Integral EvoxX
Vývoj v požární ochraně
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O společnosti Schrack Seconet.
Jsme high-tech rakouská společnost, která se věnuje ochraně osob a majetku. Jako součást
Swiss Securitas Group jsme jedním z předních mezinárodních dodavatelů elektrických požárních systémů a nouzových komunikačních systémů. Díky nasazení našich zaměstnanců,
inovativní technologii a progresivním konceptům, které jsou vždy směřovány na potřeby lidí,
najdeme řešení ochrany pro každou situaci. Benefit z našeho odhodlání vytvořit domov
bezpečnější a kvalitnější můžete mít Vy.

Jako oceňovaný
výrobce Vám zaručujeme ...
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… technickou způsobilost a
vysokou kvalitu

… inovativní technologii a vysoce
kvalitní produkty – vyvinuté a
vyrobené v Rakousku a Německu

… prozákaznická řešení přímo na
míru dle individuálních požadavků

… celoživotní podporu pro zajištění
bezproblémového provozu po
desetiletí

… certifikovanou kvalitu s vysoce
vyškolenými odborníky

… skvělý zákaznický servis
prostřednictvím našich poboček
a partnerů ve více než 70 zemích

Protože vždy existují
nové možnosti, jak posunout
první třídu ještě dál.
Po systému Integral a Integral IP, přináší Integral EvoxX nové standardy v systémech elektrické
požární signalizace. Systém obsahuje nejmodernější technologie a je dokonale vybaven, aby
splnil všechny současné i budoucí požadavky.
S každým novým vývojem klademe větší důraz na funkčnost, bezpečnost a kompatibilitu –
a jsme vždy o krok napřed. Jak? Sledováním a utvářením hlavních trendů, myšlením dopředu,
digitální orientací a zaměřením na budoucnost v našich konceptech a integrací stávajících
systémů do těchto procesů.

Chytrá technologie.
Jednoduše větší flexibilita.
Od plánování a uvedení do provozu až po běžnou obsluhu,
údržbu a modernizaci: Všechny procesy jsou průběžně
optimalizovány díky jednoduché integraci nových vlastností produktů se zaměřením na kompatibilitu v průběhu
celoživotního cyklu.

Jednoduše vyšší kvalita.
Inteligentní technologie vytvořená a vyráběná v Rakousku a Německu zajišťuje vyšší kvalitu a spolehlivost
jednotlivých komponentů i celého systému jako celku.
Ochrana životů a hodnot dosáhla zcela nové úrovně.

Jednoduše lepší servis.
Naše elektrická požární signalizace je ideálně vybavena
do budoucnosti díky digitálním službám. Díky partnerské
podpoře našeho odborného personálu dochází k propojení technického a profesionálního know-how.
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Digitální aplikace a služby –
pro maximální úsilí.
Spolehlivý systém elektrické požární signalizace nabízí v kritických okamžicích časovou výhodu,
a to způsobem, který je zcela bezpečný a pohodlný. Jde hlavně o doručení informací tam, kde
jsou potřeba. Vzdálený přístup přes Integral Remote nabízí řadu řešení: snadné monitorování
přímo na pracovišti, mobilní notifikace v reálném čase na chytrém telefonu nebo tabletu a také
individuální podporu napřímo.

Integral Remote Notification
Notifikace

Integral Message

Integral Mail

Integral Remote Control
Notifikace, zobrazování a ovládání

Integral Mobile

Integral Browser

Integral Desktop

Flexibilní notifikace
Push notifikace posílá rychlé a bezpečné zprávy do
počítačů nebo mobilních zařízení, i když aplikace nejsou
aktivní. Oznámení mohou být zasílána konkrétně vybraným
osobám v případě určitých událostí (poplach, porucha,
výpadek proudu atd.).

Efektivní ovládání
Úkoly lze jednoduše vyřešit za provozu, včetně okamžitého objasnění poplachu, minimalizace zbytečných výjezdů
hasičů nebo dočasná deaktivace hlásičů při opravách.

Informace a analýzy
Stav elektrického požárního systému lze kdykoliv zobrazit,
aniž by byla nutná fyzická přítomnost. Detailní vyhodnocení
umožňuje např. identifikovat opakující se falešné poplachy
a přijmout vhodná opatření.

Celoživotní podpora
Odborníci a technici mají přístup ke všem systémům a
mohou rychle a snadno poskytnout vzdálenou pomoc.
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Budoucnost založená na Cloudu
Pro maximální účinnost a větší dostupnost.
Unikátní
kompatibilita
Získejte výhody
inteligentního připojení k vysoce
Investujte
dnes,
profitujte
navždy.
zabezpečené
cloudové
platformě
a využijte komplexní
služeb ajeefektivní
během
celého
Provýhody
Vaše investice
zásadní,interakce
aby současný
vývoj
byl dlouživotního
cyklu.
hodobý – bez jakýchkoliv nevýhod.

Více informací na: integral-evoxx.com/en/

Životní cyklus
Od plánování, instalace, uvedení do provozu a ovládání až po údržbu, modernizaci i rozšíření: inovativní digitální služby
pro zjednodušení procesů po dobu celého životního cyklu. Cloudové služby poskytují informace o aktuálním stavu systému a nabízejí tak výhodu „preventivní servisování“. Tato prevence nabízí aktivní opatření.

Plánování

Integral Remote Professional
Pro techniky
Inovace
Instalace &
uvedení do provozu

Service Platform

Integral Application
Center (IAC)
Rozšíření

Vzdálená analýza dat
Online platforma umožňuje neustálý sběr a
analýzu dat z elektrického požárního systému.
To umožňuje odvozovat účinná opatření a zajistit podporu v každé fázi životnosti systému.

Vzdálené programování
Změny konfigurace systému lze provádět
pohodlně prostřednictvím vzdáleného
přístupu. Zahrnuje např. úpravy speciálních
textů, které se mění v průběhu používání
dle potřeby zákazníka.

Ovládání
Modernizace

Údržba
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Redundance na všech úrovních –
pro maximální bezpečnost.
Pokud jde o bezpečí lidí a hodnoty, je důležité vše promyslet do nejmenšího detailu. Z tohoto
důvodu se Schrack Seconet spoléhá na end-to-end redundanci elektrického požárního systému Integral EvoxX.
Díky unikátní koncepci pracují dva zcela identické systémy nepřetržitě v hot stand-by provozu. Pokud dojde k poruše v aktivní části, systém se automaticky přepne na druhou linku bez
přerušení. To znamená, že všechny funkce, jako je detekce, notifikace poplachu, zobrazení
prostého textu a aktivace systému řízení požárů, zůstávají zachovány bez omezení.

Normální stav

Přerušení linky

Obsluha – redundantní připojení
na ovládacích panelech.

Síť – všechna systémová připojení
jsou redundantní.

Nezbytná je vždy jasná informace o situaci, o každé události a také neomezená provozuschopnost celého požárního a hasicího systému. Proto jsou připojení a rozhraní
k externím signalizačním a ovládacím panelům zdvojeny.
Tato forma redundance zajišťuje plnou provozuschopnost
systému a zobrazení všech událostí s informací o místě
a čase i v případě výpadku jedné linky. Tímto způsobem
jsou zabudovány ovládací panely v ústředně požární signalizace a obsluha probíhá tam, kde je zapotřebí.

Přerušení linek – z důvodu požadovaných stavebních
prací, rozšíření či modernizace – nelze vyloučit. Proto
jsou v systémech Integral EvoxX M redundantně navržena
všechna interní systémová propojení i celá síť. V případě
problémů s připojením, mesh síť automaticky bez výpadku, vyhledá alternativní cestu. Systém zůstává plně aktivní, obsluhu lze optimálně plánovat a případnou závadu
lze v klidu opravit.
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Dvoujádrový procesor – nové srdce systému.
Procesor je základem každého požárního systému a zaručuje bezproblémové fungování. Nová generace
ovládacích panelů Integral EvoxX zapůsobí hlavně vysokým nasazením: Systémy jsou poháněny výkonným
dvoujádrovým procesorem a nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti s duplicitním řešením. Funkce "Komfort" a
„Bezpečnost“ pracují nezávisle na sobě. Pokud dojde k přerušení komfortní funkce, všechny bezpečnostní
funkce pokračují i nadále spolehlivě a bez přerušení. Dvoujádrový procesor je také zdvojen v ovládacích
panelech Integral EvoxX M.

Hot stand-by

Power x 2

Přerušení drátu
Bus x 2

Processor x 2

Data x 2

Software x 2

Ovládací panel –
všechny prvky jsou redundantní.
Všechny moduly, napájecí zdroje, bus sběrnice a softwary
ústředen Integral EvoxX M jsou zdvojené. Pokud dojde k
poruše aktivní strany, převezme ji druhá strana automaticky
díky hot stand-by režimu bez přerušení. Tímto způsobem je
kompenzována jakákoliv porucha, elektrická požární signalizace zůstává plně funkční a požáry jsou rychle a spolehlivě
rozpoznány i v případě poruchy. Všechna data a zprávy jsou
zaručeně předány a zpracovávány. Všechny kontrolní systémy jako jsou ventilační klapky, dveře požárních zón nebo
hasicí funkce jsou aktivovány v případě požáru.

Zkrat

Kruhová linka – redundantní.
Všechna periferní zařízení jsou zapojena do kruhu.
Díky zkratovému izolátoru integrovanému v každém
zařízení, může být kruh zapojen a konfigurován napříč
požárními zónami a funkcemi. V případě zkratu nebo
přerušení vodiče integrovaný zkratový izolátor odpojí
poškozenou část vedení a všechna zařízení na Integral
X-LINE zůstávají plně funkční pomocí nekruhové linky.
Poškozenou část lze snadno lokalizovat – šetří Váš čas
při zapojení do provozu a servisu.
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Flexibilní a kompatibilní síťová
řešení – pro maximální bezpečnost investic.
Naše inovativní a flexibilní síťová řešení Integral LAN a Integral WAN nabízejí stabilní a spolehlivou alternativu pro všechny velikosti podnikání a potřeb. Všechny investice do Vašeho systému elektrické požární signalizace jsou zajištěny po celou dobu životnosti.

Vedení ve Vídni

INTRANET/
INTERNET

Řím

Secolog IP

Záhřeb

Stockholm

Integral LAN

Integral WAN

Větší budovy a komplexy budov,
jako jsou hotely, kancelářské budovy,
průmyslová zařízení atd., lze snadno
a efektivně realizovat pomocí našich
síťových řešení.

Zařízení velkého rozsahu
Rozsáhlé firemní areály se strukturou
kampusu, jako jsou nemocnice nebo
univerzity, velká zařízení jako jsou
nákupní centra nebo velké veřejné
budovy lze optimálně propojit.

Vaše výhody:

Vaše výhody:

•

Velký rozsah křížení

•

Každý systém v budově je nezávislý na druhé

•

Vhodné pro umístění notifikace
poplachu

•

Efektivní správa systému elektrické požární signalizace díky
centrálnímu systému řízení budovy

•

Snadné pozdější rozšíření

•

Síťování prostřednictvím samostatných nebo stávajících
sítí (Intranet/Internet)
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Distributorské oblasti
Propojujeme systémy elektrické požární
signalizace bez ohledu na jejich vzdálenost. Společnosti s pobočkovou strukturou, jako jsou řetězce supermarketů
nebo společnosti s několika pobočkami
až po neobsazené a rozptýlené objekty,
jako jsou větrné elektrárny.

Spolehlivá kompatibilita
Investujte dnes, profitujte navždy.
Unikátní
kompatibilita
Využijte možnosti
modernizace a rozvoje s malým
Investujte
dnes, na
profitujte
úsilím, dokonce
desítky letnavždy.
dopředu.
Pro Vaše investice je zásadní, aby současný vývoj byl dlouhodobý – bez jakýchkoliv nevýhod.

Více informací na: integral-evoxx.com/en/

Secolog IP – pro jednoduché zobrazení a ovládání.
Ovládání požární signalizace nabízí jednoduchou, přehlednou a centralizovanou identifikaci
a provoz systémů požární signalizace a bezpečnostních systémů.
Vaše výhody:
• Může být také integrováno později a všechny důležité informace jsou k dispozici.
• Jednoduché a uživatelky snadné ovládání v poplachovém a příkazovém režimu.

Modernizace a rozšíření budovy
Budoucí a zpětná kompatibilita našeho systému je unikátní a středem zájmu je Schrack Seconet. Stávající komponenty
se snadno integrují, budovy a sítě se rozšiřují a budoucí investice a inovace je zajištěna.

Modernizace

Rozšíření

Nezáleží na tom, z jakého důvodu potřebujete upravit elektrický požární systém – ať je to nový koncept
místnosti, nové standardy nebo renovace budovy –
s produkty Schrack Seconet můžete modernizovat
krok za krokem, s malými úpravami a malým úsilím
při instalaci.

Roste Vaše společnost? To není žádný problém pro
elektrickou požární signalizaci od Schrack Seconet. Od
rozšíření budovy na stejném místě po globální rozšíření –
vytváření sítí a migrace krok za krokem, a to i napříč
několika generacím systému, je pro nás docela snadné.

Vaše výhody:

Vaše výhody:

•

Cenově výhodná náhrada stávajících systémů

•

Optimální základ pro budoucí rozšiřování systému

•

Převzetí stávající kabeláže a periferií

•

Systém roste s Vašimi požadavky

•

Vyhnete se nechtěnému přerušení podnikání

•

Centrální provoz mnoha budov / lokalit zajištěn

•

Žádné nadbytečné programování

•

Funkčnost je garantována napříč všemi generacemi Integral
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Technologie přizpůsobená
zákazníkovi – pro maximální
flexibilitu.
V rodině systémů Integral EvoxX najdete vždy tu správnou ústřednu v každé velikosti a oblasti
využití. Kromě jednotného provozu poskytuje Integral EvoxX další velkou výhodu: Ústředny elektrické požární signalizace lze použít také jako hasicí ústředny.

Struktura

Integral EvoxX MF

Integral EvoxX CF

Integral EvoxX BF

modulární, decentralizovaná

kompaktní, decentralizovaná

základní verze

Hardwarová redundance

•

Softwarová redundance

•

•

•

Kruhů na ústřednu

do 16

do 4

1

Prvků na ústřednu

do 4 000

do 1000

do 250

TCP/IP rozhraní

•

•

•

Propojení

•

•

přes TCP/TP

Modernizace
stávajících systémů

•

•

•

Samostatně stojící skříň

•

Bezdrátové
rozhraní

•

•

•

Ústředny Integral EvoxX – pro ještě větší bezpečnost.
Naše požární ústředny Integral EvoxX můžete dokonale přizpůsobit Vašim požadavkům a velikosti systému, typu skříní,
dalším komponentům i stupni rozšíření. Od menších prostor, jako jsou neobydlená zařízení nebo školy, přes středně
velká zařízení, jako supermarkety nebo hotely, až po velká zařízení, jako jsou letiště nebo nemocnice. Všechny ústředny
mají stejně vysokou kvalitní technologii a jsou vzájemně kompatibilní. Navíc všechny používají stejný software a nástroje
pro uvedení do provozu a uživatelské rozhraní pro všechny ústředny Integral EvoxX je stejné.
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Budoucí technologie
Myslete dopředu a správně plánujte.
Unikátní
Výkonný kompatibilita
hardware, který využijete dnes,
Investujte
dnes,i profitujte
bude optimální
pro budoucínavždy.
rozvoj.
Pro Vaše investice je zásadní, aby současný vývoj byl dlouhodobý – bez jakýchkoliv nevýhod.

Více informací na: integral-evoxx.com/en/

Integral EvoxX ME

Integral EvoxX CE

Aktivace jednozónového hasicího systému

•

•

Aktivace vícezónového hasicího systému

•

Počet hasebních zón

do 32

1

Přídavné LED paralelní indikační panely

•

•

Volně programovatelné vstupy a výstupy

•

•

Bezdrátové servisní rozhraní

•

•

Integrované hasicí ovládací panely EvoxX – pro spolehlivé ovládání.
Verze Integral EvoxX ME a CE lze použít jako hasicí ústřednu nebo kombinovat jako ústřednu požárního poplachu / hašení
v souladu s elektronickým ovládacím a zpožďovacím zařízením podle EN 12094-1 a VdS 2496. Například jako vysokotlaké a nízkotlaké CO2 hasicí systémy, systémy hasicí inertním plynem a argonem atd. Hasicí ústředny od Schrack
Seconet se vyznačují stejně kvalitní technologií jako ústředny požární signalizace. I zde můžete získat výhodu díky stejnému
softwaru a nástrojům pro uvedení do provozu a ze stejného uživatelského rozhraní.

Ovládací a indikační zařízení – intuitivní a dobře promyšlené.
Ovládací rozhraní systémů Integral EvoxX je dokonale přizpůsobené potřebám
zákazníků a požadavkům techniků a hasičských jednotek. Ty se neustále vyvíjí a
jsou k dispozici ve více než 20 jazycích. K dispozici je několik variant a provedení
ovládacích panelů (např. dle ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002 atd.) a LED
indikačních panelů i ovládání na mobilních zařízeních.
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Inteligentní detekce &
notifikace poplachu –
maximální spolehlivost.
MTD 533X-SP

MTD 533X-S

CMD 533X

MTD 533X

Požární hlásič CUBUS – pro spolehlivou detekci.
CUBUS se vyznačuje automatickou adaptací na měnící se okolní
podmínky v kombinaci s nepřetržitým měřením všech relevantních
požárních parametrů, jako je kouř, teplo a oxid uhelnatý.

Kruhová linka Integral X-LINE –
pro výkonný přenos.

Notifikace poplachu v detektoru –
pro rychlou & bezpečnou akci.

Integral X-LINE dokonale kombinuje detekci a upozornění
na poplach o délce až do 3 500 m: Až 250 účastníků komunikuje na lince s ústřednou elektrické požární signalizace.
Velmi krátká náběhová doba umožní rychlé uvedení do provozu a přesnou a rychlou lokalizaci poruch a závad instalace.
Zkratový izolátor integrovaný v každém zařízení X-LINE poskytuje přidanou bezpečnost plánování a neomezenou funkci
v případě zkratu, přerušení vodiče nebo sabotáže.

Detekce a upozornění na poplach jsou propojeny do jednoho zařízení. V případě nehody spustí požární hlásič akustický poplach.
Díky tomuto integrovanému upozornění na
poplach nahrazuje detektor používání samostatných akustických signálních zařízení.
Kromě integrované akustiky je v MTD 533XSP podporován hlasovou signalizací, která
provádí rychlý a bezpečný výstup. Volitelná
základna hlásiče USB 502-20 s integrovaným LED osvětleným kroužkem doplňuje
hlásič o vizuální upozornění na poplach.

Norma

Notifikace poplachu

EN 54-3

•

EN 54-5

Teplo

Kouř

•
•

EN 54-7

MTD 533X

EN 54-29

•

EN 54-30

•

•

MTD 533X-S

MTD 533X-SP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

•

CMD 533X

X

•

EN 54-26
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Tlačítkový hlásič – pro manuální spuštění.
Tlačítkové hlásiče jsou nezbytné pro účinnou protipožární
ochranu: Používají se k ručnímu spuštění poplachů. V našem
portfoliu naleznete různé tlačítkové hlásiče (typ A nebo B)
v různých verzích podle EN 54-11. Patří sem tlačítkové hlásiče
v různých barvách i hlásiče k zastavení a aktivaci pro ruční
spuštění procesu hašení.

Signální zařízení –
pro spolehlivé upozornění
na poplach.
Nabízíme signalizační zařízení v
různých barvách a provedeních pro
akustickou a/nebo vizuální signalizaci
požáru. Všechny mají schválení
EN-54 a/nebo schválení VdS. Navíc
je k dispozici kompletní řada majáků,
která odpovídá platné EN 54-23.

Kouřový detektor –
pro včasnou detekci.

Přídržný magnet –
pro přidržení bez proudu.

Používají se k detekci kouře ve ventilačních systémech nebo
v místech s vysokou rychlostí vzduchu a silným ředěním kouře.
Díky včasné detekci je omezeno šíření ohně a kouře do i skrz
ventilační systém.

Přídržný magnet BX-MDH je připojen
přímo k X-LINE. Nevyžaduje ani externí napájení, ani další kabeláž. Moduly
nebo nepřetržitý proud také nejsou
potřeba. Přídržný magnet BX-MDH
umožňuje sledování polohy dveří a
také možnost selektivní aktivace díky
individuálnímu adresování.

Vstupní a výstupní modul –
pro spolehlivou integraci.
Pro integraci prvků existuje velká řada komplexních modulů.
V závislosti na verzi lze využít bezpotenciálové kontakty,
monitorovat potenciálně výbušné prostory, sepnout odporovou
zátěž pomocí relé nebo lze integrovat speciální systémy
požární signalizace.
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Spolehlivá detekce –
v těch nejtěžších podmínkách.
Extrémní vlhkost vzduchu, vystavení nečistotám, vysokým teplotám nebo vysokým nadmořským
výškám – naše produkty „speciální požární signalizace“ Vám nabízí správné řešení pro použití z
jednoho zdroje. Spoléháme na řadu detektorů, které zajišťují včasnou detekci nebezpečí i v těch
nejtěžších okolních podmínkách a zamezují falešným poplachům a s tím souvisejícím nákladům
na minimum.

Požární hlásič pro prostředí s
nebezpečím výbuchu
Tento požární hlásič je vhodný do prostředí s
nebezpečím výbuchu do zón 1, 2 a 22, kde se
může vyskytovat prach i plyn.

Config over Line –
jednoduché centrální řízení.
Jednotlivé kroky konfigurace, zprovoznění a
údržby nasávacích kouřových hlásičů ASD a tepelných hlásičů řady ADW se provádějí na dálku
pomocí moderních softwarových nástrojů. Není
nutná žádná další instalace kabelu; exchange
dat a komunikace probíhá prostřednictvím stávajícího Integral X-LINE.
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Nasávací kouřový hlásič ASD
Kombinace zjednodušeného designu a citlivé
technologie dělá z tohoto detektoru perfektní
volbu pro monitorování budov a objektů.
Příkladem jsou datová centra a čisté prostory,
prostory s nízkou teplotou i historické budovy. Zdroje rušení jako je silné proudění vzduchu,
vlhkost, prach nebo omezený přístup dutými podlahami, vysokými místnostmi nebo výtahovými
šachtami nepředstavují problém.

Lineární kouřové hlásiče

Plamenné hlásiče

Používají se tam, kde bylo dosaženo maximální
instalační výšky jiných požárních hlásičů, neměl
by být ovlivněn vizuální vzhled nebo je třeba monitorovat velké plochy. Jako jsou nákupní centra,
výstavní haly a sklady, ale také letiště. Pro
svůj decentní vzhled a snadnou instalaci nachází
uplatnění i v historických budovách, kostelech
a divadlech.

Tyto detektory zvládají problémy požárů
bezdýmových kapalin a plynů. Používají se také
pro vysoce intenzivní otevřené ohně v prostorech chráněných proti výbuchu. Typickými místy
použití jsou chemické závody, ropné rafinerie,
elektrárny, atd.

d-LIST-systém & LIST-systém

Lineární teplotní hlásič ADW
Extrémní odolnost tohoto detektoru z něj vytváří
optimální řešení pro agresivní prostředí. Plyny,
výfukové plyny, prach ze slané mlhy ani vlhkost a
extrémní teploty jej nemohou poškodit. Dokonale se
hodí pro použití v chladírnách, rafineriích, závodech k likvidaci odpadu a také na parkovištích.

Robustní, adresovatelný senzorový kabel se
vyznačuje přesnou detekcí, vysokou reakční
rychlostí a jednoduchou instalací a uvedením do
provozu. Různé intervaly čidel, odbočky v kabelu
a jednotlivá čidla teploty umožňují dokonalé
řešení pro každou aplikaci. Jsou optimalizovány
pro použití v silničních a železničních tunelech, také v kabelových a zásobovacích tunelech, ale také v průmyslu, jako dopravníkové a
likvidační systémy nebo výrobní linky.
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