
Esiohjelmoitu, osoitteellinen

PALOTURVAJÄRJESTELMÄ

Inim Previdia Compact paloturvapaketit ovat valmiita 
järjestelmiä esimerkiksi päiväkotiin, asunto-osakeyhtiöön 
tai suureenkin liiketilaan. Järjestelmä on valmiiksi esioh-
jelmoitu ja erittäin helppo asentaa ja ottaa käyttöön.



Osoitteellisen Inim Previdia C050S  
-palovaroitinjärjestelmän ominaisuudet:
• 1 silmukka ja 64 osoitepaikkaa

• Järjestelmään lisättävissä 47 keskusta tai käyttölaitetta

• 4,3” LCD-kosketusnäyttö

• Suomenkielinen käyttövalikko ja ohjelmointiohjelma

• EN54 -hyväksytty

• Inim Studio-ohjelmonti TCP-IP-yhteydellä

• Lisenssivapaa

• Hallitsee Inim, Argus ja Apollo-suojaprotokollat silmukassa

• Inim Cloud pilvipalvelu

• Avoin rajapinta; SIA-IP, MODBUS, TCP-IP, BMS

Lisenssivapaa paloturvajärjestelmä 
valmiilla esiohjelmoinneilla

Previdia Compact keskuksen käyttäjäystävällisyyteen on kiin-
nitetty erityistä huomiota, mutta kuitenkin se sisältää erittäin 
monipuoliset ja innovatiiviset ominaisuudet, jotka ovat tuttu-
ja suuremmista Inim keskuksista. Ohjelmointi tapahtuu ilmai-
sella, suomenkielisellä Studio ohjelmalla TCP-IP-yhteydellä. 

Järjestelmään voidaan liittää jopa 47 keskusta tai käyttölai-
tetta ja 64 osoitteellista ilmaisinta muodostaen laajan ja toi-
mivan kokonaisuuden. 

Previdia Compact järjestelmä on laajennettavissa Inim, Apol-
lo ja Argus ilmaisimilla - sekä langallisilla että langattomil-
la. Keskukset ovat verkotettavissa isompiin kokonaisuuksiin, 
ja samaan järjestelmään voidaan liittää myös äänievakuointi, 
turvavalaisimet ja IP-valvontakamerat. 

Previdia Compact on osoitteellinen palovaroitin- ja turvavalokeskus pieniin ja kes-
kisuuriin kohteisiin. Myymäläpakkauksessa on kaikki tarvittava ja se on valmiiksi 
esiohjelmoitu taaten helpon käyttöönoton. Asentaminen on erittäin yksinkertaista 
suomenkielisen pikaohjeen ja lisenssivapaan ohjelmointiohjelman avulla.

Helposti skaalautuva  
osoitteellinen paloturvallisuuspaketti
Inim Previdia Compact paloturvakeskukset on valmiiksi koottu erilaisiin paketteihin, ja nii-
tä voidaan laajentaa kohteen vaatimusten mukaan konventionaalisilla tai osoitteellisilla 
ilmaisimilla, IP-kameravalvonnalla tai Harper-turvavalaisimilla. Ainutlaatuinen modulaari-
suus ja verkotettavuus tarjoavat järjestelmän, joka sopii kaikentyyppisiin kohteisiin.

Osoitteellinen sireeni-vilkku-äänikanta sekä yhdistelmäil-

maisin tuovat perinteiset palovaroittimet nykypäivään. 

Täysin valvotuista ilmaisimista saadaan ilmaisinkohtainen 

hälytys- ja huoltotieto, esimerkiksi ilkivallan sattuessa tai 

huollon ja puhdistuksen tarpeesta. Kanta on vapaasti oh-

jelmoitavissa ja siihen voidaan äänittää esimerkiksi poistu-

misääni millä tahansa kielellä. 



Osoitteellinen palovaroitinjärjestelmä
Sähkönumero: 71 392 33
Tuotekoodi: PALOTURVAGSM-C050S
•  Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
•  7 yhdistelmäilmaisinta (ED300)
•  7 asennuskantaa (EB0010)
•  Torvisireeni (ES2010RE)
•  2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)
•  GSM-siirtokortti; puhe, SMS, CID, etäkäyttö (PREVIDIA-DIAL)

Langaton, Osoitteellinen palovaroitinjärjestelmä
Sähkönumero: 71 392 31 
Tuotekoodi: PALOTURVAARGUS-C050S
•  Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
•  Väylämuunnin (VW2W100)
•  2 langatonta yhdistelmäilmaisinta (L-MC-SG)
•  Torvisireeni (CWS100)
•  2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)

Sähkönumero: 71 392 35
Tuotekoodi: TURVAVALOBUS-C050S
•  Palovaroitinkeskus (PREVIDIA-C050S)
•  4 turvavaloa (HPDVBA110242)
•  2 poistumisvaloa (HP320BA000340)
•  2 opastemuovia, alas (OH320PNDW)
•  2 akkua 12V, 8,5 Ah (PG12V9)

Osoitteellinen turvavalojärjestelmä

Lisenssivapaa paloturvajärjestelmä 
valmiilla esiohjelmoinneilla

HARPER turva- ja opastevalaisimien 
integroiminen järjestelmään tuo 
kustannustehokkuutta ja helpottaa 
asennusta.

Valvontakamerakuva ja graafiset  
kartat tuovat varmuutta ja nopeutta 
tilanteiden todentamiseen  
erityisesti suurissa kohteissa.

TURVAVALAISININTEGRAATIO

IP-KAMERAINTEGRAATIO



Previdian kosketusnäytön ainutlaa-
tuiset innovaatiot lyhentävät ratkai-
sevasti vaaratilanteiden vasteaikaa ja 
vähentävät erheellisten ilmoitusten 
määrää. Mitä suurempi järjestelmä, 
sitä enemmän kosketusnäyttö tuo 
etuja järjestelmän hallintaan.

Suomenkielinen graafinen värikosketusnäyttö tekee 
paloilmoitinjärjestelmän konfiguroinnista, hallinnasta 
ja ylläpidosta erittäin yksinkertaista. Kosketusnäyttö 
tarjoaa lukuisia käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

•    Tilanteeseen mukautuvat suorat painikkeet 
•    Graafinen silmukkarakenne 
•    Graafiset pohjakuvat 
•    IP-kameroiden reaaliaikainen kuva  
      linkitettynä hälyttävään pisteeseen

Kaikki Previdia Compact ja Previdia Max tuotteet voidaan liittää samaan Hor-
net+ -verkkojärjestelmään ja minkä tahansa Previdia keskuksen voi päivit-
tää isompaan paloilmoitinjärjestelmäksi. Suuremmassa Previdia Compact kes-
kuksessa (Previdia-C200L) on 2 silmukkaa ja 240 osoitepaikkaa sekä 21 Ah 
akusto.

Previdia Compact järjestelmään on saatavilla myös tiedonsiirtomoduuli ja 
etäkäyttölaite. Tiedonsiirtomoduuli kommunikoi perinteistä lankalinjaa tai 
3G-verkkoa pitkin. Se soittaa nauhoitetut ääniviestit sekä lähettää SMS-vies-
tillä keskuksen ohjelmoidun osoitteellisen tiedon.

Päivitys paloilmointinjärjestelmäksi

Previdia Compact 1x64: PREVIDIA-C050S 

Sähkönumero: 71 392 81

Previdia Compact 2x240: PREVIDIA-C200L 

Sähkönumero: 71 392 79

Previdia Tiedonsiirtomoduuli: PREVIDIA-DIAL 

Sähkönumero: 71 392 47

Etäkäyttölaite: PREVIDIA-REPW 

Sähkönumero: 71 392 85

www.fsm.fi


