
Controlemodule voor lineaire thermische detec-
tie met een vaste aanspreektemperatuur, ge-
schikt voor parkeergarages, natte ruimtes, rol-
trapruimtes, vries– en koelcellen, Atex omgevin-
gen enz. 
 
De FT-thermomaximaalkabel is een lineaire 
hittekabel welk een signalering geeft bij een be-
paalde maximum waarde. De kabel is makkelijk 
te installeren en heeft een vaste alarmtempera-
tuur: 78°C of 88°C. Bij deze temperatuur zullen 
de aders contact met elkaar maken. Na een 
brandmelding moet (een deel) van de kabel ver-
vangen worden. 
 
De controlemodule SLP-EN geeft via een display 
aan waar (op hoeveel meter) de oververhitting 
heeft plaatsgevonden.  
De SLP-EN kan werken met 2 aparte zones van 
ieder maximaal 1000 meter kabel per zone. De 
afstandsbepaling is tot op ca. 1 meter nauwkeu-
rig. Per zone is een end-of-linemodule beno-
digd. 
 
De twee zones kunnen ook gebruikt worden 
voor het aansturing van een blussing: de kabels  
moeten dan in beide in hetzelfde bewakingsge-
bied zijn aangebracht zodat een twee-melder 
afhankelijkheid gecreëerd kan worden.  
 
De SLP-EN heeft twee alarmcontacten en twee 
storingscontacten zodat iedere zone separaat 
gemeld kan worden. De SLP-EN heeft een CE en 
EN54-28-keur. 

Thermische detectiekabel: SLP-EN 

 

 

 

• Dual zonemonitor  
• Display (2 regels) met afstandsmelding 
• Tot 1 kilometer kabel per zone 
• Bescheiden afmetingen 
• Laag stroomverbruik (15mA) 
• IP65 behuizing 
• Alarmcontact per zone 
• Storingscontact per zone 
• Halogeenvrije kabel 
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Technische specificaties 
 
Afmetingen   180 x 120 x 60,5mm (h,b,d) 
IP-klasse   IP65 
Stroomverbruik in rust  <15mA 
Stroomverbruik in alarm <40mA 
Aansluitspanning  12 tot 36V gelijkstroom 
Aantal zones   2 
Kabellengte   1.000 meter per zone 
    1 meter minimaal 
Eindweerstand   1 kOhm 
Aantal relais uitgangen  2 x alarm en 2 x storing 
Optische signalering  Alarm-led 
    Storing-led 
    Spanning aanwezig-led 
Akoestische signalering  Interne zoemer 

Bestelnrs.:  SLP-EN: Controlemodule voor FT-kabel, 2 zones, EN54-28 gekeurd 
  SLP-EOL: End-of-linemodule voor SLP-EN met testfaciliteiten 
  FT-78-EN: Kabel met vaste alarmtemperatuur van 78°C 
  FT-88-EN: Kabel met vaste alarmtemperatuur van 88°C 
 
Opties:     BF560-12 12V 2A EN54 voeding 
  BF560-24 24V 1,5A EN54 voeding 


