
ES Line

Compacte brandveiligheid voor  
kleine tot middelgrote gebouwen
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Professionele technologie voor veiligheid in 

kleine/middelgrote gebouwen.

Het ES Line concept

De ESSER ES Line is een professionele 

brandmeldcentrale speciaal ontwikkeld 

voor kleine tot middelgrote gebouwen. 

Deze is na installatie direct klaar voor 

gebruik en is eenvoudig te bedienen.

De ES Line biedt effectieve bewaking 

voor o.a. winkels, kantoren, restaurants, 

kinderopvang, medische praktijken, 

scholen, wooncomplexen en eengezins-

woningen. 

De ES Line signaleert betrouwbaar alarm-

meldingen en biedt ook een potentiaalvrij 

contact voor de doormelding naar de 

brandweer. Om de aanwezige mensen in 

het gebouw te alarmeren is de centrale 

voorzien van een drukknop voor ontrui-

mingsalarmering.

De ES Line voldoet volledig aan de  

EN eisen (VdS gecertificeerd) en is een  

compleet systeem dat naast de veld- 

componenten geen aanvullende com- 

ponenten nodig heeft om professionele 

veiligheid te bieden. 

In combinatie met de intelligente ESSER 

ES Line of 9000 automatische melders 

en de handbrandmelders en signaal- 

gevers, biedt ES Line de best mogelijke 

brandbeveiliging.

In de meest uitgebreide configuratie  

worden 240 automatische melders aan-

gesloten. Alle deelnemers zijn duidelijk 

gegroepeerd en worden ook weerge- 

geven als tekst op het display van de 

centrale. De bediening van de centrale is 

intuïtief en dus eenvoudig. 

     “Dit noem ik nu  
   veiligheid!” 

F. de Visser, installateur 

Baanbrekende technologie biedt veel voordelen  

Ú  Geoptimaliseerde inbedrijfstelling, onderhoud en bediening  

minimaliseren de totaalkosten

Ú  Ideaal voor kleine gebouwen zoals restaurants, scholen, winkels,  

medische praktijken, kinderopvang etc.

Ú Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
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Elegant, ergonomisch, met intuïtieve bediening.

Baanbrekende technologie
Uitgebreide functionaliteit in een 

kleine ruimte

De ”All inclusive” ES Line heeft alles wat 

nodig is in zich. Aanvullende modules  

of interfaces zijn niet nodig. De ES Line 

heeft alles wat van een professionele 

brandmeldinstallatie verwacht mag  

worden: van doormelding van brand-  

en storingsmeldingen tot uitgangen voor 

aansturing van andere brandbeveiligings- 

installaties.

Ongeacht of de ES Line ingezet wordt  

als eenvoudig systeem of als een  

complexer systeem met bijvoorbeeld 

doormelding, de brandmeldcentrale is  

altijd eenvoudig te installeren en in bedrijf 

te stellen. De centrale beschikt over grote 

kabelinvoeren en eenvoudige schroef/

plug aansluitingen.

De inbedrijfstelling is menugestuurd  

op de brandmeldcentrale zelf – meer is 

niet nodig. 

Extra configuratie met een PC of laptop  

is niet van toepassing. Alles is voorge- 

programmeerd en maakt het systeem  

automatisch, snel, betrouwbaar en veilig.  

Met de ES Line maakt u kennis met  

een kleine krachtpatser die met zijn pro- 

fessionele eigenschappen aan alle  

eisen voldoet voor optimale preventieve  

brandveiligheid.

Eigenschappen in een oogopslag

Ú  8 meldergroepen, tot wel 30 melders of 30 handbrandmelders per groep.

Ú  Aansluiting van de ES Line melders en de 9000-serie melders,  

handbrandmelders en signaalgevers.

Ú  2 bewaakte uitgangen voor signaalgevers

Ú  Speciale oplossing voor realisatie van 1 ringlus met signaalgevers. 

Ú  LCD-display met 8 regels van 40 karakters.

Ú  Voorgeprogrammeerd geleverd voor direct gebruik na installatie.

Ú  Menugestuurde inbedrijfstelling op de centrale, geen aanvullende  

middelen nodig. 

Ú  Eenvoudige installatie door aansluitklemmen.

Ú  Voor de doormelding naar de brandweer is een potentiaalvrij contact 

beschikbaar.

Ú  CPU noodbedrijf functie.
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De compacte ES Line brandmeldcentrale 

wordt gebruikt voor vroegtijdige brand-

detectie door middel van intelligente 

automatische en niet-automatische  

melders en is uitermate geschikt voor 

kleine tot middelgrote gebouwen. De 

ES Line laat zelfs kleine gebouwen pro-

fiteren van de voordelen van ESSER´s 

uitgebreide detectietechnologie.

Toepassingen en installatie
De ES Line beschikt over 8 groepen. 

Elke groep heeft een capaciteit van 

30 automatische melders uit de ES Line-

serie of de 9000-serie, zoals optische, 

thermische en multisensormelders. Het 

maximale aantal handbrandmelders 

bedraagt 30 stuks per groep. De ES 

Line heeft 2 bewaakte uitgangen voor 

signaalgevers, elk geschikt voor 20 

stuks. Met een speciale oplossing kan 

1 ringlus met signaalgevers gecreëerd 

worden. Hiermee is functiebehoudende 

bekabeling overbodig.

   “Veiligheid kan zo 
eenvoudig zijn”

T. de Vries, installateur
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De collectieve meldingen voor brand, 

storing, uitschakelen en technisch 

alarm zijn gegroepeerd in afzonderlijke 

visuele indicatoren op het bediendeel.

ES Line´s overzichtelijke design zorgt 

voor eenvoudig en snel gebruik 

van de belangrijkste functies. Het 

bediendeel integreert het display en 

alle functietoetsen in een logische 

en overzichtelijke indeling.

Overzichtelijk en intuïtief gebruik

Naast deze visuele indicatoren informeert 

het leesvriendelijke display bij elke 

gebeurtenis over het type melding en 

de status van de brandmeldcentrale.

Voor de doormelding naar de brandweer 

is een potentiaalvrij contact beschikbaar.
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“Mijn recept voor  
       meer veiligheid!”

Waarom is de ES Line  
de juiste keuze:

Ú   �Hoogwaardig compact  

design.

Ú   Groot display voor 

status informatie.

Ú   Snelle, plug&play 

inbedrijfstelling.

Ú   Voorgeprogrammeerd.

Ú   Ondersteunt 8 groepen.

Ú   Optimale inbedrijfstelling, 

onderhoud en bediening 

minimaliseren kosten.

Ú   Betrouwbare branddetectie 

door de bewezen 

ESSER technologie. 

Ú   Voor de doormelding naar de 

brandweer is een potentiaalvrij 

contact beschikbaar.

Ú   Ontruiming 1 zone mogelijk.

Ú   Ideaal voor gebruik in kleine 

gebouwen zoals kinderopvang, 

winkels, scholen, restaurants, 

medische klinieken etc.

Ú   Goedgekeurd volgens 

EN54-2, -4, -13. 

Sven Koopmans, installateur 
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