
Sprinklerdetectiesysteem dat is goedgekeurd 
volgens de Life Safety Code (veiligheidscode) met 
geautomatiseerde, duurzame flow-switchtests

Life Safety sprinklerdetectiesysteem 
Lustechnologie voor brandalarmsignaal

Goedgekeurd door UL 864 en 346
  Voldoet aan BS EN12845                                      

Duurzame flow-switch tests
Eenvoudige gecoördineerde tests

  Intelligent systeembeheer 
24/7 voldoen aan de regelgeving

LIFE SAFET Y FIRE SPRINKLER DETECTION SYSTEM



Zonecheck Addressable is het eerste door UL goedgekeurde Life Safety 
sprinklerdetectiesysteem met het toegevoegde voordeel van volledig 
geautomatiseerde duurzame flow-switchtests. Het systeem is goedgekeurd 
volgens de UL Life Safety normen UL346 en UL864 en voldoet volledig aan de 
relevante Life Safety normen. Alle onderdelen van de brandbestendige kabels tot 
de speciale kabelschoenen zijn goedgekeurd volgens de Life Safety Code (andere 
detectiesystemen worden niet volgens normen gebouwd).

Zonecheck Addressable gebruikt de nieuwste hightech technologie voor een slim
branddetectiesysteem. Het systeem wordt opgebouwd door elke Zonecheck
(stroomschakelaartester) bekabeld aan te sluiten op een eigen Intelligent Monotoring Module (IMM) en elke IMM met 
een brandbestendige kabel te verbinden met een centrale regelunit. De addressable regelunit geeft locatie-informatie 
over welke flow-switch in het gebouw is geactiveerd en in geval van secundaire alarmen door rookmelders of  andere 
flow-switchen, weet de regelunit welke flow-switch als eerste aan is gegaan. Hij geeft dit aan zodat de brandweer 
sneller kan reageren en precies weet waar de brand is begonnen of er water is weggestroomd.

Volledige controle
Vanuit de regelunit kunt u ook de routine voor flow-switchtests regelen. De regelunit levert een volledige  controle 
voor het hele gebouw en kan onderscheid maken met een brandsignaal, waardoor testen kunnen worden  uitgevoerd 
onafhankelijk van alle andere hulpapparatuur, bijv. rookkanalen, branddeuren en roltrappen, enz. Dit  isoleert en 
voorkomt het risico op valse alarmen tijdens het testen (de regelunit kan onderscheid maken tussen een  test en echte 
brand). Met Zonecheck Addressable kan een huisbaas of vastgoedeigenaar nu 24/7 voldoen aan de  regelgeving.

Automatisch testen
De regelunit kan een flow-switchtest initiëren voor elke Zonecheck in het systeem. Elke flow-switch kan  afzonderlijk, 
per groep, of tegelijkertijd worden getest. Het systeem kan worden gecon�gureerd voor volledig  automatisch testen 
naar speci�catie van de klant (bijv. dagelijks, wekelijks, maandelijks) en alle testinformatie wordt  teruggestuurd naar 
de regelunit. Een optionele Zonecheck Addressable printer kan een testrapport met tijd- en  datumstempel afdrukken. 
Deze waardevolle feedback en de unieke mogelijkheid om op afstand te testen, betekent  dat het hele systeem 
e�ectief kan worden beheerd vanaf een centrale locatie.

Het eerste Life Safety sprinklerdetectiesysteem ter wereld

Hoe het werkt
Elke verdieping of zone heeft een eigen Zonecheck, IMM 
en zoneklep. Elke IMM is aangesloten (als onderdeel van 
een lussysteem) op de addressable regelunit waar alle 
Zonechecks in de lus worden gecontroleerd. Bij brand of 
een fout wordt de exacte locatie van de geactiveerde
flow-switch weergegeven op het scherm. Deze informatie 
wordt ontvangen door de regelunit en kan dan worden 
doorgegeven naar het brandalarmpaneel van het 
gebouw.

Testen
Tijdens het testen wordt er een 'test'-commando 
verzonden via het lussysteem naar de betre�ende IMM('s). 
Elke IMM bedient de lokale Zonecheck-pomp en 
controleert de werkingstijd van de flow-switch. Als de 
flow-switch werkt in overeenstemming met de 
codenormen, registreert de IMM een 'Pass" en verzendt de 
resultaten terug naar de regelunit. Op dit moment wordt 
de Zonecheck-pomp automatisch uitgeschakeld. Als de 
flow-switch niet werkt, of buiten de vereiste  tijdsspanne 
van de codenormen werkt, registreert de IMM  een 'Fail', 
stuurt de informatie terug naar de regelunit en  schakelt 
de pomp automatisch uit.

LIFE SAFET Y FIRE SPRINKLER DETECTION SYSTEM

Alarm

Fault

System ok

Zonecheck Addressable

00003

00002

00001

ZONECHECK ADDRESSABLE LUS

ZoneklepStroomschakelaar IMM

Regelunit voor 
sprinklerdetectie

Branddetectiepaneel

SLIMME KOPPELING/RELAIS



Intelligente stroomschakeltests
De intelligente aard van de IMM-dozen betekent dat ze veel meer doen dan alleen informatie doorgeven over de werking 
van de flow-switch en de exacte locatie binnen het gebouw. De IMM kan ook input ontvangen van de lokale  zoneklep om 
te identi�ceren of een klep onjuist gesloten is of andere informatie, en stuurt deze informatie door naar de  regelunit. 
Daarnaast heeft de IMM een extra uitgaande verbinding die kan worden gebruikt als onderdeel van een grotere 
brandbeveiligingsstrategie (bijvoorbeeld om lokale rookkanalen te openen of branddeuren te sluiten in een bepaalde
zone). Het addressable systeem is ontworpen voor het e�ectiever beheren van een sprinklersysteem, als een 
gecontroleerde klep bijvoorbeeld gesloten is, wordt er een foutwaarschuwing weergegeven. Op dat moment kan alleen 
geautoriseerd personeel de met een pincode beschermde regelunit inschakelen om het hoorbare alarm uit te zetten (tot 4 
uur lang), daarna gaat het alarm weer aan zodat het systeem wordt beheerd in strikte overeenstemming met de 
toepasselijke veiligheidscodes. Het systeem bevat ook een 'autorun'-functie waarbij elke Zonecheck-pomp elke week twee 
seconden wordt aangezet om het risico op vastlopen te verminderen. Kortom, flow-switchtests zijn slechts het begin
- Zonecheck Addressable vormt de basis voor een alomvattend, �exibel en intelligent brandbeheer- en detectiesysteem.

Groen testen
Het systeem is niet alleen slim, het is ook groen. Bij traditionele testmethodes zou een paar volledig opgeleide monteurs 
naar de locatie moeten gaan en handmatig 320 liter water moeten laten weglopen bij elke flow-switch. 
Zonecheck  Addressable doet dit allemaal zonder een druppel water te verspillen en het gehele gebouw kan worden 
getest door één  persoon die bij de regelunit staat.

Voor meer informatie over Zonecheck Addressable, het 
bekijken van case studies en technische informatie, gaat u naar

Systeemonderdelen
Zonecheck Addressable is een systeem dat wordt gebouwd en getest in de fabriek.100% waterbesparing

Met Zonecheck hoeft er niet onnodig 
water weg te lopen. Zonecheck 
bespaart bij 4 vereiste tests per jaar, 
1280 liter water per jaar voor elke
geïnstalleerde flow-switch.  Omdat het 
water niet wordt vervangen  bij het 
testen, is ook de kans op corrosie 
kleiner.

Verbeterde energie-e�ciëntie 
en lagere kosten
Bij testen moeten normaal de 
brandpompen handmatig worden in- 
en uitgeschakeld bij elke test. 
Zonecheck creëert een gesloten 
lustestcircuit zodat de brandpompen 
niet aan hoeven. Met Zonecheck is 
testen eenvoudig, neemt minder tijd in 
beslag en er is geen extra mankracht 
nodig omdat er geen water wegloopt.

Verminderde ecologische 
voetafdruk gedurende de 
levensduur
Testen met Zonecheck is sneller en er 
zijn minder resources nodig (water, 
elektriciteit en mankracht) wat de 
ecologische voetafdruk voor het 
onderhoud van een sprinklersysteem 
aanzienlijk verkleint.

Zonecheck Addressable
De Zonecheck verdeelstukken worden met twee 
mechanische koppelingen in natte 
sprinklersystemen aangebracht.

Intelligent Monitoring Module (IMM)
Elke Zonecheck heeft zijn eigen IMM nodig en kan 
een flow-switchtest starten en de resultaten 
verzenden naar de regelunit. Elke IMM-doos kan 
ook input ontvangen van de lokaal 
gecontroleerde zoneklep en is geschikt voor een 
extra uitvoeraansluiting die kan worden gebruikt 
als onderdeel van een bredere 
brandbeveiligingsstrategie.

Zonecheck Addressable Controller
Elke IMM is in een lussysteem aangesloten op de 
regelunit. Van hieruit kunt u het hele addressable 
systeem beheren.

Printer
Deze printer is een eenvoudig plug-and-play item 
dat niet hoeft te worden ingesteld. Elke keer dat 
de regelunit een test heeft voltooid, of het 
resultaat nu ‘Pass’ of ‘Fail’ is, wordt het testlog 
afgedrukt.

FP200 brandbestendige kabel en schoen
Project Fire heeft een speciale kabelschoen 
ontwikkeld die voldoet aan de veiligheidsnormen 
en het systeem is volledig bekabeld met FP200 
brandbestendige kabels.

Testen die voldoen aan UL346
Testrecords afdrukken via een lokale printer
Automatische stroomschakeltests
100% waterbesparing
Enige Life Safety goedgekeurde detectiesysteem

Goedgekeurd volgens relevante UL864 Life Safety-normen
Voldoet aan BS EN12845
Geeft exacte locatie van eerste alarm bij brand
Hulpcontacten voor externe brandbestrijdingsapparatuur (bijv. gecon-
troleerde kleppen)
Gebouw blijft 24/7 voldoen aan Life Safety Code

Voordelen van Zonecheck Addressable

DUURZAAMHEID
bij brandbestrijding

www.projectfireproducts.co.uk/products/zonecheck/



Zonecheck® is een geregistreerde productnaam van Project FIre Products Ltd. Wereld- en Europees patent nr. 0907833. We behouden ons het recht voor om de productspeci�catie te wijzigen als deel 
van ons continu verbeteringsbeleid. Dit document bevat auteursrecht en is eigendom van Project Fire Product Ltd. Het mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.

Technische gegevens

Zonecheck Addressable is goedgekeurd volgens de UL Life Safety normen en voldoet aan de relevante 
veiligheidsvereisten in BS EN12845, EN54 en NFPA101. Zonecheck is volledig goedgekeurd volgens de normen 
van LPCB, FM, UL en VdS.

Het Zonecheck Addressable systeem kan tot 1000 Zonecheck-units ondersteunen met een kabelluslengte van wel 3 km. De 
regelunit werkt met een 50 of 60 Hz AC toevoer met een spanningsbereik tussen 100 - 240 V. Interne batterijen zorgen voor een
'Life Safety' controle gedurende minimaal 24 uur, zelfs als de netspanning is uitgevallen. De lus wordt continu gecontroleerd op 
continuïteit, zodat het systeem niet onwerkzaam wordt door een onderbroken circuit of kortsluiting. De regelunit kan ook 
communiceren met een brandalarmsysteem, het verzendt een 'Test'-signaal tijdens een flow-switchtest om valse alarmen te 
voorkomen, en kan statusomstandigheden doorgeven waar vereist. De IMM-unit die is verbonden met de Zonecheck heeft 
extra functies waaronder de mogelijkheid om de lokale zone-isolatieklep te controleren evenals de lokale 'nettoevoer'. De 
Bellcheck® alarmkleptester van Project Fire is ook verkrijgbaar in addressable versie en kan worden opgenomen in een 
Zonecheck Addressable-systeem.

Netstroomtoevoer
PCB spanningsklasse

Aantal uitgangen
Type

Max. schakelstroom
Max. schakelspanning

Geschakelde netspanning voor pomp

110-230VAC 50/60 Hz- 250w max
110-230VAC 50/60 Hz- 250w max
2
Relais, spanningsloos, enkele pool, omschakeling/ges-
chakelde netspanning voor Zonecheck pomp
3A resistief
230VAC, 30VDC
250VAC-3A

Intelligent Monitoring Module (IMM)

Zonecheck wordt geleverd als een kant-en-klare unit volgens BS EN 10255 (vroeger BS 1387) met buizen van gemiddeld gewicht. 
Het wordt geleverd met gerolde uiteinden, een eindafstand van 450 mm met rode lakcoating en geproduceerd in overeenstem-
ming met de kwaliteitsprocedure EN ISO 9001: 2008. Zonecheck is beschikbaar met de volgende buisdiameters: Ø50, Ø65, Ø80, 
Ø100, Ø150 & 200mm.

Werkdrukclassi�catie
Bereik werktemperatuur

Buisdiameter
Kleppen

Goedkeuringen

Zonecheck speci�caties
Water, 12 bar (175 psi) maximum
0°C - 49°C (32°F – 120°F)
50, 65, 80, 100, 150 & 200 mm (2, 2½ 3, 4, 6 & 8“)
Inlaat (rood): 1" gehoekte kogelklep Cimberio-model 236 
uitlaat (groen): 1” gehoekte kogelklep Cimberio-model 
236 1” Adapter met eenrichtingsklep FAR F8344-2540 ½” 
kogelklep uitw-inw; kogelklep; Cimberio 301-12
LPCB, UL, FM and VdS

Bedrijfsspanning
Stroom volledige belasting

Vermogensklasse
IP-klasse

WP-klasse
Condensator

Circulatiepomp
1~230v 50Hz
0.93 A
195 W maximum
IP44
12 bar (175 psi)
5.0 μF/400 VDB

Stroomschakelaar
Type

Contactklasse

IP-klasse
Stroomdebiet voor activering

Servicedruk
Maximum stoot

VSR-EU
Twee sets SPDT (Form C); 10 A bij 125/250 VAC; 2,0 A bij 30 
VDC resistief; 10 mA min. bij 24 VDC
IP54
38 l/min
31 bar (450 psi)
5.5 m/s (18 fps)

Informatie

Goedkeuringen

Apollo (S90, Xp95, Discovery) or Hochiki ESPCompatibele protocollen
Branddetectiepaneel

Branddetectiepanelen
Zonecheck Addressable is ontworpen om brand- en storingsinformatie te verzenden naar een extern branddetectiepaneel. Dit 
wordt gedaan via een slimme verbinding met Kentec Syncro Panelen. Een algemeen 'brand'-signaal kan ook worden verzonden 
via een verbinding met compatibele panelen (zie hieronder). Met Zonecheck Addressable is de lus onafhankelijk van de 
branddetectielus.

Borbotech bv (certi�ed Zonecheck Live distributor)

Meulenbeldlaan 87 . 7602 XL Almelo . The Netherlands
t +31(0)546 843059 . m +31(0)6 460 560 20 . info@borbotech.eu . www.borbotech.eu




