
Pause/resetknapp - hvit

HUSH
Pause/resetknapp for Zeta adresserbar brannalarmsystem. Benyttes i 
leiligheter etc. for lokal reset av uønsket brannalarm før full 
brannalarm utløses i alle leiligheter/brannsoner.

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby,no                  
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00

HUSH datablad

Tekniske spesifikasjoner

Type Data

Strømforsyning: 17 – 28V via sløyfe

Strømforbruk i hvile: 500 uA

Strømforbruk i alarm: 13 mA

Materiale: flammehemmende ABS, hvit

IP-grad: IP21 C

Vekt: 200 gram

Temperaturområde: –10 °C til 55 °C

Størrelse: 87 x 87 x 25 mm

Farge: hvit



Funksjon
Med Zeta adresserbar brannalarmsentral kan denne enheten brukes 
som en reset/pauseknapp. Dersom en brannalarmutløses og sirener 
lokalt i en leilighet starter kan man avstille denne ved å trykke på 
knappen og holde den inne i 3 sekunder. 

Etter verifikasjonstiden vil sirener enten starte på nytt (dersom 
detektoren fortsatt er i alarm) eller forbli avstilt dersom detektoren 
som utløste alarmen er resatt.

Det er 3 timere i systemet som benyttes for denne funksjonen:

Verifikasjonstiden
Tiden systemet venter etter utløst alarm på at detektoren resettes, 
denne tiden kan settes inntil 4 minutter.

Periodetiden
Minimum 5 minutter, og er tiden etter at verifikasjonstiden er gått ut 
hvor systemet vil vente på en ny alarm. Dersom denne alarmen 
inntreffer innenfor denne tiden vil en full alarm i hele bygget utløses.

Varsletiden:
Denne benyttes sammen med HUSH knappen. Dersom alarm er 
avstilt med knappen kan man settes en varsletid til et antall sekunder 
før verifikasjonstiden utløper. Sirenen vil da varsle i noen sekunder 
dersom detektoren som utløste alarmen fortsatt er aktiv – før en full 
alarm utløses. Dette gir beboere ytterligere tid til å fjerne røyk fra 
detektoren før naboer varsles.
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Beskrivelse
HUSH knappen monteres på brannsløyfen sammen med detektorer og 
sirener og programmeres til ønsket brannsone (leilighet) i sentralen.
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HUSH Knapp Detektor aktiveres og den lokale 
sirenen aktiveres til knappen 
trykkes inn (3 sekunder)

NB! Sløyfe 1 og sløyfe 2 er 
ikke polaritetsavhengige, 
men det anbefales at L2 er 
koblet til +



Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no

Trenger du support? 

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal 
få den supporten du trenger. Vårt 
supportteam er klare til å hjelpe deg! 

Trenger du et kurs? 

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik 
at du som montør bruker kortere tid og er 
trygg på installasjon av våre produkter
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