
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman olika tillverkares 
brandlarmcentraler och andra händelser. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder 
användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar för alla typer av företag.

PACOM UNISON  
Unison fungerar som en smart länk mellan brandlarmcentralen och andra delsystem. 

I händelse av ett larm kan systemet indikera på vilken plats larmet har utlösts. Platsen för larmet kan visas på en planritning/
karta och unika ljudsignaler eller styrningar kan utföras från arbetsstationen. Operatören kan återställa enheten och utföra en 
stor mängd andra fjärrstyrda funktioner

SINTESO BY SIEMENS FIRE SAFETY AND SECURITY   
Siemens Fire Safety och Security är den marknadsledande brandlarmsleverantören på marknaden som erbjuder en 
komplett portfölj från tidig upptäckt till rätt åtgärd och uppföljning. Med visionen ”innan det händer” och med världsledande 
branddetektering, styrning, utrymning och gassläck erbjuder Siemens helhetslösningar för alla typer av byggnader och 
miljöer, allt från mindre och medelstora till stora och komplexa. 

DATABLAD
UNISON BRANDMODUL – SIEMENS SINTESO INTEGRATION

HUVUDFUNKTIONER
Tas emot i Unisonklienten

Brandlarm  
Felmeddelanden  
Övervakningslarm  
Status för strömförsörjning  
Status för batteri 

Hanteras från Unisonklienten

Återställa/kvittera larm  
Från/tillkoppla detektorer, sektioner 
Från/tillkoppla samtliga larmdon  
Från/tillkoppla ventilationsutgångar 
Från/tillkoppla sprinklerutgångar 

Stödjer automatisk uppläsning av 
konfiguration till Unison.
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 

KOMPATIBILITET

Siemens AlgoRex EP7

Siemens FS20 MP4 

Siemens MK8000 OPC server MP4.50

Unison Version 5.9

Brandlarmsystem Sinteso FS20 med centralenheterna FC2020, FC2040, 2060 och FC2080 är den senaste generationens 
brandlarmsystem från Siemens. Systemen kan vara antingen centraliserade eller decentraliserade till sin uppbyggnad 
och har egenskaper och gränssnitt som krävs för kommunikation via nätverk. Personal vid de olika manöverplatserna 
får därmed en tydlig överblick vilket gör det möjligt för dem att initiera proaktiva och målinriktade ingripanden. 
Detektorkretsarna kan innehålla både introspektiva och interaktiva detektorer samt larmdon. Dessutom finns möjlighet 
att ansluta kollektiva detektorer. Till varje detektorkrets kan Sinteso rök-, linjerök-, flam-, samplande detektering, 
värmedetektorer, larmknappar, indikeringstablåer, larmdon, in/utgångs-enheter och videoverifiering anslutas. Centralen kan 
ha upp till 5000 adresser per centralenhet, upp till 64 centralenheter per systembus/FCnet och programmerbara styrningar.

Brandlarmsystemet har också tidsanpassad detektorkänslighet, användarvänligt handhavande, inbyggd larmlagring, 
möjlighet att ansluta fjärrtjänster. Mjukvaran kan uppdateras via PC och centralen kan anslutas till överordnat system.

BESKRIVNING

ORDERINFORMATION

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 004 USN-FCM Unison Brandmodul. Inkluderar licens för 250 brandadresser.

110 003 004 USN-FCM-250 Unison licens för 250 brandadresser.
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