
AUTROPRIME
Enkelt, pålitelig og fleksibelt interaktivt branndeteksjonssystem
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Høyteknologi, enkel 
konstruksjon og lave 

kostnader

OM AUTROPRIME
Autroprime® interaktivt branndeteksjonssystem fra Autronica Fire and Security tilbyr mar-
kedet et høyteknologisk, rimelig system for branndeteksjon til små og mellomstore applika-
sjoner, som barnehager, kirker, borettslag, mindre hoteller og lignende. Systemet er  godkjent 
i henhold til internasjonale standarder, og gir den effektive og pålitelige deteksjonen våre 
kunder forventer.

Våre produkter har alltid vært forbundet med nyskapende teknologi som endrer folks syn på 
branndeteksjon og trygghet. Autroprime® er ikke noe unntak. Systemet inkluderer flere av 
våre velutprøvde teknologier, det revolusjonerende er at disse eksklusive funksjonene er satt 
sammen i en egen lavprispakke. 

Autroprime® – så enkelt kan det gjøres
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For små og mellomstore applikasjoner bringer Autroprime® enkelhet, kvalitet og god funksjonalitet i ett 
integrert system. Dette gir trygghet og økonomi i én og samme pakke. Hva gjør det så enkelt?

Enklere vedlikehold
Våre SelfVerify-detektorer sjekker daglig ved selvtest at røyk- og 
varmefølsomheten er korrekt ift. EN-norm. Dette sørger for at 
systemet selv ivaretar sine daglige vedlikeholdsrutiner. 

Detektorene sørger ved hjelp av en intern kompensasjon for å 
opprettholde korrekt følsomhet dersom detektoren skulle bli 
nedstøvet. 

Enklere igangsetting
Når operatørpanelet slås på, vil anlegget automatisk konfigureres 
basert på individuelle data fra hver enkelt sløyfeenhet. 

Enklere drift
Detektorene har unike adresser. Skulle noe skje, kommer nøyak-
tig stedsangivelse opp på panelet. 

BRANNDETEKSJON PÅ DEN ENKLE MÅTEN
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Innganger
2 overvåkede innganger
2 ikke-overvåkede innganger

Utganger
2 overvåkede 24 VDC/0,5A utganger
2 relèutganger (NC eller NO)
2 ikke-overvåkede kollektorutganger

Sløyfekapasitet
2 (4) sløyfer x 127 adresser
(røyk/varme/flammedetektorer, 
kontrollenheter og I/O-enheter)

Presentasjonssystem
Modbus RTU

Panelbuss-kapasitet
8 repeaterpanel og/eller  
mimikkdrivere

Tredjepartskommunikasjon
Serieporter RS232/422/485
    NMEA
    ESPA
    Modbus RTU
TCP/IP-Ethernet
    Modbus RTU

USB-port

Mimikkdriver
Opsjon:  
32-256 utganger  
og 8-64 innganger
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Autroprime® er et fleksibelt system. Med eksklusive spesifikasjoner og et mangfold av 
funksjoner, kombinert med fordelaktig pris, kan Autroprime® installeres i enhver liten 
eller mellomstor applikasjon.

Vi er stolte av å tilby dette moderne branndeteksjonssystemet i markedet.

USB-port

FLEKSIBILITETAutroprime passer ideelt 
for:

 v barnehager/skoler

 v pleiehjem

 v små hotell

 v kontorbygg

 v butikker
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Et integrert sikkerhets- og kontrollsystem som kombinerer styrken i et kraftig brannvarslingssystem med 
kontroll- og overvåkingsfunksjoner som sørger for at du har kontroll i tilfelle brann.

Dersom du har behov for å utvide branndeteksjonssystemet er AutroMaster ISEMS veien å gå. Et ubegrenset antall Autroprime®-system 
kan kobles sammen i et sentralt kontrollpunkt, som kan befinne seg i en annen kant av byen - eller landet for den saks skyld. Slik skaffer 
du deg full kontroll over hele bygningsmassen.

Statusinformasjon vises i sanntid i et lettforståelig grafisk grensesnitt på skjerm. Navigering i det overvåkede området gjøres enkelt via 
navigeringsknappene og bruk av zoom – med mulighet til å vise alt i detalj.

AutroMaster ISEMS presenterer i sanntid verdier for gasstetthet, røyk og varme med forskjellige farger i de overvåkede områdene. Dette 
gir deg god  oversikt i en nødssituasjon. 

AUTROMASTER ISEMS
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Fleksibel og pålitelig 
– enkelt å vedlikeholde, 

endre og utvide

AutroMaster ISEMS har også muligheten til å vise kundespesifikk informasjon i det over-
våkede området. Strøm- og vannforsyning, sprinkleranlegg, nødlys, rømningsveier, brann-
dører eller andre objekter som kan være relevante i tilfelle en nødssituasjon vises. Kunden 
velger selv hva som skal vises, noe som forenkler oversikten og presenterer kun nødvendig 
informasjon.

Onshore Edition
AutroMaster Onshore Edition er en skreddersydd variant som inneholder omfattende sty-
ringsfunksjoner for brannalarmanlegg på land. Kundene kan her legge til dedikerte pro-
grammoduler for å tilpasse og utvide funksjonaliteten i forhold til sine behov.
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Vi verner liv, miljø og verdier
www.autronicafire.no
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Slik skaper vi de produktene som gjør at du alltid kan føle deg trygg.

For over femti år siden fant vi opp den aller første brannalarmen slik du kjenner den i dag. 
Siden har vi snudd opp ned på den mange ganger – og vi skaper stadig nye revolusjoner. 
Målet er alltid at folk skal kunne tenke litt mindre på det som er aller viktigst; trygghet.

Vi vet at det vi leverer er blant markedets beste produkter, men vi vet også at de aller beste 
produktene alltid kan bli enda bedre. Bare slik kan vi med stolthet si at vi verner liv, miljø 
og verdier.

Vår hverdag handler om  
å tenke nytt.
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Autronica Fire and Security AS
Bromstadveien 59, NO-7047 Trondheim, Norge

Tlf: 90 90 55 00  |  E-post: info@autronicafire.no  |  www.autronicafire.no
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Autronica Fire and Security AS er en ledende innovatør, produsent og leverandør av 
brannsikkerhetsutstyr og maritime måleinstrumenter, verden over. 

Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, 
olje- og gass markedet.

Vi er eid av United Technologies Corporation og har over 450 ansatte som ivaretar hele 
produksjonslinja, fra idé, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produk-

tene våre.

Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plas-
sert i Norges tek no logi hovedstad Trondheim.


