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FPLT108 Brandcentrale

De FPLT conventionele brancentrales zijn ontwikkeld voor zowel installateurs
als eindgebruikers. De centrales bieden een technisch geavanceerde reeks
aan mogelijkheden en functies terwijl ze gemakkelijk installeerbaar,
programmeerbaar en te bedienen blijven. Een complete reeks van
conventionele detectoren, beam detectoren, manuele brandmelders
(drukknoppen), luchtkanaal toepassingen en audiovisuele elementen vullen
de FPLT-reeks aan.
De FPLT 2, 4 of 8 zone conventionele brandcentrales bieden een brede
waaier aan voordelen aan de installateur en eindgebruiker en zijn ideaal voor
panden zoals kantoren, winkels, café’s, B&B’s, clubs, kleine industriële
panden, rust- en verzorgingstehuizen, scholen, enz.
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In scholen, rust- en verzorgings-

overgaan tot een correcte beslissing
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