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AUTROPRIME
Enkelt, pålideligt og fleksibelt interaktivt branddetektionssystem
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Højteknologi, enkel 
konstrukstion og lave 

omkostninger

OM AUTROPRIME
Autroprime® interaktive branddetektionssystem sikrer markedet et højteknologisk og 
omkostningseffektivt system til mindre og mellemstore applikationer, såsom børnehaver, 
skoler, kontorbygninger, mindre hoteller og lignende. Systemet er certificeret i henhold til 
internationale standarder og garanterer den effektive og pålidelige detektering, som vores 
kunder forventer.

Vores produkter har altid været forbundet med innovative teknologier, og Autroprime® er 
ingen undtagelse. Systemet indeholder flere af vores afprøvede teknologier - det revolu- 
tionærende er, at disse eksklusive funktioner er repræsenteret i så enkel en konstruktion.

Autroprime® - så enkelt kan det gøres.
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Autroprime® er en integreret central af høj kvalitet og funktionalitet til mindre og mellemstore applika- 
tioner. Hvad gør den så enkel?

Enklere vedlighold
Vores detektorer med SelfVerify-funktion kontrollerer automa-
tisk, at røg- og  varmefølsomhed er korrekt i forhold til EN-norm, 
ligesom funktionen sørger for dagligt af gennemføre alle 
vedligeholdelsesrutiner. 

Ved hjælp af en intern kompensation sørger detektorerne for at 
opretholde korrekt følsomhed, hvis en detektor skulle blive støvet. 

Enklere idriftsætning
Når betjeningspanelet tilsluttes, konfigureres systemet automa-
tisk basert på individuelle data fra hver enkelt sløjfeenhed. 

Enklere drift
Detektorene har unikke adresser. Skulle en detektor vise fejl, vises 
dens nøjagtige placering i displayet. 

BRANDDETEKTION PÅ DEN ENKLE MÅDE
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Autroprime® er et fleksibelt system. Med eksklusive specifikationer og mange funk- 
tioner kombineret med en fordelagtig pris kan Autroprime® installeres i enhver mindre 
eller mellemstor applikation.

Indgange
2 overvågede indgange
2 ikke-overvågede indgange

Udgange
2 overvågede 24 VDC/0,5A udgange
2 relæudgange (NC eller NO)
2 ikke-overvågede kollektorudgange

Sløjfekapacitet
2 (4) sløjfer x 127 adresser, max. 512 adresser
(røg/varme/flammedetektorer, kontrolenheder 
og I/O-enheder)

Præsentationssystem AutroMaster
Modbus RTU

Panelbuss-kapacitet
8 repeaterpaneler og/eller  
mimikkdrivere

Tredjepartskommunikation
Serielporte RS232/422/485
    NMEA
    ESPA 4.4.4
    Modbus RTU
TCP/IP-Ethernet
    Modbus RTU

USB-port

Mimikkdriver
Option:  
32-256 udgange  
og 8-64 indgange

FLEKSIBILITETAutroprime-systemet er 
ideelt til:

 v børnehaver/skoler

 v plejehjem

 v små hoteller

 v kontorbyninger

 v butikker
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Et integreret sikkerheds- og kontrolsystem, som kombinerer styrken i et kraftig brandvarslingssystem med 
kontrol- og overvågingsfunktioner, som sørger for, at du har kontrol i tilfælde af brand.

Hvis du har behov for at udvide branddetektionssystemet, er AutroMaster ISEMS vejen at gå. Et ubegrænset antal Autroprime®- 
systemer kan kobles sammen i et centralt kontrolpunkt, som kan være placeret i den anden ende af byen - eller landet for den sags skyld. 
Sådan skaffer du dig fuld kontrol over hele bygningsmassen.

Statusinformation vises i realtid på en let forståelig grafisk brugerflade på display. Navigering i det overvågede område foretages enkelt 
via navigeringsknapperne og brug af zoom – med mulighed for at få vist alt i detaljer.

AutroMaster ISEMS præsenterer realtidsværdier for gastæthed, varme og røg i forskellige farver i de overvågede områder. Dette giver 
dig et godt overblik i en nødsituation.  

AUTROMASTER PRÆSENTATIONSSYSTEM

Fleksibelt og pålideligt
– enkelt at vedligeholde, 

ændre og udvide

AutroMaster ISEMS har også mulighed for at vise kundespecifik information i det overvågede
område. Strøm- og vandforsyning, sprinklere, nødbelysning, flugtveje, branddøre eller andre 
enheder, der kan være relevante i tilfælde af en nødsituation, vises. Kunden vælger, hvad der 
skal vises, således at kun de nødvendige oplysninger præsenteres.
 
Onshore Edition
AutroMaster Onshore Edition er en skræddersyet variant, som indeholder omfattende sty-
ringsfunktioner for brandalarmeringsanlæg på land. Kunderne kan her tilføje dedikerede 
softwaremoduler for tilpasning og udvidelse af funktionaliteten i forhold til deres behov.
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For mere end 50 år siden designede vi det første automatiske brandalarmeringssystem.
Siden vi har videreudviklet systemet – og vi skaber stadig nye revolutioner. Målet er 
altid, at du skal kunne føle dig tryg.
 
Vi ved, at vi leverer nogle af markedets bedste produkter, men vi ved også, at selv de 
allerbedste produkter kan blive endnu bedre. Kun sådan kan vi med stolthed sige, at vi 
værner om liv, miljø og værdier. 

Vores hverdag handler om at tænke nyt,

og sådan skaber vi de produkter,

der gør, at du altid kan føle dig tryg. 

Autronica Fire and Security
AS er en ledende innovator,
producent og leverandør af
brandsikkerhedsudstyr og

maritime måleinstrumenter.
 

Vores produkter sørger
for brandsikkerheden på

land, til vands samt på det
petrokemiske marked og olie-  

og gasmarkedet.
 

Vores selskab er ejet af United
Technologies Corporation

(UTC) og har over 450
medarbejdere, som varetager

hele processen fra ide,
udvikling og produktion til
service og markedsføring af

produkterne.
 

Vi er et internationalt
selskab med kontorer

over hele verden og med
hovedkontoret solidt placeret
i Norges teknologihovedstad

Trondheim.



12

Autronica Fire and Security A/S
DENMARK

Industriholmen 17-19, DK-2650 Hvidovre
Phone: +45 36 86 96 00 | E-mail: info@autronicafire.dk | www.autronicafire.dk

Aarhus +45 36 86 96 00

116-P-APRIME/DEN/ADK, 2015-04-20

Brandsikkerhed prioriteres i stigende grad i store dele af verden, og vi er glade for at være en del af denne udvikling. Vi 
gør hverdagen sikre for mange mennesker rundt omkring i verden.

Vores produkter er fleksible og nemme at tilpasse til lokale forhold. Dette gør det sikkert at vælge vores løsninger -  
uanset hvor i verden, du befinder dig.

Vi kan med hånden på hjertet sige, at vi tilbyder sikkerhed i verdensklasse. Gang på gang har vores opfindelser 
revolutioneret markedet for brandsikring, og i dag er de fleste mennesker i Danmark aldrig langt væk fra et af vores 

produkter.

At påstå, at vi redder verden ville være en overdrivelse, 

men vi bidrager til at gøre den til et sikre sted.


