbouwsokkel voor opbouwinstallatie (buisinstallatie)uitstekend buisinvoer
Apollo opbouwsokkel voor opbouwinstallatie (buisinstallatie) K25/PG16/M20
Apollo sokkel ophoging voor plaatsing van eigen electronica
Lineaire detector, lusgevoed (incl. zender, ontvanger & interface)
Reflector t.b.v. Lineaire detector (100x100mm)
Vlamdetector IR2 vuurbestendig
Handmelder standaard, rood, XP95
Handmelder standaard, rood met isolator, XP95
Handmelder IP65, rood, XP95
XP95, Breekglaasjes (set 5 st.)
Isolator sokkel (t.b.v. 20 componenten)
Isolator
Sokkel t.b.v. AFP735
Isolator (dual) DIN
Signaalgever sokkel incl. isolator (55-91dB met slow-whoop)
Flitslamp/Sounder sokkel incl. isolator (55-91dB met slow-whoop))
Afdekkap, rood
Afdekkap, wit
Signaalgever sokkel (85dB), local
Signaalgever lusgevoed (100dB), rood
Signaalgever lusgevoed (100dB), wit
Flitslamp lusgevoed (LED), rood
Flitslamp sokkel incl. isolator
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XP95 Modules
AFP730I		
AFP730D		
AFP730MS
AFP732I		
AFP732D		
AFP732DH
AFP733I		
AFP733D		
AFP734I		
AFP734ID		
AFP736I		
AFP736D		
AFP737I		
AFP737D		
AFP738		
AFP731D		

55000-847 input output eenheid, met isolator (incl opbouwbehuizing)
55000-803 input output eenheid, DIN stijl
55000-875 input output eenheid, hoofdvoeding (mains) schakelend
55000-852 sounder control eenheid met isolator (incl. opbouwbehuizing)
55000-826 sounder control eenheid, DIN style
55000-181 hi-power sounder control eenheid, DIN stijl
55000-849 output eenheid met isolator (incl. opbouwbehuizing)
55000-804 output eenheid, DIN stijl
55000-845 zone monitor met isolator (incl. opbouwbehuizing)
55000-812 zone monitor met isolator, DIN stijl
55000-843 switch monitor met isolator (incl. opbouwbehuizing)
55000-822 switch monitor, DIN stijl
55000-841 switch monitor plus met isolator (incl. opbouwbehuizing)
55000-821 switch monitor plus, DIN stijl
55000-832 mini switch monitor met onderbreking (geen opbouwbehuizing nodig)
55000-760 mini switch monitor met isolator, DIN stijl

XP95 ‘Xpander’ draadloze (radio) rook and hitte detectie componenten
BF302XPXH
BF303XPXH
BF314XPXH
BF316XPXH
BF370XPX
BF330XAXSR
BF330XAXSW
BF333XAXR
BF333XAXA
BF333XAXC
AFP746 		
AFP746S		
AFP746D		
AFP746ST

11171 CS hitte melder met radio sokkel /addres module
11170 A1R hitte melder met radio sokkel/addres module
13032 multisensor melder with radio sokkel/addres module
12034 optische melder met radio sokkel/address module
14006 handmelder met integrale radio addres module
14001 Rode losse sounder met rode radio sokkel
14002 Witte losse sounder met witte radio sokkel
14003 Rode losse sounder/beacon met rode radio sokkel
14004 Amber(Oranje) losse sounder/beacon met white radio sokkel
14005 Clear (wit) losse sounder/beacon met witte radio sokkel
14007 Interface module met isolator, heeft 15 adressen nodig, incl aerial
14008 External standard aerial
14009 External directional aerial
14010 Survey tool (benodigd voor controle of draadloossysteem toepasbaar is in betreffende ruimte(n)

Discovery
BF302DH hitte melder,Discovery, excl. Sokkel
BF314DH multisensor melder,Discovery, excl. Sokkel
BF316DH optische melder,Discovery, excl. Sokkel
BF317DH ionisatie melder,Discovery, excl. Sokkel
BF313DH carbon monooxide melder,Discovery, excl. Sokkel
BF370DP/S
handmelder, Discovery opbouw
BF370DP/F
handmelder, Discovery inbouw incl raam
BF370DP/SI
handmelder, Discovery opbouw, incl isolator
BF370DPWI
handmelder,IP67, Discovery opbouw, incl isolator
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