Integral EvoxX
A tűzvédelem
evolúciója
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A Schrack Seconet bemutatása.
Mi egy csúcstechnológiás osztrák vállalat vagyunk, működésünket az emberek és a tulajdon
védelmének szenteljük. A svájci Securitas csoport tagjaként a tűzjelző- és kommunikációs
rendszerek egyik vezető nemzetközi beszállítói vagyunk. A szenvedéllyel dolgozó alkalmazottainkkal, az innovatív technológiánkkal és a mindig az emberek igényeihez igazított, előremutató
koncepcióinkkal minden helyzethez megtaláljuk a megfelelő védelmi megoldást. Ön profitál
azon törekvésünkből, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyük a lakótereket.

Prémium biztonsági szolgáltatóként
az alábbiakat garantáljuk Önnek ...
… műszaki kompetencia és kiváló
teljesítmény

… személyre szabott, teljes
körű meg-oldások az egyéni
követelmények szerint

… tanúsított technológiájú partner
magasan képzett szakemberekkel
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… innovatív technológia és kiváló
minőségű termékek - fejlesztés,
illetve gyártás Ausztriában és
Németországban
… életciklus támogatás az évtizedekig tartó, hibamentes működés
érdekében
… kiváló ügyfélszolgálat és ügyfélközpontúság minden üzletágban
és az összes partnerünknél több
mint 70 országban

Mert mindig találunk új
módszereket az első osztályú
termékek jobbá tételére.
Az Integral és Integral IP termékeinket követve az Integral EvoxX új normákat állít fel a tűzjelző
berendezések területén. A legújabb technológiával szerelt rendszer tökéletesen megfelel mind a
mostani, mind a jövőbeni követelményeknek.
Minden egyes új fejlesztéssel rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk a funkcionalitásra, a biztonságra és
a kompatibilitásra – és mindig egy lépéssel mindenki előtt járunk. Hogyan? Azáltal, hogy megfigyeljük, és segítünk formálni a fontos trendeket, proaktívan gondolkodunk, digitalizálunk és jövőorientált
koncepciókat hozunk létre, valamint meglévő rendszereket integrálunk ezekbe a folyamatokba.

Okos technológia.
Egyszerűen nagyobb rugalmasság.
A tervezéstől és az üzembe helyezéstől a folyamatos
működtetésig, karbantartásig és a modernizációig:
Az összes folyamat optimalizált az új termékjellemzők
egyszerű integrálásnak, a teljes életciklusra vonatkozó
kompatibilitásra való fókuszálásnak köszönhetően.

Egyszerűen magasabb színvonal.
Ausztriában és Németországban kifejlesztett és gyártott
intelligens technológia jobb minőségű és megbízhatóbb
egyedi alkatrészeket és teljes egész rendszert biztosít.
Az élet és az érték védelme egy teljesen új szintet ért el.

Egyszerűen jobb szolgáltatás.
A tűzjelző rendszereink optimális felszereltségűek a jövő
kihívásaihoz a digitális szolgáltatásoknak köszönhetően.
A tapasztalt alkalmazottaink partnerségen alapú támogatásával kiegészülve a műszaki és szakmai know-how
ideális kombinációját eredményezi.
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Digitális alkalmazások és
szolgáltatások – a maximális
hatékonyság érdekében.
Egy megbízható tűzjelző rendszer biztosítja kritikus pillanatokban a döntő időelőnyt, és mindezt
teljesen biztonságosan és kényelmesen teszi. De a legfontosabb az, hogy az információt oda
juttassa el, ahol szükséges. Az Integral Remote segítségével történő távoli hozzáférés különféle
megoldásokat támogat: kényelmes, közvetlen megfigyelés a munkahelyen, valós idejű mobil
értesítések az okostelefonra vagy tabletre, valamint közérthető, élő támogatás.

Integral Remote értesítés
Értesítések

Integral Message

Integral Mail

Integral Remote Control
Értesítések, kijelzés és kezelés

Integral Mobile

Integral Browser

Integral Desktop

Rugalmas értesítések
A push értesítések gyors és biztonságos üzeneteket juttatnak el a számítógépekre, illetve a mobileszközökre, még
akkor is, amikor az alkalmazások nem aktívak. Az értesítések szólhatnak bizonyos eseményekről (riasztás, hiba,
áramkimaradás stb.), és konkrét személyeknek is.

Hatékony működés
Több feladat is könnyedén megoldható a működtetés
során, beleértve egy riasztás azonosítását, a szükségtelen
tűzoltósági intézkedések megelőzését, vagy az érzékelők
ideiglenes kikapcsolását egy felújítási munka során.

Információ és elemzés
A tűzjelző rendszer állapota bármikor megtekinthető anélkül,
hogy jelen kellene lenni a helyszínen. A részletes kiértékelések például lehetővé teszik az ismétlődő téves riasztások
beazonosítását és a megfelelő intézkedések megtételét.

Élő támogatás
A szakértők és a technikusok szükség esetén hozzáféréssel
rendelkeznek az összes rendszerhez, illetve gyorsan és könnyen nyújthatnak távolról segítséget a helyi felhasználóknak.
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Felhőalapú jövő
A maximális hatékonyság és még nagyobb
Egyedi
kompatibilitás
hozzáférhetőség
érdekében.
Fektessen
be
ma,
profitáljon
belőle
örökre.
Használja ki a rendkívül biztonságos
felhőplatformhoz
való intelligens
csatlakozást,
hogy hogy
élvezhesse
az átfogó
A befektetései
szempontjából
fontos,
folyamatban
szolgáltatásokat,
illetve
a
hatékony
interakciókat
a teljes
lévő fejlesztések előfordulhatnak hosszú távon – mindenféle
életciklus
alatt.
hátrány nélkül.

További információk: integral-evoxx.com/en/

Életciklus
A tervezéstől, telepítéstől, üzembe helyezéstől és folyamatos kezeléstől egészen a karbantartásig, modernizációig
és bővítésig: innovatív digitális szolgáltatások a teljes életciklus folyamatait leegyszerűsítik. A felhőalapú szolgáltatások
információt nyújtanak a rendszer jelenlegi állapotáról és ily módon lehetővé teszik a „megelőző karbantartást”. Ez a
megelőző karbantartás aktív intézkedéseket tesz lehetővé a reaktív megközelítés helyett.

Tervezés

Integral Remote Professional
A telepítést végző számára
Innováció
Telepítés és
üzembe helyezés

Szolgáltatási
platform

Integral Application
Center (IAC)
Bővítés

Távoli adatelemzés
Az online platformban lehetséges a tűzjelző
rendszer adatainak állandó gyűjtése és elemzése. Ez lehetővé teszi a hatékony intézkedések
leképezését, és a rendszer életciklusának
minden szakaszát támogatja.
Távoli programozás
A rendszerkonfiguráció módosításai a távoli
hozzáféréssel kényelmesen végrehajthatóak.
Ez magában foglalja például az ügyfélspecifikus szövegek adaptálását a felhasználási
módok megváltozása miatt.

Kezelés
Modernizálás

Karbantartás
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Redundancia minden szinten –
a maximális biztonsághoz.
Ha az emberi élet és az értékek biztonságáról van szó, akkor mindent a legapróbb részletekig át
kell gondolni. A Schrack Seconet ezért a végpontok közötti redundanciára alapozta az Integral
EvoxX tűzjelző rendszerét.
Az egyedi koncepciónak köszönhetően, két teljesen azonos rendszer működik benne készenléti
módban. Ha hiba történik az aktív elemen, a rendszer automatikusan, megszakítás nélkül átvált a
második elemre. Ez azt jelenti, hogy az összes funkció, mint például észlelés, riasztás értesítés,
egyszerű szöveges kijelzés, valamint a kezelés korlátozások nélkül fennáll.

Normál állapot

Vonalszakadás

Működtetés – redundáns csatlakozások
a kezelőmezőkhöz.

Hálózat – az összes rendszercsatlakozás
redundáns.

Egyértelmű információ az adott helyzetről, minden eseményről, valamint a teljes tűzjelző és tűzoltó rendszer
korlátlan kezelhetősége. Ezen okból a csatlakozások és
interfészek a külső kijelző és kezelőmezőkhöz duplikáltak.
A redundancia ezen formája biztosítja a rendszer teljes
működőképességét, illetve az összes esemény kijelzését,
azok egyértelmű helyével és idejével, még akkor is, ha
az egyik vonal meghibásodik. Ezért a tűzjelző központok
kezelőszerveit elmenti a rendszer, és a működés ott zajlik,
ahol arra szükség van.

Vonalszakadások – a telephelyen végzett építési munkák,
bővítések, vagy modernizációk miatt – nem zárhatóak ki.
Ezen okból az összes belső rendszercsatlakozást, valamint
a teljes hálózatot redundánsan terveztük meg az Integral
EvoxX M rendszerekben. Csatlakozási hibák esetén a
mesh-hálózat automatikusan keres egy alternatív útvonalat megszakítás nélkül. A rendszer teljesen aktív marad, a
karbantartás optimálisan megtervezhető és minden hiba
nyugodtan kijavítható.
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Kétmagos processzor – a rendszer új mozgatórugója.
A processzor minden tűzjelző rendszer lelke, és a zökkenőmentes működés garanciája. Az Integral EvoxX vezérlőközpontok új generációja lenyűgöző teljesítményt nyújt ezen a fontos területen a rendkívül magas impulzusaránnyal: A rendszereket egy erőteljes kétmagos processzor táplálja, és a kettős kivitel a lehető legmagasabb biztonságot nyújtja. A „kényelem” és a „biztonság” egymástól függetlenül is elérhető. Ha egy kényelmi
funkció működése leáll, akkor az összes biztonsági funkció megbízhatóan és megszakítás nélkül képes tovább
működni. A kétmagos processzort szintén duplikáltuk az Integral EvoxX M vezérlőközpontokban.

Készenléti állapot

2 db Tápegység

Vezetékszakadás
2 db
Busz

2 db
Processzor

2 db
Adatvonal

2 db
Szoftver

Rövidzárlat

Vezérlőközpont – minden elem redundáns.

Hurok – redundáns hurok áramkör.

Az Integral EvoxX M tűzjelző központ összes modulja,
tápegysége és buszrendszere redundáns. Ha az aktív oldal
meghibásodik, akkor a készenlét üzemmódban futó második oldal automatikusan és megszakítás nélkül átveszi
az irányítást. Ezzel minden meghibásodás kompenzálásra
kerül, a tűzjelző rendszer pedig teljesen működőképes
marad, a tüzeket gyorsan és megbízhatóan észleli a
rendszer még hiba esetén is. Az összes adatot és üzenetet
megbízhatóan továbbítja és dolgozza fel a rendszer, illetve
az összes tűzvédelmi rendszert (pl. szellőzőcsappantyúk,
tűzzáró ajtók vagy tűzoltó funkciók) vezérli.

Az összes perifériás eszköz egy hurokban csatlakozik.
Az egyes eszközökbe beépített rövidzárszakaszolóknak
köszönhetően, a hurok a tűzzónákon és funkciókon
keresztül huzalozható és konfigurálható. Rövidzárlat vagy
vezetékszakadás esetén az integrált rövidzárszakaszoló
megszakítja a vezeték sérült részét, és az Integral
X-LINE-hoz csatlakoztatott összes eszköz teljesen üzemképes marad egyoldalú tápvonal segítségével. Maga a
sérült vezetékszakasz helye könnyen beazonosítható –
értékes időt megtakarítva ezzel az üzembe helyezés és a
szerviz idején.
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Rugalmas és kompatibilis hálózati
megoldások – a maximális
befektetési biztonságért.
Az Integral LAN és Integral WAN innovatív és rugalmas hálózati megoldásaink stabil és megbízható lehetőségeket kínálnak a vállalkozás méretétől és a követelményektől függetlenül. A tűzjelző
rendszerbe történő minden befektetésük biztonságban marad a rendszer teljes életciklusa alatt.

Bécsi központ

INTRANET/
INTERNET

Róma

Secolog IP

Zágráb

Stockholm

Integral LAN

Integral WAN

Nagyobb épületek és épületkomplexumok, mint például a szállodák, irodaépületek, ipari létesítmények stb. könnyen és hatékonyan
kivitelezhetők a hálózati megoldásainkkal.

Nagyméretű létesítmények
A kiterjedt vállalati telephely kampuszokkal, mint például kórházak vagy
egyetemek, nagyméretű létesítmények, mint például bevásárlóközpontok
vagy a nagy középületek optimálisan
beköthetőek egy hálózatba.

Előnyök:

Előnyök:

•

•

Az épület minden rendszere egymástól független

•

A tűzjelző rendszer hatékony irányítása egy központi épületfelügyeleti
rendszer segítségével

•

Hálózatba kötés különálló vagy meglévő hálózatokkal (intranet/internet)

Keresztellenőrzések magas
száma

•

Hely alapú riasztás értesítés

•

Későbbiekben könnyedén
bővíthető
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Osztott helyszínek
A távolságuktól függetlenül összekötjük
a tűzjelző rendszereket. Vállalatok több
telephellyel, mint például a szupermarketláncok vagy több telephellyel
rendelkező vállalatok személyzettel
nem rendelkező és szétszórt létesítményekre, mint a szélerőművek.

Megbízható kompatibilitás
Fektessen be ma, profitáljon belőle örökre.
Egyedi
kompatibilitás
Használja
ki annak lehetőségét, hogy a modernizálást és
Fektessen
ma, profitáljon
belőle
örökre.
a bővítést be
kis erőfeszítéssel,
mégis
hosszú
évtizedekre
elvégezheti.szempontjából fontos, hogy folyamatban
A befektetései
lévő fejlesztések előfordulhatnak hosszú távon – mindenféle
hátrány nélkül.

További információk: integral-evoxx.com/en/

Secolog IP – az egyszerű kijelzéshez és kezeléshez.
A tűzjelző rendszer és a biztonsági rendszerek egyszerű, átlátható és centralizált
kijelzését és kezelését nyújtja.
Előnyök:
• Később is bővíthető minden fontos információval egy pillanat alatt
• Egyszerű és felhasználóbarát működés riasztás és utasítás módokban

Modernizálás és épületbővítés
A rendszereink előre és visszafelé kompatibilitása egyedi, és mindig erre fókuszálunk a Schrack Seconet-nél. A meglévő
elemek könnyen beépíthetőek, az épületek és hálózatok bővíthetőek, a jövőbeni befektetések és innovációk pedig biztosíthatóak és alkalmazhatóak.

Modernizálás

Bővítés

Nem számít, hogy milyen okból kell a tűzjelző
rendszerét átalakítania – legyen ez egy új helyiség
elrendezés, új előírások vagy akár épületfelújítás –
a Schrack Seconet termékeivel lépésről lépésre
elvégezheti a modernizálást, kis beállításokkal
és kevés erőráfordítással.

Növekszik az Ön vállalata? Ez nem jelent problémát
a Schrack Seconet tűzjelző rendszer számára. Egy
helyszínen való bővítéstől a globális bővítésig – lépésről lépésre történő hálózatba kapcsolás és migráció,
akár számos rendszergeneráción keresztül: mi sem
egyszerűbb a számunkra.

Előnyök:

Előnyök:

•

Meglévő rendszerek költséghatékony cseréje

•

Optimális alap a jövőbeni rendszerbővítésekhez

•

Meglévő kábelezés és perifériák használata

•

Rendszernövekedések az Ön követelményei szerint

•

A nem kívánatos üzleti kiesések elkerülése

•

Több épület / helyszín központi működtetésének biztosítása

•

Nincs szükség semmilyen programozásra

•

A működőképesség garantálása az összes Integral generáción keresztül
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Testre szabott vezérlőközpont
technológia – a maximális
rugalmasságért.
Az Integral EvoxX rendszer termékcsaládban minden rendszermérethez és alkalmazási területhez
megtalálja a megfelelő tűzjelző központot. Az egyenletes működés mellett az Integral EvoxX egy
másik nagy előnnyel is rendelkezik: A tűzjelző központok oltásvezérlő központként is használhatóak.

Felépítés

Integral EvoxX MF

Integral EvoxX CF

Integral EvoxX BF

moduláris, decentralizált

kompakt, decentralizált

alapverzió

Hardver redundancia

•

Szoftver redundancia

•

•

•

akár 16

akár 4

1

Eszközök száma
központonként

akár 4000

akár 1000

akár 250

TCP/IP interfész

•

•

•

Hálózatba köthető

•

•

TCP/IP-n keresztül

A meglévő rendszerek
modernizálása

•

•

•

Álló szekrény

•

Vezeték nélküli szerviz
interfész

•

•

•

Hurkok száma
központonként

Integral EvoxX oltásvezérlő központok – a még nagyobb biztonságért.
Az Integral EvoxX tűzjelző központjaink tökéletesen hozzáilleszthetőek az Ön követelményeihez és rendszerméretéhez a
szekrényváltozatokkal, elemekkel és a bővítési lehetőségekkel. A kisebb ingatlanoktól, mint például az üresen álló létesítmények vagy iskolák, a közepes méretű létesítményekig, mint a szupermarketek, illetve a szállodák, egészen a nagy
épületekig (repülőterek, illetve kórházak). Az összes központ ugyanazon a kiváló minőségű technológián alapszik, és
kompatibilisek egymással. Továbbá, az összes ugyanazt a szoftvert és üzembe helyezési eszközöket alkalmazza, valamint
a felhasználói felület is megegyezik az összes Integral EvoxX központnál.
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A jövő technológiái
Gondolkozzon előre és tervezzen megfelelően.
Egyedi
kompatibilitás
Használja
ki még ma a nagy teljesítményű hardvert,
Fektessen
be
ma, jövőbeni
profitáljon
belőlekészen
örökre.
amellyel az
összes
fejlesztésre
fog állni.
A befektetései szempontjából fontos, hogy folyamatban
lévő fejlesztések előfordulhatnak hosszú távon – mindenféle
hátrány nélkül.

További információk: integral-evoxx.com/en/

Integral EvoxX ME

Integral EvoxX CE

Egyzónás tűzoltórendszer

•

•

Többzónás tűzoltórendszer

•

Oltási zónák száma

akár 32 db

1

Kiegészítő LED párhuzamos jelzőpanelek

•

•

Kiegészítő, szabadon programozható bemenetek
és kimenetek

•

•

Vezeték nélküli szerviz interfész

•

•

Integral EvoxX oltásvezérlő központok – a megbízható vezérlés érdekében.
Az Integral EvoxX ME és CE verziók oltásvezérlő központként, vagy kombinált tűzjelző/oltásvezérlő központként is használhatóak az elektronikus vezérlő és késleltető eszköznek megfelelően az EN 12094-1 és VdS 2496 szabványok szerint. Például,
mint CO2 magas és alacsony nyomású tűzoltó rendszerek, inert gáz és argon tűzoltó rendszerek, stb. A Schrack
Seconet oltásvezérlő központokra ugyanaz a kiváló minőségű technológia jellemző, mint a tűzjelző központokra. Itt ugyanazon szoftver és üzembe helyezési eszközök, valamint ugyanazon felhasználói interfész előnyeit is élvezheti.

Kezelő és kijelző eszközök – intuitív és jól átgondolt megoldások.
Az Integral EvoxX rendszerek kezelőfelületei tökéletesen az ügyfél igényei, valamint
a kezelők és a tűzoltók követelményei szerinti kialakítással rendelkeznek. Ezeket
folyamatosan fejlesztjük, és több mint 20 nyelven elérhetőek. A tűzoltósági kezelők
(pl. az ÖNORM F 3031, a DIN 14662, az SN 054 002 stb. szabványok szerint), LEDes visszajelző panelek számos változatát és kivitelét is kínáljuk, valamint mobileszközökön is működtethetőek.
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Intelligens észlelés és riasztás
értesítés – a maximális megbízhatóságért.
MTD 533X-SP

MTD 533X-S

CMD 533X

MTD 533X

CUBUS tűzjelző érzékelő – a megbízható érzékelésért.
A CUBUS megkülönböztető jegyei a változó környezeti feltételekhez
való automatikus alkalmazkodás, valamint az összes vonatkozó
tűzjellemző paraméter (pl. füst, hő és szén-monoxid) folyamatos mérése.

Loop Integral X-LINE –
a nagy teljesítményű átvitelhez.

Riasztás értesítés az érzékelőkben –
a gyors és biztonságos működésért.

Az Integral X-LINE kombinálja az észlelési és riasztási
értesítést akár 3500 m-es távolságig: A hurkon akár
250 elem is kommunikálhat a tűzjelző központtal. A gyors
indulási idők lehetővé teszik a gyors üzembe helyezést,
valamint a szerelési hibák pontos, gyors meghatározását.
Az X-LINE eszközökbe telepített rövidzárszakaszoló további
tervezési biztonságot és korlátlan működést biztosít rövidzárlat, vezetékszakadás vagy szándékos károkozás esetén.

Észlelés és riasztás értesítés egy eszközben.
Tűzesetkor a tűzérzékelő hangjelzést ad le.
Az érzékelőbe épített hangjelző kiváltja a
külön telepített hangjelző használatát. A
beépített hangjelzés mellett, a hang alapú
utasításokat is támogatja a rendszer az MTD
533X-SP készülékben, elősegítve a gyors
és biztonságos kijutást. Az opcionális USB
502-20 érzékelő aljzat beépített fényjelző
gyűrűvel a vizuális riasztási megjelenítéssel
egészíti ki az érzékelőt.

Szabvány
EN 54-3
EN 54-5

Riasztás értesítés

Hő

Füst

MTD 533X

CMD 533X

•
•
•

EN 54-7

EN 54-29

•

EN 54-30

•

•

MTD 533X-SP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

•

MTD 533X-S

X

•

EN 54-26

12

CO

X
X

Kézi jelzésadók – kézi indításhoz.
A kézi jelzésadók létfontosságúak a hatékony tűzvédelemhez:
Ezeket riasztások kézi indítására használják. A termékkínálatunkban a kézi jelzésadók széles választékát (A és B típus)
találja meg különböző verziókban az EN 54-11 szabvány szerint. Ez magában foglalja a különböző színekben elérhető kézi
jelzésadókat, valamint a tiltó és indító gombokat a tűzoltási
folyamat kézi irányításához.

Légcsatorna füstérzékelő – a korai észleléshez.
Tűz/füst szellőzőrendszerekben vagy nagy légsebességű és
magas füsthígítású helyeken való érzékelésére szolgál. A korai
füstérzékelésnek köszönhetően a rendszer megakadályozza a tűz
és a füst terjedését a szellőzőrendszeren belül és azon keresztül.

Bemeneti és kimeneti modul –
a megbízható beépítésért.
Az elemek beépítéséhez komplex modulok széles köre áll
rendelkezésre. A verziótól függően feszültségmentes kontaktusok csatlakoztathatók, a robbanásveszélyes területeket lehet
megfigyelni, terhelések kapcsolhatók relékkel vagy speciális
tűzjelző rendszereket lehet csatlakoztatni.

Jelzőkészülék – a megbízható
riasztás értesítéshez.
Különböző színekben és kivitelekben
kínálunk jelzőkészülékeket a tűz hallható és/vagy látható módon való jelzésére. Mindegyik rendelkezik EN-54 jóváhagyással és/vagy VdS jóváhagyással.
Továbbá villogók teljes termékkínálata
is elérhető, amelyek megfelelnek az
érvényes EN 54-23 szabványnak.

Tartómágnes – az áramforrás
nélküli tartáshoz.
A BX-MDH tartómágnes közvetlenül
csatlakozik az X-LINE rendszerhez.
Nem szükséges hozzá sem külső
tápegység, sem pedig további
vezetékezés. Modulokra, illetve egyenáramra sincs szükség. A BX-MDH
tartómágnes az ajtó pozíciójának
megfigyelésével, valamint az egyéni
címzés által kiválasztható aktiválás
lehetőségével.
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Megbízható érzékelés –
a lehető legnehezebb
körülmények között is.
Rendkívüli páratartalom, szennyeződés, magas hőmérséklet, illetve nagy belmagasság – a „speciális tűzjelzési technológiai” termékcsaládunk a megfelelő megoldást nyújtja minden alkalmazási
módhoz egyetlen forrásból. Olyan érzékelő választékra támaszkodunk amely a veszélyek korai
észlelését biztosítja a legnehezebb környezeti feltételek esetén is, és a minimálisra csökkenti a
téves riasztások számát és a kapcsolódó költségeket.

Tűzérzékelő veszélyes területekhez
A tűzérzékelő alkalmas az 1, 2 és 22 zóna veszélyes
területeire ahol por és gáz is előfordulhat.

Aspirációs füstérzékelő (ASD)
Vonali konfiguráció –
könnyen irányítható központilag.
Az aspirációs füstérzékelő (ASD) és az ADW
vonali hőérzékelők konfigurációjának, üzembe
helyezésének és karbantartásának egyedi lépései
távolról is elvégezhetőek a modern szoftveres
eszközökkel. A készülék programozása az adatcsere
és kommunikáció a meglévő Integral X-LINE
hurkon keresztül történik.
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Az egyszerűsített kivitel és az érzékeny technológia teszi az érzékelőt tökéletes választássá az
épületek és objektumok megfigyelésére. Például:
adatközpontok és tiszta helyiségek, alacsony
hőmérsékletű területek, valamint történelmi
épületek. A nehéz üzemeltetési körülmények,
mint például az erős légáramlatok, páratartalom,
por vagy az üreges padlók, magas helyiségek vagy
felvonóaknák miatti korlátozott hozzáférés sem
jelentenek problémát.

Vonali füstérzékelők

Lángérzékelők

Ezeket ott használják, ahol a többi érzékelő már
elérte a maximális beszerelési magasságot, a
látható megjelenést nem akarják befolyásolni vagy
nagy területeket kell megfigyelni. Mint például:
bevásárlóközpontok, kiállítótermek és raktárak, de repterek is. Diszkrét megjelenésének és
könnyű telepítéseknek köszönhetően használják
még történelmi épületekben, templomokban
és színházakban.

Ezek az érzékelők professzionálisan kezelik a füst
nélküli folyadék és gáztüzeket. Használható még
az intenzív füsttel égő, nyílt tüzeknél a robbanásvédett területeken. Jellemző felhasználási helyek:
vegyi üzemek, olajfinomítók, erőművek stb.

d-LIST-rendszer és LIST-rendszer

Vonali hőérzékelők (ADW)
Ezen érzékelő rendkívüli ellenállása optimális
megoldást biztosít az agresszív környezetekben.
Gázok, kipufogógázok, sóködös por, valamint a
páratartalom és a rendkívüli hőmérsékletek sem
tudnak benne kárt tenni. Tökéletesen alkalmazható
hűtőházakban, finomítóüzemekben, hulladéklerakókban, illetve autóparkolókban.

A robusztus, címezhető érzékelőkábel precíz
észlelést, nagy reagálási sebességet, egyszerű
beszerelést és üzembe helyezést tesz lehetővé.
A különböző érzékelési intervallumok, ágak az
érzékelőkábelben és az egyedi hőmérsékletérzékelőkben minden alkalmazási módnál tökéletes
megoldást biztosít. Ezeket a készülékeket közúti és vasúti alagutakban, valamint kábel- és
tápalagutakban való használatra optimalizálták,
de ipari felhasználásra is való, például szállító és
ártalmatlanító rendszerek vagy gyártósorok.
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