
 

 

Compatibiliteitsoverzicht voor de 2X-F Series 
brandmeldcentrale 

Inleiding 

Dit document geeft een overzicht van de producten die 
compatibel zijn voor uw adresseerbaar brandmeldsysteem.  

Waarschuwing: Producten met een sterretje (*) zijn niet 
geschikt voor installatie in brandmeldsystemen die moeten 
voldoen aan de EN 54-13-norm. 

Adresseerbare detectoren en compatibele 
montagevoeten uit de 2000-serie 
 

Model Beschrijving 

DB2002 Standaard montagevoet 

DB2002U Standaard montagevoet met aardeaansluiting 

DB2004 Verhoogde montagevoet 

DB2016 Standaard montagevoet met isolator 

DP2061N Optische rook detector (dubbele LED) 

DP2061T Multisensor detector (optisch/hitte) 

DT2063 Temperatuur detector met status-LED en 
nevenuitgang 

DP2071 Optische rook detector met zeven segmenten 
display en nevenuitgang 

DT2073 Temperatuur detector met zeven segmenten 
display en nevenuitgang 

FD2705R Reflector firebeam (50 m) 

FD2710R Reflector firebeam (100 m) 

Adresseerbare handbrandmelders en 
modules uit de 2000-serie 
 

Model Beschrijving 

DM2010 Rode handbrandmelder (opbouwmontage) 

DM2010E Rode handbrandmelder voor gebruik buiten 
(opbouwmontage) 

DM2010G Groene ontruimingshandbrandmelder 
(opbouwmontage) 

DM2010Y Gele handbrandmelder EN, NL, FR 
(opbouwmontage) 

DM2010Y-3 Gele handbrandmelder LT, LV, ET 
(opbouwmontage) 

DM2010Y-4 Gele handbrandmelder ES, PT, IT 
(opbouwmontage) 

DM2080I Rode handbrandmelder met isolator 

DM2080BI Blauwe handbrandmelder met isolator 

DM201006-KIT Rode handbrandmelder voor Zweden 
(opbouwmontage) 

Model Beschrijving 

IO2014C Ingangsmodule met IO-2BOX (4 ingangen) 

IO2031C I/U-module met IO-2BOX  (2 ingangen, 1 
uitgangen) 

IO2032C I/U-module met IO-2BOX  (2 ingangen, 2 
uitgangen) 

IO2034C I/U-module met IO-2BOX  (4 ingangen, 4 
uitgangen) 

IU2050C Enkelvoudige ingangsmodule met beschermende 
behuizing 

IU2055C Eenheid voor groepbewaking met IO-2BOX (1 
groep) 

IU2080C Signaalgever module met IO-2BOX 

ISM-95 Lus isolatormodule 

Addresseerbare signaalgevers en 
flitslichten uit de 2000-serie 
 

Model Beschrijving 

AS2363 Lus gevoede rode meertonige signaalgever (platte 
voet) 

AS2363W Lus gevoede witte meertonige signaalgever 
(platte voet) 

AS2364 Lus gevoede rode meertonige signaalgever 
(verzonken voet) 

AS2364W Lus gevoede witte meertonige signaalgever 
(verzonken voet) 

AS2366 Lus gevoede rode meertonige signaalgever en 
flitslicht (platte voet) 

AS2366W Lus gevoede witte meertonige signaalgever en 
flitslicht (platte voet) 

AS2366WY Lus gevoede witte/amberkleurige meertonige 
signaalgever en flitslicht (platte voet) 

AS2367 Lus gevoede rode meertonige signaalgever en 
flitslicht (verzonken voet) 

AS2367W Lus gevoede witte meertonige signaalgever en 
flitslicht (verzonken voet) 

AS2367WY Lus gevoede witte/amberkleurige meertonige 
signaalgever en flitslicht (verzonken voet) 

Conventionele signaalgevers en bellen 
 

Model Beschrijving 

AS363 Rode meertonige signaalgever (platte voet) 

AS363W Witte meertonige signaalgever (platte voet) 

AS364 Rode meertonige signaalgever met (verzonken 
voet) 
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Model Beschrijving 

AS364W Witte meertonige signaalgever (verzonken voet) 

AS366 Rode meertonige signaalgever en flitslicht 
(platte voet) 

AS366W Witte meertonige signaalgever en flitslicht 
(platte voet) 

AS367 Rode meertonige signaalgever en flitslicht 
(verzonken voet) 

AS367W Witte meertonige signaalgever en flitslicht 
(verzonken voet) 

AS368 Rode meertonige signaalgevervoet 

AS368W Witte meertonige signaalgevervoet 

AS371 Rode signaalgever en flitslicht voor gebruik buiten 
(hoge uitvoer, Engels) 

AS371-09 Rode signaalgever en flitslicht voor gebruik buiten 
(hoge uitvoer, Spaans) 

AS371-21 Rode signaalgever en flitslicht voor gebruik buiten 
(hoge uitvoer, Portugees) 

AS372* Intrinsiek veilige rode meertonige signaalgever  

AS374 Rode meertonige hoornsignaalgever voor 
gevaarlijke gebieden 

AS376 Rode meertonige signaalgever (hoge uitvoer) 

AS377 Rode meertonige signaalgever en flitslicht 
(hoge uitvoer) 

AB360 6-inch brandbel voor binnenshuis (24 V 
gelijkstroom) 

AB360-06 6-inch brandbel voor binnenshuis (24 V 
gelijkstroom, Zweden) 

AB380E 8-inch brandbel voor gebruik buiten (24 V 
gelijkstroom) 

Conventionele flitslichten 
 

Model Beschrijving 

FA340 Xenon flitslicht (witte voet, rode lens) 

FA340C Xenon flitslicht (witte voet, heldere lens) 

FA340Y Xenon flitslicht (witte voet, gele lens) 

FA350 LED-flitslicht (platte rode voet, rode lens) 

FA350WRC LED flitslicht (platte witte voet, rode flits, heldere 
lens) 

FA350WY LED flitslicht (platte witte voet, gele lens) 

FA350Y LED flitslicht (platte rode voet, gele lens) 

FA355 LED flitslicht (verzonken rode voet, rode lens) 

FA355WRC LED flitslicht (verzonken witte voet, rode flits, 
heldere lens) 

FA355WY LED flitslicht (verzonken witte voet, gele lens) 

FA360 2J xenon flitslicht (platte rode voet, rode lens) 

FA360B 2J xenon flitslicht (platte rode voet, blauwe lens) 

FA360C 2J xenon flitslicht (platte rode voet, heldere lens) 

FA360G 2J xenon flitslicht (platte rode voet, groene lens) 

FA360Y 2J xenon flitslicht (platte rode voet, gele lens) 

FA360W 2J xenon flitslicht (platte witte voet, rode lens) 

FA360WB 2J xenon flitslicht (platte witte voet, blauwe lens) 

FA360WG 2J xenon flitslicht (platte witte voet, groene lens) 

FA360WY 2J xenon flitslicht (platte witte voet, gele lens) 

FA370* Intrinsiek veilig LED flitslicht (rode lens) 

Model Beschrijving 

FA370C* Intrinsiek veilig LED flitslicht (heldere lens) 

FA375 5J xenon flitslicht voor gevaarlijke gebieden 
(rode lens) 

FA375Y 5J xenon flitslicht voor gevaarlijke gebieden 
(gele lens) 

Overige producten 
 

Model Beschrijving 

GBX370* Intrinsiek veilige galvanische isolator voor de 
AS372/FA370-serie 

FE230 400N deurhouder met ontgrendelingsknop 
(opbouwmontage) 

FE235 400N deurhouder (vierkante voet) 

FE240 400N deurhouder (verzonken montage) 

FE245 400N deurhouder met ontgrendelingsknop 
(wandmontage) 

FE250 400N deurhouder met ontgrendelingsknop 
(vloermontage) 

FE260-175 400N deurhouder met universeel verstelbare buis 
en ontgrendelingsknop 175 mm) 

FE260-325 400N deurhouder met universeel verstelbare buis 
en ontgrendelingsknop 325 mm) 

FE260-475 400N deurhouder met universeel verstelbare buis 
en ontgrendelingsknop 475 mm) 

FE535 Deurhouder met vierkante stalen voet en VdS-
magneet 

FE543 Deurhouder met versterkte plastic doos en VdS-
magneet 

FE550 Deurmagneet (vloermontage) 

FE560 Deurmagneet met universeel verstelbare buis en 
VdS-magneet 

FE570 Universele deurmagneet (verstelbaar) 

FE581 Deurmagneet met vierkante stalen voet en VdS-
magneet (IP65) 

FE590 Ontploffingsbestendige deurmagneet 
(wandmontage) 

DP2CAP-ICT Afdekkap tegen insecten voor dectoren uit de 
2000-serie (10 stuks) 

OR2000 Optische reflectoren voor beam detectoren 

IO-2BOX Beschermkast voor modules uit de 2000-serie 

AI672 Nevenindicator 

AI673 Nevenindicator met geluidsindicatie 

Contactgegevens 

Voor meer informatie over een van de beschreven producten 
kunt u contact opnemen met uw lokale leverancier of 
www.utcfireandsecurity.com raadplegen. 

Disclaimer 

Compatibele producten kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Neem altijd contact op met uw 
plaatselijke leverancier voor informatie over de 
verkrijgbaarheid en compatibiliteit van producten. 
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