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MI200-S2
Digitale Melders

kenmerken
Complete adresseerbare melderreeks met  •	

 digitaal protocol
Al dan niet beschikbaar met geïntegreerde  •	

 kortsluitisolator 
Driekleurige statusLED’s (rood, groen en   •	

 amberkleurig) 
2 roterende adres decadeschakelaars (1 -  •	

 159)
Compatibel met adresseerbare Morley-IAS  •	

 brandmeldcentrales
Nieuw mechanisch platform inclusief een   •	

 revolutionaire meetkamer met verhoogde  
 immuniteit tegen ongewenste alarmen

Verbeterde detectie bij meerdere brandtypes •	
Verbeterde weerstand tegen ongewenste  •	

 alarmen ingevolge stof en insecten
Puur wit als standaardkleur voor uniformiteit  •	

 in moderne gebouwen
100% mechanisch en elektrisch “backwards”  •	

 compatibel 
Nieuw ontwerp van de sokkel als aanvulling  •	

 op de MI200-S2 melders
CPD gecertificeerd volgens EN54 •	

 

De revolutionaire MI200-S2 melderreeks bevat een 
geheel nieuw melderplatform, dat het nieuwe digitale 
protocol bevat. Het nieuwe protocol laat toe dat er tot 
159 mel ders (indien toegestaan door de lokale installa-
tienorm) op één lus geïnstalleerd kunnen worden en het 
verschaft een betere controle, configuratie en element-
beheer van de melders zodat het volledige systeem 
optimaal aangepast kan worden aan de locatie. 
Dit resulteert in meer gebruiksflexibiliteit van het ge-
bouw dan ooit tevoren.

In de MI200–S2 reeks zijn er 6 verschillende melders 
beschikbaar met geïntegreerde isolator (S2I) of zonder 
isolator (S2) en standaard leverbaar in de kleur puur wit. 
De verschillende types melders en hun typische ken-
merken zijn de volgende: 



De MI-PSE-S2(I) optische rookmelder be-
schikt over een geheel nieuw ontwerp van de 
meetkamer de welke het resultaat is van vele 
jaren onderzoek en ontwikkeling. Dit resul-
teert in een verbeterde respons, verminderde 

gevoeligheid voor stofafzetting in de meetkamer en minder 
ongewenste alarmen ingevolge insecten en ongedierte die 
tot in de meetkamer doordringen. De inplugbare melder ge-
bruikt ge avanceerde processorcircuits uitgerust met filters 
om storende omgevingsinvloeden (elektroruis) te neutrali-
seren. De brandmel ders worden gecontroleerd door “em-
bedded software” die com plexe algoritmen uitvoert, om het 
risico op ongewenste alarmen verder te verminderen en de 
detectiesnelheid te verbeteren. De MI-PSE-S2(I) is gecerti-
ficeerd volgens EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PSE-S2I).

De MI-PTSE-S2(I) optisch-thermische multi-
criteramelder geeft thermisch detectie-on-
dersteuning aan de optische meetkamer om 
een nog hogere immuniteit tegen onge wenste 
alarmen en een snellere respons op een 

brede waaier aan aanvangende brandhaarden te kunnen 
bieden. De inplugbare melder combineert twee aparte 
detectie-elementen dewelke als één melder functioneren 
dankzij de “embedded” software. De thermische melder-
functie combineert thermistortechnologie met een software 
gecorrigeerde lineaire temperatuurrespons. In omgevingen 
waar tijdens normale dagactiviteiten een potentiële kans op 
ongewenste alarmen bestaat, kan de multicriteriamel der zo-
danig geconfigureerd worden dat deze enkel in thermi sche 
mode functioneert, waarbij automatisch wordt overgegaan 
op volledige optisch-thermische functionaliteit tijdens niet 
bemande periodes. De MI-PTSE-S2(I) is gecertificeerd vol-
gens EN54-5, EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PTSE-S2I).

De MI-PTIR-S2(I) is het milieuvriendelijke 
al ternatief voor de ionisatiemelder volgens 
een meer dan 60 jaar oude tech nologie. De 
melder biedt een vergelijkbare detectiesnel-
heid als de ionisatietechnologie bij een snel 

ontvlammende brand en is minder vatbaar voor ongewens-
te alarmen. Deze unieke multicriteriamelder is het ontwerp 
van een combi natie van optische-, thermische- en infrarode 
sensortechnolo gie. De geheel geïntegreerde IR-sensor is 
een vernuftig staaltje van innovatieve techniek dewelke zijn 
bijdrage levert in de ondersteuning van de alarmbeslissing. 
Deze melder kan zonder twijfel gebruikt worden in ruimtes 
waar het grootste risico komt van snel ontwikkelende vlam-
branden. De MI-PTIR-S2(I) multicriteriamelder biedt een 
ongeziene immu niteit tegen ongewenste alarmen. Behalve 
dat deze melder een efficiënt alternatief vormt voor de 
ionisatiemelder, biedt hij een betere performantie in verge-
lijking met alternatieve detectie technologieën zoals “dual 
angle” en “dual wavelength” optische melders en optisch-
thermische melders. De integratie van continue overwaking 
van de drie belangrijkste brandcriteria versnelt de reactietijd 
van de MI-PTIR-S2(I) gevoe lig, en biedt tegelijk de grootste 
immuniteit tegen ongewenste alarmen. De gesofistikeerde 
multicriteriamelder baseert zijn werking op de verschil-
lende sensorsignalen die dankzij “embed ded” software op 
dynamische wijze worden geïnterpreteerd en verwerkt. De 

MI-PTIR-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-5, EN54-
7 (en EN54-17 voor MI-PTIR-S2I).

De MI-FHSE-S2(I) en MI-HTSE-S2(I) zijn 
adresseerbare vaste temperatuurmelders 
die gebruik maken van thermistoren en 
micro-processortechnologie voor een 
snelle reac tietijd en lineaire tempera-

tuurmeting. Hun lineaire reactie zorgt ervoor dat deze 
brandmelders gebruikt kunnen worden bij temperaturen 
van 58°C (klasse A1S) tot 78°C (klasse BS). De MI-
RHSE-S2(I) brandmelder maakt gebruik van dezelfde 
thermistor en microprocessortechnologie om een alarm 
te geven wanneer de temperatuur met meer dan 10°C 
per minuut stijgt of wanneer de temperatuur een drem-
pelwaarde van 58°C overschrijdt (klasse A1R). Bij de 
integratie van het ”advanced” protocol in de Morley-IAS 
brandmeldcentrales zullen de drie versies op termijn 
geconfi gureerd kunnen worden als een 58°C of 78°C 
vaste tempera tuurmelder of als een 58°C TVC melder. 
Om de compatibiliteit met vroegere systemen en conti-
nuïteit van de certificaten te garanderen blijven de drie 
versies evenwel beschikbaar als drie verschillende arti-
kelen. De MI-FHSE-S2(I), MI-HTSE-S2(I) en MI-RHSE-
S2(I) zijn gecertificeerd volgens EN54-5 (en EN54-17 
voor MI-FHSE-S2I, MI-HTSE-S2I en MI-RHSE-S2I).

De gevoeligheidsniveaus van de MI200-S2 melders zijn 
instelbaar op de Morley-IAS brandmeldcentrale waar-
door de gevoeligheid van de melders steeds aangepast 
kan worden aan de omgeving waarin deze worden 
geïnstalleerd. 

De MI200-S2 reeks brandmelders bevatten twee drie-
kleurige status LEDs voor 360° zichtbaarheid en om de 
status per brandmelder visueel en lokaal weer te geven. 
In normale werking knipperen de statusLED’s groen en 
zullen deze continue rood oplichten in geval van alarm 
of amber bij storing. Opgelet, dit is enkel van toepas-
sing indien de Morley-IAS brandmeldcentrale over het 
digitale protocol beschikt. Het al dan niet knipperen van 
de LED’s in normale toestand kan via de brandmeld-
centrale in of uitgeschakeld worden.

De volledige reeks MI200-S2 brandmelders zijn milieu-
vriendelijk en worden geproduceerd conform de WEEE 
en RoHS richtlijnen. De brandmelders zijn mechanisch 
en elektrisch “backwards” compatibel met de MI-reeks 
brandmelders en vroegere types analoge Morley-IAS 
brandmeldcentrales.



specificaties
Elektrisch – versie zonder isolator (S2)
Werkspanning:   15-32VDC  
Max. stroomverbruik in ruststand:     
   200μA @ 24V (geen comm.)    
   300μA @ 24V (LED knippert om 5  
   sec.)  
Verbruik van de LEDs: Rood: 3.5mA @ 24VDC    
   Groen: 7.0mA @ 24VDC   
   Geel: 10.5mA @ 24VDC  
Afstandsindicatoruitgang:     
    22.5VDC @ 24VDC  
Verbruik afstandsindicator:      
   10.8mA @ 24VDC
 
Elektrisch – isolatorversie (S2I)
Werkspanning:   15-28.5 VDC  
Stroomverbruik van de isolator:      
   15mA @ 24VDC  
Max. verbruik bij ingeschakelde isolator:     
   1A (schakelaar gesloten)  
Extra weerstand op de lus:      
   20mΩ typisch (max. 30mΩ)

Omgeving
Werkingstemperatuur:  -30°C tot +70°C  
Relatieve vochtigheidsgraad:      
   10 tot 93% (zonder condensatie)

Mechanisch
Diameter (in B501AP sokkel): 

Gewicht: 
 PSE-S2:  97g 
 PTSE-S2:  99g 
 PTIR-S2:  102g 
 FHSE-S2, HTSE-S2 en RHSE-S2: 
   88g 
Max. bedradingsdikte voor terminals: 
   2.5mm² 
Kleur: puur wit Materiaal: PC/ABS

Hoogte: 

PSE-S2: 

PTSE-S2, FHSE-S2, HTSE-S2, RHSE-S2: 

PTIR-S2: 

102 mm

52 mm

61 mm

63 mm



lokale verdeler
Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid 
van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

Productbeschrijving    Artikelreferentie  Certificaatnummer

Melders zonder isolator
Optische melder    MI-PSE-S2  0786-CPD-20745

Optisch-thermische melder   MI-PTSE-S2  0786-CPD-20744 

Multi-criteriamelder (optisch-thermisch-IR) 
     MI-PTIR-S2  0786-CPD-20743 

Vaste temperatuurmelder (58°C)  MI-FHSE-S2  0786-CPD-20746 

Vaste temperatuurmelder (78°C)  MI-HTSE-S2  0786-CPD-20747 

TVC temperatuurmelder   MI-RHSE-S2  0786-CPD-20748

Melders met geïntegreerde isolator

Optische melder    MI-PSE-S2I  0786-CPD-20739 

Optisch thermische melder   MI-PTSE-S2I  0786-CPD-20738 

Multi-criteriamelder (optisch-thermisch-IR) 
     MI-PTIR-S2I  0786-CPD-20737 

Vaste temperatuurmelder (58°C)  MI-FHSE-S2I  0786-CPD-20740 

Vaste temperatuurmelder (78°C)  MI-HTSE-S2I  0786-CPD-20741 

TVC temperatuurmelder   MI-RHSE-S2I  0786-CPD-20742

Sokkel      B501AP (Digital Protocol sokkel – puur wit)

Andere beschikbare kleuren voeg –IV voor ivoorkleur toe achter de productreferentie, bijvoorbeeld MI-PSE-S2-IV

bestelgegevens
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