
 

P-BR210/CN, 030130 Vi verner liv, miljø og verdier...     
 

 

Egenskaper 

• Konfigurerbar funksjon og prioritet 
• Funksjonsknapper for start/ stopp av forhånd-

sinnspilte talemeldinger 
• Konfigurerbare sonevalgsknapper for kontroll av 

brannmannsmikrofon 
• Signaliserende LED-indikatorer for alle funk-

sjonsknapper og sonevalgsknapper 
• På vegg- eller innfelt montasje, rackmontasje i 

standard 19” kabinett 

Beskrivelse 

BR-210 er et operatørpanel for AutroVoice BR-200-
systemet. Panelet er fullt konfigurerbart når det gjel-
der funksjon og prioritet, og har funksjonsknapper 
for manuell start av følgende meldinger:  
“Evakuering”,  
”Faren over” og 
“System test” 
I tillegg finnes en tilbakestillingsknapp for stopp av 
disse meldingene. 
LED-indikatorene signaliserer aktive funksjoner. 
 
Panelet er utstyrt med en brannmannsmikrofon. 
Denne har også konfigurerbar prioritet, men vil som 
oftest ha høyeste prioritet i systemet. Dermed vil den 
alltid bryte inn, også under en alarm, for å gi direkte 
beskjeder. Mikrofonen har sonevalg med mulighet for 
å gi meldinger til separate deler av bygningen, og 
denne muligheten styres ved hjelp av de ulike sone-
knappene på panelet. Soneknappene er individuelt 
konfigurerbare, og kan dekke en eller flere høyttaler-
kurser. De markeres også med LED-indikatorer. En 
”Alle soner”-knapp gjør det mulig å effektivt velge alle 
sentralens høyttalerkurser. 
 
Panelet er for øvrig utstyrt med en fysisk lås som 
kan åpnes ved hjelp av en brannmannsnøkkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versjoner 
Det finnes flere varianter av betjeningspanelet: 
BR-210/01: 14 sonevalg 
BR-210/02: 6 sonevalg 
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BR-210 Operatørpanel for BR-200  

Autronica Fire and Security AS, Trondheim. Telefon: 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.  
   Oslo: 23 28 70 00, Moelv: 62 34 10 00, Tønsberg: 33 33 19 30, Bergen: 55 27 35 50, Stavanger: 51 84 09 00,  
   Kristiansand: 38 06 61 00, Harstad: 77 00 25 50  
   Div. Oil & Gas, Stavanger: Telefon: 51 84 09 00, faks: 51 84 09 99 
Besøk Autronica Fire and Security sine internettsider: www.autronicafire.com 

 

Tekniske spesifikasjoner 

Maks. avstand mellom PA 
rack og operatørpanel  

Maks. 750 m 

Kabel mellom BR-210 og 
PA rack  

BRG-GZ928 

Brannmannsmikrofon Svanehalsversjon, 
konfigurerbar priorite-
ring 

 
 
Artikkelnummer Beskrivelse 
BR-210/01.1 Operatørpanel for BR-200 m/ 

14 sonevalg 
BR-210/02.1 Operatørpanel for BR-200 m/ 

6 sonevalg 

Dimensjoner 
 

 
 
 
 

 

 

SystemLED 

 
 
 

Grønn Systemet er klart 

Gul Systemet er opptatt, men kan overstyres 
av panelet 

Rød Systemet er opptatt eller har feil 


