
Complete set: Een set bestaat uit een zender/ontvanger, een bediendeel en een reflector. Met 

het bediendeel is het systeem te programmeren, aan te sturen, testen en te controleren. Bij on-

derhoud is geen hoogwerker nodig omdat alles op vloerhoogte te regelen is. 

De standaard reflector is geschikt voor een afstand van 40 meter. Er zijn ook reflectorsets lever-

baar voor afstanden tot 80 meter en een set voor afstanden tot maximaal 100 meter. 

De gevoeligheid is in te stellen tussen 25% (gevoelig) en 50% (minder gevoelig), waarbij ook een 

tijdsfactor tussen 1 en 30 seconden instelbaar is. Dit geldt ook voor storingen (bijvoorbeeld een 

heftruck in het bereik), de tijdsfactor is hier instelbaar tussen 1 en 60 seconden. 

Uitlijnen: Het systeem regelt zichzelf ( binnen 5 minuten) in waarbij de gevoeligheid en signaal-

sterkte automatisch ingesteld worden voor de meest optimale detectie. Bij veranderingen van 

temperatuur of bij harde wind kunnen zich bewegingen in het gebouw voordoen. In die gevallen 

richt de zender/ontvanger zich opnieuw op de reflector zodat nodeloze alarmeringen voorkomen 

worden! 

Vervuiling: In stoffige omgevingen kan er stof neerslaan op de zender/ontvanger en de reflector. 

Door de automatische vervuilingscompensatie zorgt het systeem er voor dat de gevoeligheid ge-

lijk blijft. Op het bediendeel is de vervuiling af te lezen. Bij een onderhoudsbeurt kunnen zender/

ontvanger en reflector gereinigd worden. Door de vlakke voorkant van de zender/ontvanger is 

het reinigen zeer eenvoudig. Hiervoor kan bijvoorbeeld een Solo-teststok gebruikt worden waar 

een wisser op gemonteerd is.  

Algemene voordelen: IP65, temperatuurcompensatie, zendfrequentie instelbaar (geen onderlin-

ge beïnvloeding), 5 jaar garantie, met Apollo-print (optie) rechtstreeks in analoog systeem, gerin-

ge onderhoudskosten, extreem laag stroomverbruik (3,5 mA), Nederlandstalig bediendeel / Ne-

derlandstalige handleiding, volledige eerste uitlijning binnen 5 minuten. 

Lineaire rookdetector: thefirebeamplus 

• Lineaire rookdetector (firebeam) met pris-

mareflector en bediendeel. Corrigeert be-

wegingen van het gebouw. Lijnt zichzelf 

uit en corrigeert als het nodig is d.m.v. 

twee lineaire motors achter de print. 

• Afstand 40 meter standaard (max. 15m 

breed), met meerdere reflectors geschikt 

tot maximaal 100 meter. 

• VdS-certificaat en CPD-keur. 
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Lineaire rookdetector:  

thefirebeamplus 

Benodigde voeding:       12 tot 45  Volt   

Stroomverbruik:            3,5mA 

Omgevingstemperatuur: -10 tot + 60ºC 

Detectiegevoeligheid:      instelbaar 25 -  50%              

                               1 -  30 seconden 

Uitgangen:                       Alarm,  Storing          

Klasse:               IP65 

VdS nummer:                  G206056 

CPD nummer:              0786 – CE20241 

Bestelnummers:   FB40+:  Lineaire rookdetector, thefirebeamplus, compleet met 

     Nederlandstalig bediendeel en reflector tot 40 meter.   

Opties:                  MOP:   Montageplaat voor extra stabiliteit achter thefirebeam 

    40-80kit:  Set reflectors voor een max. bereik van 80  

   80-100kit: Set reflectors voor een max. bereik van 100 meter  

   40-80kitR:  Set “anti fog” reflectors max. bereik van 80 meter  

   80-100kitR:  Set “anti fog”reflectors max. bereik van 100 meter  

                              AFS:   Anti fog set bestaand uit reflector en voorzetraam 

                              Uni EG:  Print met Apollo-protocol, incl. isolator, VdS-keur  

                              BK40:   Beschermkorf voor FB40+ 

                              BKC:   Beschermkorf voor bediendeel 

                              BF360-24:  Voeding, 24V 1,5A, in kunststofkast, EN54-4 met VdS en CPD 

                              BF362-1: Voeding, 24V 1,5A,  in metalenkast, EN54-4 met VdS en CPD 


