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‘Life safety’ godkänt detekteringssystem för 
sprinklersystem med automatiserade och 
miljöanpassade �ödesvaktstester

”Life safety” godkänt detekteringssystem 
för sprinklersystem enligt UL

Unik loopteknik för detekteringssystemet
UL 864 & 346 godkänd

BS EN12845 kompatibel
Miljöanpassade tester av �ödesvakter

Enkla samordnade funktionstester
Intelligent systemhantering  

Följer normen för brandskydd 24/7

Tekniska data

“Zonecheck Addressable”  är godkänt enligt UL ‘life safety’-standarden och överensstämmer med de 
relevanta ‘life safety’-kraven som beskrivs i BS EN12845, EN54 och NFPA101. Zonecheck är helt 
godkänt enligt LPCB, FM, UL och VdS standarderna.

“Zonecheck Addressable”-systemet kan hantera upp till 1000 st Zonecheck-enheter på en kabelloop som är upp till 
3 km lång. Kontrollenheten drivs med 50 eller 60Hz växelström och ett spänningsområde mellan 100 - 240V. Interna 
batterier ger  ‘Life satety’-övervakning under en period av minst 24 timmar vid ett strömavbrott. Loopen övervakas 
kontinuerligt för kontinuitet så att ingen öppen krets eller kortslutning gör systemet obrukbart. Kontrollenheten 
har även förmågan att kommunicera med ett brandlarmsystem, den skickar ut en ‘Test’-signal under ett �ödes-
vaktstest för att undvika falsklarm och kan skicka vidare de statusvillkor som krävs. IMM-enheten som ansluts till 
Zonecheck-enheten har ytterligare funktioner som möjligheten att övervaka den lokala zonens avstängningsventil 
och övervaka den lokala anslutningen till elnätet. Project Fires larmventiltestare Bellcheck® �nns även tillgänglig i 
en adresserbar version och kan integreras in i ett “Zonecheck Addressable” system.

Elförsörjning
PCB-spänning 

Antal utgångar
Typ

Max. brytström
Max. brytspänning

Brytbar elförsörjning för pumpen

110-230VAC 50/60 Hz- 250w max
110-230VAC 50/60 Hz- 250w max
2
Relä, spänningsfri, enpolig, omkopplare/brytare för  
Zonecheck pumpens elförsörjning
3A resistiv
230VAC, 30VDC
250VAC-3A

Intelligent Monitoring Module (IMM)

Zonecheck levereras som en ihopsatt enhet enligt BS EN 10255 (förut BS 1387) standarden för medeltunga rör. 
Rörets rörändar levereras som rillade och kant-till-kant-avståndet är 450mm, ytbehandlingen är 
rödmålning och tillverkningsstandard är enligt kvalitetssäkringen EN ISO 9001: 2008. 
Zonecheck �nns tillgänglig i följande rördiametrar: Ø50, Ø65, Ø80, Ø100, Ø150 & 200mm.

Arbetstryck
Arbetstemperaturområde

Rördiameter
Ventiler

Godkännanden

Zonecheck speci�kationer
Vatten, max. 12 bar 
0°C - 49°C 
50, 65, 80, 100, 150 & 200 mm (2, 2½ 3, 4, 6 & 8“)
Inlopp (röd): 1” Vinklad kulventil Cimberio modell 236
Utlopp (grön): 1” Vinklad kulventil Cimberio modell 236
1” adapter med backventil FAR F8344-2540
½” Kulventil utv. gänga; Kulventil; Cimberio 301-12
LPCB, UL, FM och VdS

Driftspänning
Full lastström

Märke�ekt
IP-klassning
Arbetstryck

Kondensator

Cirkulationspump
1~230v 50Hz
0.93 A
max.195 W
IP44
12 bar
5.0 μF/400 VDB

Flödesvakt
Typ

Kontaktklassning

IP-klassning
Utlösande �öde

Driftstryck
Maximal tryckstöt

VSR-EU
Två uppsättningar SPDT (Form C); 10 A @ 125/250 VAC; 
2.0 A @ 30 VDC resistiv ; 10mA min. @ 24 VDC
IP54
38 l/min
31 bar 
5.5 m/s

Information

Godkännanden

Kompatibla protokoll Apollo (S90, Xp95, Discovery) eller Hochiki ESP
Branddekteringspanel

Branddetekteringspaneler
“Zonecheck Addressable” är utformat för att skicka brand- och felinformation till en extern branddetekteringspanel. 
Detta uppnås via en smart länk till Kentec Syncro paneler. En enkel ‘brand’-signal kan även skickas via relä till 
kompatibla paneler (se nedan). Med Zonecheck Addressable är loopen oberoende av branddetekteringsloopen.

08-590 90 560
info@nordicsprinkler.se
www.nordicsprinkler.se

01889 271 271
info@project�re.co.uk
www.project�re.co.uk LIFE SAFET Y FIRE SPRINKLER DETECTION SYSTEM



Zonecheck Addressable är det första UL godkända ‘life safety’-systemet för 
detektering av sprinkler med den extra fördelen av miljövänliga helautomatiska 
�ödesvaktstester.   Systemet är godkänt enligt UL ‘life safety’-standarderna UL346 & 
UL864 och uppfyller helt kraven på relevanta ‘life safety’-brandskyddsregler, alla 
komponenter, från den brandklassade kabeln till de speciella kabelgenom- 
föringarna är godkända enligt ‘life safety’ (andra detektionssystem på marknaden är 
ej konstruerade enligt dessa standarder). 

Zonecheck Addressable använder den senaste “state-of-the-art”-teknologin för att 
skapa ett smart branddetekteringssystem. Systemet byggs upp genom att koppla 
varje Zonecheck (�ödesvaktstestare) till sin egna intelligenta övervakningsmodul (IMM - Intelligent Monitoring Module) 
och sedan koppla varje IMM-enhet via en enskild loop av brandsäker kabel till en central kontrollenhet. Den 
adresserbara kontrollenheten ger lokaliseringsinformation om vilken �ödesvakt i byggnaden som har aktiverats och i 
händelse av att sekundära alarm löst ut, antingen via rökdetektorer eller andra �ödesvakter, kommer kontrollenheten 
veta detta och visa den först utlösta �ödesvakten. Detta gör att brandkåren kan agera snabbare och lokalisera eldhärden 
eller den plats där vatten har släppts ut. 

Full kontroll
Från kontrollenheten kan även en testrutin för �ödesvaktstester programmeras så att hela byggnaden kontrolleras 
automatiskt. Genom fullständig kontroll för en hel byggnad kan kontrollenheten urskilja en brandlarmssignal, vilket gör 
att test kan utföras oberoende av all annan övrig utrustning t.ex. brandventilatorer, branddörrar och hissar etc. vilket 
isolerar och eliminerar risken för falsklarm under test (kontrollenheten kan skilja på ett test och ett brandtillstånd). 
Med ”Zonecheck Addressable” kan en hyresvärd eller en fastighetsägare nu följa reglerna för brandskydd 24/7.

Automatiska test
Kontrollenheten har förmågan att starta ett �ödesvaktstest för varje Zonecheck i systemet. Varje �ödesvakt kan 
antingen testas individuellt , per grupp eller samtidigt enligt behov. Systemet kan kon�gureras för helt automatiska test  
enligt kundens speci�kationer (t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis) där all testinformation skickas tillbaka till 
kontrollenheten. Som tillbehör till “Zonecheck Addressable” �nns en skrivare som kan skriva ut ett testprotokoll 
stämplat med tid och datum. Denna värdefulla feedback tillsammans med den unika förmågan att kunna genomföra 
test på distans betyder att hela systemet e�ektivt kan hanteras från en central plats. 

Miljöanpassat
     Brandskydd

Världens första ‘life safety’ sprinklerdetektionssystem

Hur systemet fungerar
Varje våning eller zon har sin egen Zonecheck, IMM 
och zonventil. Varje IMM är kopplad (som en del av en 
systemloop) tillbaka till den adresserbara kontrollen-
heten som övervakar alla Zonechecks på loopen. I 
händelse av en brand eller ett fel visas platsen för den 
aktiverade �ödesvakten på skärmen. Informationen 
som kontrollenheten tar emot kan sedan skickas 
vidare till en byggnads brandlarmscentral. 

Test
Under utförande av test skickas ett ‘test’-kommando 
via systemloopen till lämplig(a) IMM-enhet(er). Varje 
IMM styr sin lokala Zonecheck-pump och övervakar 
�ödesvaktens driftstid.  Om �ödesvakten fungerar i 
enlighet med regelstandarden registrerar IMM-enhe-
ten ‘Godkänd’ och skickar tillbaka resultatet till 
kontrollenheten. När detta sker stängs 
Zonecheck-pumpen av automatiskt. Om �ödesvakten 
inte fungerar eller fungerar utanför den timing som 
speci�cerats i regelstandarden registrerar IMM-enhe-
ten ‘Underkänd’ och skickar tillbaka resultatet till 
kontrollenheten samt stänger av pumpen automa-
tiskt. 

Intelligenta �ödesvaktstest
Den intelligenta utformningen av IMM-enheterna innebär att de gör mycket mer än bara skickar information om 
�ödesvakternas funktion och deras exakta plats i byggnaden. IMM-enheten kan även ta emot en insignal från sin lokala 
zonventil för att avgöra om en ventil har stängts felaktigt eller på annat sätt och skicka tillbaka denna information till 
kontrollenheten. Utöver detta har IMM-enheten möjlighet att ansluta tillbehörsutrustning via en utgång, vilket kan användas 
för som en del av en mer övergripande brandbekämpningsstrategi (till exempel - för att öppna lokala brandventilatorer eller 
stänga branddörrar i en viss zon). Det adresserbara systemet är utformat för att hantera ett sprinklersystem mer e�ektivt, till 
exempel om en övervakad ventil stängs indikeras ett felmeddelande.  Efter detta kan endast behörig personal få tillgång till 
den PIN-kodskyddade kontrollenheten för att tysta ljudlarmet (upp till fyra timmar). Efter denna period kommer larmet 
aktivera igen så att systemet hanteras i strikt överrensstämmelse med de gällande ‘life safety’-reglerna. Systemet innehåller 
även en funktion för automatisk driftsättning (’autorun’) där varje Zonecheck-pump körs två sekunder varje vecka för att 
minska risken för att pumpen skall kärva. Kort sagt är �ödesvaktstest bara början - “Zonecheck Addressable” utgör grunden 
för ett allomfattande, �exibelt och intelligent brandbekämpnings- och detektionssystem.

Miljövänliga test
Systemet är inte bara smart, det är även miljöanpassat. Traditionella testmetoder kräver att servicepersonal åker till 
arbetsplatsen och manuellt tömmer ca 320 liter vatten för varje �ödesvakt. ”Zonecheck Addressable” gör allt detta utan att 
ödsla en enda droppe vatten och hela byggnaden kan dessutom testas av en enda person som sköter allt ifrån 
kontrollenheten.

För mer information om Zonecheck Addressable, referens-
projekt och teknisk information besök:

Systemkomponenter
Zonecheck Addressable är ett fabriksbyggt och testat system.

100% Vattenbesparande
Med Zonecheck �nns det inget 
onödigt utsläpp av vatten. Med de 
fyra tester som vanligtvis krävs per år 
sparar Zonecheck 1280 liter vatten 
per år för varje installerad �ödesvakt.  
Eftersom vattnet inte behöver bytas 
ut under testet reduceras även 
rörkorrosionen.

Ökad energie�ektivitet och 
lägre kostnader 
Testandet kräver vanligtvis att 
brandpumparna driftsätts och slås av 
manuellt efter varje test. Zonecheck 
skapar en stängd testloop vilket gör 
att brandpumparna ej behöver 
driftsättas. Med Zonecheck är det 
enkelt att testa eftersom inget vatten 
släpps ut, det tar även kortare tid och 
kräver ingen extra personal. 

Minskat livscykel-
koldioxidutsläpp 
Test med Zonecheck är snabbare och 
kräver mindre resurser (vatten, 
elektricitet och personal) vilket 
avsevärt minskar koldioxidutsläppen 
kopplade till underhållet av 
sprinklersystem. 

Zonecheck Addressable
Zonecheck-enheten ansluts till 
våtrörssprinklersystem med två mekaniska 
rillkopplingar. 

Intelligent Monitoring Module (IMM)
Varje Zonecheck kräver sin egen IMM-enhet och 
har förmågan att starta ett �ödesvaktstest och 
skicka resultatet tillbaka till kontrollenheten. Varje 
IMM-enhet har även förmågan att ta emot en 
insignal från dess lokalt övervakade zonventil  
samt möjligheten att via en utgång för 
tillbehörsutrustning användas som en del i en mer 
övergripande brandbekämpningsstrategi. 

Zonecheck Addressable Kontrollenhet
Varje IMM-enhet är ansluten, via en systemloop, 
tillbaka till kontrollenheten. Från den kan hela det 
adresserbara systemet hanteras.  

Skrivare
Denna skrivare är en enkel ‘plug and play’-enhet 
som ej kräver installation. När kontrollenheten har 
avslutat ett test, oavsett om det är godkänt eller 
ej, kan ett testprotokoll skrivas ut. 

FP200 Branskyddad kabel och genomföring
Project Fire har utvecklat en speciell 
kabelgenomföring för att överensstämma med  
‘life safety’-reglerna och systemet är  
genomgående ihopkopplat med FP200 
brandresistent kabel.

Godkänd testnorm enligt UL346

Skriver ut testprotokollet med en lokal skrivare

Automatiska �ödesvaktstester

100 % vattenbesparande

Enda ‘life safety’-godkända detektionssystemet

Godkänt enligt UL864 ‘life safety’ normen

BS EN12845 kompatibel

Ger den exakta platsen för brand vid ett primärt larm.

Anslutning för extern brandsäkerhetsutrustning (t.ex. övervakade ventiler)

Byggnaden följer normen för brandskydd 24/7

Fördelar med Zonecheck Addressable 
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 Zonecheck™ är ett registerat produktnamn som tillhör Fire Products Ltd. Världspatent & europeiskt patentnummer 0907833.  Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspeci�kationer som en del av vår
policy för kontinuerlig utveckling.  Detta dokument är upphovsrättsskyddat och tillhör Project Fire Products Ltd och får inte kopieras eller reproduceras utan företagets skriftliga medgivande.

‘Life safety’ godkänt detekteringssystem för 
sprinklersystem med automatiserade och 
miljöanpassade �ödesvaktstester

”Life safety” godkänt detekteringssystem 
för sprinklersystem enligt UL

Unik loopteknik för detekteringssystemet
UL 864 & 346 godkänd

BS EN12845 kompatibel
Miljöanpassade tester av �ödesvakter

Enkla samordnade funktionstester
Intelligent systemhantering  

Följer normen för brandskydd 24/7

Tekniska data

“Zonecheck Addressable”  är godkänt enligt UL ‘life safety’-standarden och överensstämmer med de 
relevanta ‘life safety’-kraven som beskrivs i BS EN12845, EN54 och NFPA101. Zonecheck är helt 
godkänt enligt LPCB, FM, UL och VdS standarderna.

“Zonecheck Addressable”-systemet kan hantera upp till 1000 st Zonecheck-enheter på en kabelloop som är upp till 
3 km lång. Kontrollenheten drivs med 50 eller 60Hz växelström och ett spänningsområde mellan 100 - 240V. Interna 
batterier ger  ‘Life satety’-övervakning under en period av minst 24 timmar vid ett strömavbrott. Loopen övervakas 
kontinuerligt för kontinuitet så att ingen öppen krets eller kortslutning gör systemet obrukbart. Kontrollenheten 
har även förmågan att kommunicera med ett brandlarmsystem, den skickar ut en ‘Test’-signal under ett �ödes-
vaktstest för att undvika falsklarm och kan skicka vidare de statusvillkor som krävs. IMM-enheten som ansluts till 
Zonecheck-enheten har ytterligare funktioner som möjligheten att övervaka den lokala zonens avstängningsventil 
och övervaka den lokala anslutningen till elnätet. Project Fires larmventiltestare Bellcheck® �nns även tillgänglig i 
en adresserbar version och kan integreras in i ett “Zonecheck Addressable” system.

Elförsörjning
PCB-spänning 

Antal utgångar
Typ

Max. brytström
Max. brytspänning

Brytbar elförsörjning för pumpen

110-230VAC 50/60 Hz- 250w max
110-230VAC 50/60 Hz- 250w max
2
Relä, spänningsfri, enpolig, omkopplare/brytare för  
Zonecheck pumpens elförsörjning
3A resistiv
230VAC, 30VDC
250VAC-3A

Intelligent Monitoring Module (IMM)

Zonecheck levereras som en ihopsatt enhet enligt BS EN 10255 (förut BS 1387) standarden för medeltunga rör. 
Rörets rörändar levereras som rillade och kant-till-kant-avståndet är 450mm, ytbehandlingen är 
rödmålning och tillverkningsstandard är enligt kvalitetssäkringen EN ISO 9001: 2008. 
Zonecheck �nns tillgänglig i följande rördiametrar: Ø50, Ø65, Ø80, Ø100, Ø150 & 200mm.

Arbetstryck
Arbetstemperaturområde

Rördiameter
Ventiler

Godkännanden

Zonecheck speci�kationer
Vatten, max. 12 bar 
0°C - 49°C 
50, 65, 80, 100, 150 & 200 mm (2, 2½ 3, 4, 6 & 8“)
Inlopp (röd): 1” Vinklad kulventil Cimberio modell 236
Utlopp (grön): 1” Vinklad kulventil Cimberio modell 236
1” adapter med backventil FAR F8344-2540
½” Kulventil utv. gänga; Kulventil; Cimberio 301-12
LPCB, UL, FM och VdS

Driftspänning
Full lastström

Märke�ekt
IP-klassning
Arbetstryck

Kondensator

Cirkulationspump
1~230v 50Hz
0.93 A
max.195 W
IP44
12 bar
5.0 μF/400 VDB

Flödesvakt
Typ

Kontaktklassning

IP-klassning
Utlösande �öde

Driftstryck
Maximal tryckstöt

VSR-EU
Två uppsättningar SPDT (Form C); 10 A @ 125/250 VAC; 
2.0 A @ 30 VDC resistiv ; 10mA min. @ 24 VDC
IP54
38 l/min
31 bar 
5.5 m/s

Information

Godkännanden

Kompatibla protokoll Apollo (S90, Xp95, Discovery) eller Hochiki ESP
Branddekteringspanel

Branddetekteringspaneler
“Zonecheck Addressable” är utformat för att skicka brand- och felinformation till en extern branddetekteringspanel. 
Detta uppnås via en smart länk till Kentec Syncro paneler. En enkel ‘brand’-signal kan även skickas via relä till 
kompatibla paneler (se nedan). Med Zonecheck Addressable är loopen oberoende av branddetekteringsloopen.
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