Integral EvoxX
Evoluţia protecţiei
împotriva incendiilor

RO

SEMNALIZARE
INCENDIU1

Despre Schrack Seconet.
Suntem o companie high-tech din Austria dedicată protejării vieţii şi proprietăţii. Ca parte din
Grupul Securitas din Elveţia, suntem unul din furnizorii de top la nivel mondial pentru sisteme
de detecţie şi semnalizare incendiu şi de comunicaţie în spitale. Cu personal pasionat, tehnologii inovatoare şi concepte futuriste orientate întotdeauna pe nevoile oamenilor, găsim soluţia
protectoare potrivită pentru orice situaţie. Beneficiaţi din plin de pe urma dorinţei noastre de a
face zonele de locuit mai uşor accesibile şi mai sigure.

Ca furnizor premium de sisteme de
siguranţă, vă garantăm…
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… competenţă tehnică şi
performanţă de înaltă calitate

… tehnologii inovatoare şi produse
de calitate înaltă – dezvoltate şi
produse în Austria şi Germania

… soluţii complete personalizate
pentru solicitări individuale

… suport de-a lungul întregului ciclu
de viaţă, pentru o funcţionare
fără probleme timp de decenii

… un partener cu tehnologii de calitate certificate şi cu personal competent instruit

… servicii excepţionale pentru
clienţi şi apropierea de clienţi
prin birouri locale şi parteneri în
peste 70 de ţări

Pentru că există întotdeauna
noi modalităţi de a îmbunătăţi
prima clasă.
După Integral şi Integral IP, Integral EvoxX impune noi standarde în sistemele de detecţie
şi semnalizare incendiu. Înglobând cea mai recentă tehnologie, sistemul este perfect echipat
pentru a face faţă tuturor cerinţelor, actuale şi viitoare.
La fiecare etapă a dezvoltării, acordăm o mare atenţie funcţionalităţii, siguranţei şi compatibilităţii –
şi suntem tot timpul cu un pas înaintea vremurilor. Cum? Observând şi sprijinind tendinţe majore,
gândind în avans, incluzând funcţii digitale şi de viitor în conceptele noastre şi integrând sistemele
existente în aceste procese.

Tehnologie inteligentă.
Pur şi simplu mai multă flexibilitate.
De la etapa de proiectare şi până la instalare, programare, punere în funcţiune, întreţinere şi modernizare. Toate
procesele sunt continuu optimizate datorită integrării
simple de noi funcţii şi atenţiei acordate compatibilităţii
de-a lungul întregii durate de viaţă.

Pur şi simplu calitate mai înaltă.
Tehnologia inteligentă, dezvoltată şi produsă în Austria
şi Germania, asigură cea mai înaltă calitate şi fiabilitate
atât a componentelor individuale cât şi a întregului sistem.
Protejarea vieţilor şi a bunurilor a atins un nou nivel.

Pur şi simplu servicii mai bune.
Sisteme noastre de semnalizare incendiu sunt echipate
pentru a răspunde cerinţelor viitoare, datorită serviciilor
digitale. Împreună cu suportul oferit pe bază de parteneriat de către angajaţii noştri experimentaţi, aceste elemente formează o combinaţie ideală de cunoştinţe tehnice
şi profesionale.
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Aplicaţii şi servicii digitale –
pentru eficienţă maximă.
Un sistem sigur de semnalizare incendiu oferă avantajul decisiv în situaţii ce nu suferă
întârziere şi face acest lucru într-un mod complet sigur şi comod. Mai ales, informaţiile sunt
livrate acolo unde sunt necesare. Accesul de la distanţă prin Integral Remote oferă mai
multe avantaje: monitorizare direct de la locul de muncă, notificări în timp real pe dispozitive
mobile, suport live direct.

Integral Remote Notification
Notificări

Integral Message

Integral Mail

Integral Remote Control
Notificări, afişare şi operare

Integral Mobile

Integral Browser

Integral Desktop

Notificări flexibile
Notificări de tip push afişează mesaje rapide şi sigure pe
computere sau dispozitive mobile, chiar şi când aplicaţiile
nu sunt active. Notificările pot fi generate de anumite
evenimente (alarme, defecte, căderi de tensiune etc.) şi
adresate individual anumitor destinatari.

Operare eficientă
Multe sarcini pot fi rezolvate rapid, inclusiv clarificarea
circumstanţelor unei alarme, astfel prevenind intervenţia
inutilă a brigăzii de pompieri, sau dezactivarea temporară
a detectoarelor în timpul lucrărilor de renovare.

Informare şi analiză
Informaţii cu starea sistemului de semnalizare incendiu pot
fi vizualizate în orice moment fără a fi nevoie să fiţi prezent
fizic la locaţie. Analiza detaliată a evenimentelor vă permite,
de exemplu, să identificaţi alarmele false recurente şi să
luaţi măsurile ce se impun.

Suport live
Experţii şi tehnicienii au acces la toate sistemele dacă este
necesar şi pot oferi cu uşurinţă suport de la distanţă pentru
utilizatorii din locaţie.
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Viitor bazat pe cloud
Pentru eficienţă maximă şi
Compatibilitate
unică
disponibilitate sporită.
Investiţi
astăzi,
profitaţi
pentru totdeauna.
Profitaţi de conexiunea inteligentă
la o platformă
cloud
ultra securizată
pentru
a beneficia deeste
servicii
Pentru
susţinerea
investiţiilor
dumneavoastră,
important
comprehensive
şi
de
interacţiuni
eficiente
pe
tot
ca dezvoltările curente să poată fi făcute pe o perioadă
mai
parcursul
de viaţă.
lungă
de timpciclului
– fără dezavantaje.

Mai multe informaţii la: integral-evoxx.com/en/

Ciclu de viaţă
De la proiectare, montare, programare şi punere în funcţiune, până la întreţinere, modernizare şi extindere:
servicii digitale inovatoare simplifică procedurile de-a lungul întregului ciclu de viaţă. Serviciile pe bază de
cloud furnizează informaţii despre starea curentă a sistemului şi, astfel, oferă avantajul "întreţinerii preventive".
Întreţinerea preventivă permite luarea de măsuri proactive, în loc de a ne baza pe o abordare reactivă.

Proiectare

Integral Remote Professional
Pentru instalatori
Inovaţie
Instalare şi
punere în funcţiune

Platformă
Servicii

Integral Application
Center (IAC)
Extindere

Analiza datelor de la distanţă
Platforma on-line permite colectarea şi analizarea datelor primite de la sistemul de semnalizare incendiu. Acest lucru permite derivarea de
măsuri efective şi sprijină fiecare fază din ciclul
de viaţă al sistemului.
Programare de la distanţă
Modificările din configurarea sistemului pot fi
efectuate simplu şi comod datorită accesului
de la distanţă. Se poate interveni, de exemplu,
asupra textelor descriptive modificate datorită
schimbării destinaţiei spaţiului.

Operare
Modernizare

Întreținere
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Redundanţă la toate nivelurile –
pentru siguranţă maximă.
Când discutăm despre siguranţa oamenilor şi a bunurilor, trebuiesc analizate toate aspectele,
până la cel mai mic detaliu. De aceea Schrack Seconet a înglobat conceptul de redundanţă
deplină în sistemul de semnalizare incendiu Integral EvoxX.
Datorită acestei caracteristici, două sisteme identice funcţionează continuu, în paralel, în
mod hot-stand-by. În eventualitatea unui defect în partea activă, sistemul comută automat pe
jumătatea secundă, fără întreruperea funcţionării. Acest lucru înseamnă că toate funcţiile, ca
de exemplu detecţia, semnalizarea alarmelor, afişarea textelor descriptive precum şi activarea
echipamentelor în caz de incendiu, rămân active fără restricţii.

Stare normală

Linie întreruptă

Operare – conexiuni redundante către panourile de operare.
Atât informaţiile clare despre situaţia sistemului, în orice
moment, despre orice eveniment, precum şi operarea
nerestricţionată a întregului sistem de semnalizare incendiu
şi de stingere sunt esenţiale. Din acest motiv, conexiunile
şi interfeţele pentru dispozitive externe de semnalizare şi
panouri de operare sunt duplicate. Acest tip de redundanţă
asigură operarea deplină a sistemului şi semnalizarea tuturor evenimentelor cu informaţii clare despre locaţie şi timp,
chiar şi în cazul întreruperii unei legături. Astfel, panourile
de operare din centrale rămân funcţionale şi se poate interveni asupra sistemului de unde este necesar.
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Reţea – toate conexiunile redundante.
Întreruperea cablurilor – datorită lucrărilor de construcţie,
extinderi sau modernizări – nu poate fi exclusă. Din acest
motiv, în sistemele Integral EvoxX M, toate conexiunile de reţea (interfeţe şi cabluri) sunt proiectate pentru
funcţionare redundantă. În cazul întreruperii unei legături,
reţeaua de tip mesh găseşte automat o rută alternativă
continuă. Sistemul rămâne complet funcţional, iar activitatea de întreţinere pentru remediere poate fi planificată
fără grabă.

Procesor dual-core – noua piesă centrală.
Procesorul este creierul oricărui sistem de semnalizare incendiu şi garanţia unei funcţionări ireproşabile.
Noua generaţie de centrale Integral EvoxX impresionează în acest domeniu datorită unei cadenţe cu o frecvenţă
deosebit de mare: funcţionarea centralelor este susţinută de un procesor puternic, cu nucleu dublu, şi oferă
cel mai înalt nivel de siguranţă datorită construcţiei redundante. "Comoditate" şi "siguranţă" sunt două concepte
care funcţionează independent. Dacă o funcţie de confort este perturbată, toate funcţiile de siguranţă rămân
active şi neîntrerupte. Procesorul cu nucleu dublu este de asemenea duplicat în centralele Integral EvoxX M.

hot standby

alimentare x 2

secţionare cablu
BUS x 2

procesor x 2

date x 2

software x 2

scurtcircuit

Centrală – toate componentele redundante.

Buclă – circuit redundant.

Toate modulele, sursele de alimentare, magistralele de
date şi rutinele software din centrala Integral EvoxX M
sunt redundante. Dacă partea activă nu mai funcţionează,
cea de-a doua parte, menţinută în regim "hot standby",
este activată automat şi fără întrerupere. Astfel, fiecare
defect este compensat, sistemul de detecţie şi semnalizare a incendiului rămâne complet funcţional, iar incendiile
sunt descoperite rapid şi cu încredere chiar şi în cazul
unui defect. Toate informaţiile şi notificările sunt transmise
şi prelucrate în siguranţă şi sunt controlate toate echipamentele de protecţie în caz de incendiu – ca de ex. voleţi,
trape de desfumare, uşi antifoc sau funcţiile de stingere.

Toate dispozitivele periferice sunt conectate într-o buclă.
Datorită izolatorului la scurtcircuit integrat în fiecare
dispozitiv adresabil, bucla poate fi cablată şi configurată
astfel încât să traverseze compartimente de foc diferite şi să integreze funcţii din fiecare compartiment. În
eventualitatea unui scurtcircuit sau a secţionării cablului,
izolatorul integrat deconectează partea deteriorată a
cablului şi toate dispozitivele de pe bucla Integral X-LINE
rămân conectate prin liniile rămase şi funcţionale în
totalitate. Secţiunea de cablu deteriorată este localizată
precis – astfel se scuteşte timp valoros pentru punerea în
funcţiune şi service.
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Soluţii de reţea compatibile &
flexibile – pentru maximizarea
siguranţei investiţiei.
Soluţiile noastre inovative şi flexibile pentru reţele de centrale, Integral LAN şi Integral WAN,
oferă opţiuni de încredere pentru proiecte de toate dimensiunile şi cu multiple solicitări.
Toate investiţiile făcute în sistemul de detecţie şi semnalizare incendiu rămân rentabile de-a
lungul întregului ciclu de viaţă al instalaţiei.
Sediul central din Viena

INTRANET/
INTERNET

Roma

Zagreb

Secolog IP

Stockholm

Integral LAN

Integral WAN

Clădirile mari şi complexurile de
clădiri precum hoteluri, clădiri de
birouri, platforme industriale etc.
pot fi echipate facil şi eficient cu
soluţia noastră de reţea.

Instalaţii de mari dimensiuni
În cazul locaţiile extinse, precum
campusuri universitare, mari spitale,
centre comerciale sau platforme
industriale, sistemele pot fi legate
optim în reţea.

Beneficiaţi de:

Beneficiaţi de:

•

Posibilităţi numeroase de control
şi operare

•

Funcţionare independentă pentru fiecare sistem din clădiri sau corpuri
de clădire diferite

•

Notificări de alarmă localizate

•

•

Uşurinţă în extinderile ulterioare

Administrare eficientă a sistemelor de incendiu dintr-un sistem
de management centralizat

•

Conectare în reţea prin reţelele separate existente (internet/intranet)
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Locaţii distribuite
Interconectăm sistemele de semnalizare incendiu indiferent de distanţă.
Companii cu mai multe filiale, precum
lanţuri de supermaket, sedii de bancă
sau locaţii fără personal permanent,
precum ferme eoliene.

Compatibilitate de încredere
Investiţi astăzi, profitaţi pentru totdeauna.
Compatibilitate
unicăde a moderniza şi extinde
Profitaţi de posibilitatea
Investiţi
astăzi,
profitaţi
pentru
sistemul cu un efort minim,
chiar şitotdeauna.
pentru următorii
zecisusţinerea
de ani.
Pentru
investiţiilor dumneavoastră, este important
ca dezvoltările curente să poată fi făcute pe o perioadă mai
lungă de timp – fără dezavantaje.

Mai multe informaţii la: integral-evoxx.com/en/

Secolog IP – afişare şi operare simplă.
Sistemul de management al instalaţiei de semnalizare incendiu oferă posibilitatea monitorizării
şi operării clare şi centralizate a sistemelor de alarmare la incendiu şi a altor sisteme de siguranţă.
Beneficiaţi de:
• Posibilitate de integrare ulterioară şi toate informaţiile importante disponibile dintr-o privire
• Interfaţă uşor de utilizat şi operare clară în mod alarmă şi comandă

Modernizare şi extinderi
Conceptul de compatibilitate progresivă şi retrogradă din sistemele noastre este unic şi se află în centrul atenţiei noastre. Componentele existente sunt uşor integrate, clădirile şi reţelele sunt extinse, iar investiţiile viitoare au asigurate cele
mai noi tehnologii, putând fi uşor adaptate cerinţelor.

Modernizare

Extindere

Indiferent de motivul pentru care doriţi modificarea
sistemului de alarmare la incendiu – schimbarea
destinaţiei spaţiului, noi standarde de siguranţă
sau chiar renovări – cu produsele Schrack Seconet
puteţi moderniza sistemele pas cu pas, cu mici
modificări graduale şi efort minim la instalare.

Compania dvs. este în creştere? Acesta nu este un impediment pentru sistemul de semnalizare incendiu de la
Schrack Seconet. De la o clădire nouă în aceeaşi locaţie
până la extindere globală – conectarea pas cu pas şi
migrarea dispozitivelor, chiar şi din generaţii diferite,
este o operaţie simplă pentru noi.

Beneficiaţi de:

Beneficiaţi de:

•

Înlocuire rentabilă a sistemelor existente

•

O bază solidă pentru extinderi viitoare ale sistemului

•

Utilizarea traseelor de cablu şi perifericelor existente

•

Extinderea sistemului odată cu solicitările dvs.

•

Evitarea întreruperilor în funcţionare

•

Garanţia operării centralizate a mai multor locaţii distribuite

•

Fără eforturi inutile de programare

•

Funcţionalitate garantată pe parcursul mai multor
generaţii de sisteme Integral
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Centrale liber configurabile –
pentru flexibilitate maximă.
În familia de centrale Integral EvoxX veţi regăsi centrala potrivită pentru sisteme de orice
dimensiune şi din orice domeniu. Pe lângă operarea unitară, Integral EvoxX mai oferă un
avantaj major: centralele de incendiu pot fi utilizate şi ca centrale în sisteme de stingere.

Structură

Integral EvoxX MF

Integral EvoxX CF

Integral EvoxX BF

modulară, descentralizată

compactă, descentralizată

configuraţie de bază

Redundanţă hardware

•

Redundanţă software

•

•

•

până la 16

până la 4

1

până la 4000

până la 1000

până la 250

Interfaţă TCP/IP

•

•

•

Conectare în reţea

•

•

prin TCP/IP

Modernizarea
sistemelor existente

•

•

•

Variantă de centrală rack

•

Interfaţă radio pentru
service

•

•

•

Bucle per centrală
Elemente per centrală

Centrale de incendiu Integral EvoxX – pentru şi mai multă siguranţă.
Centralele noastre Integral EvoxX pot fi potrivite perfect cu cerinţele dvs. şi dimensiunile sistemului, datorită variantelor
de cabinete, diverselor componente şi posibilităţilor de extindere. De la locaţiile de mici dimensiuni, precum instalaţii
fără personal permanent sau şcoli, la instalaţii de dimensiuni medii, precum supermarketuri sau hoteluri şi până la
mari instalaţii, precum aeroporturi sau spitale. Toate centralele sunt proiectate pe aceeaşi tehnologie de înaltă calitate
şi sunt compatibile între ele. Mai mult, ele utilizează aceleaşi aplicaţii software pentru programare şi punere în funcţiune,
iar interfaţa de operare este identică la toate centralele Integral EvoxX.

10

Tehnologii viitoare
Gândiţi preventiv şi planificaţi corespunzător.
Compatibilitate
unică
Profitaţi de pe urma
componentelor hardware performante
Investiţi
astăzi,
profitaţi
pentru
totdeauna.
de astăzi, regăsite în sistemele
noastre,
pentru a putea
răspunde
tuturor
provocărilor
ulterioare. este important
Pentru
susţinerea
investiţiilor
dumneavoastră,
ca dezvoltările curente să poată fi făcute pe o perioadă mai
lungă de timp – fără dezavantaje.

Mai multe informaţii la: integral-evoxx.com/en/

Integral EvoxX ME

Integral EvoxX CE

Comanda sistemelor de stingere cu o singură zonă

•

•

Comanda sistemelor de stingere cu mai multe zone

•

Numărul zonelor de stingere

până la 32

1

Panouri indicatoare suplimentare cu leduri

•

•

Întrări şi ieşiri liber programabile suplimentare

•

•

Interfaţă radio pentru service

•

•

Centrale de stingere Integral EvoxX – pentru un control de încredere.
Versiunile de centrale Integral EvoxX ME şi CE pot fi utilizate atât ca centrale de stingere cât şi ca centrale combinate
de incendiu şi de stingere conforme cu standardele pentru dispozitive electrice de control şi întârziere EN 12094-1 şi VdS
2496. De exemplu, sisteme de stingere cu CO2 sub presiune sau cu gaz inert ori argon. Centralele de stingere de
la Schrack Seconet sunt caracterizate de aceeaşi tehnologie de calitate înaltă. Şi în acest caz, beneficiaţi de avantajele
aceloraşi unelte software pentru programare şi punere în funcţiune, precum şi de aceeaşi interfaţă de utilizare.

Dispozitive de semnalizare şi operare – intuitive şi bine concepute.
Panourile de operare din sistemul Integral EvoxX sunt proiectate pentru a răspunde
perfect nevoilor utilizatorilor şi cerinţelor pompierilor. Acestea sunt îmbunătăţite
constant şi sunt disponibile în peste 20 de limbi. De asemenea, avem în ofertă mai
multe versiuni ale panourilor de operare pentru pompieri (de ex. conforme cu
ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002 etc.), panouri indicatoare cu leduri, precum
şi panouri virtuale cu operare de pe dispozitive mobile.
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Detecţie şi semnalizare
inteligente – pentru fiabilitate
maximă.
MTD 533X-SP

MTD 533X-S

CMD 533X

MTD 533X

Detectorul de incendiu CUBUS –
pentru detecţie de încredere.
Calibrarea automată la schimbările mediului ambiant combinată
cu monitorizarea constantă a tuturor parametrilor caracteristici unui
incendiu, precum fum, temperatură şi monoxid de carbon, scot în
evidenţă detectorul CUBUS.

Bucla Integral X-LINE –
pentru o transmisie puternică.

Semnalizarea alarmei în detector –
pentru intervenţie rapidă şi sigură.

Integral X-LINE îmbină perfect detecţia şi
semnalizarea alarmelor pe o lungime de până
la 3500 m: până la 250 dispozitive de pe buclă
pot comunica permanent cu centrala de incendiu.
Timpii de iniţializare foarte mici permit o punere
în funcţiune rapidă şi o localizare imediată şi
precisă a eventualelor deranjamente. Izolatorul de
scurtcircuit integrat în fiecare dispozitiv adresabil
X-LINE oferă siguranţă sporită în proiectare şi
funcţionare neîngrădită în cazul unui scurtcircuit,
secţionare a cablului ori sabotaj.

Detecţia şi semnalizarea alarmei sunt combinate întrun singur dispozitiv. În eventualitatea unui incident,
detectorul emite o alarmă acustică. Datorită integrării
funcţiei de semnalizare, detectorul substituie utilizarea
unui dispozitiv separat pentru semnalizarea acustică.
Pe lângă notificările acustice de alarmă, detectorul
mai este disponibil şi în variantă cu mesaje vocale care
conţin instrucţiuni în caz de pericol, pentru ghidarea
persoanelor spre punctele de evacuare, funcţie disponibilă
pe detectorul MTD 533X-SP. Soclul opţional USB 502-20,
care include un inel luminos, suplimentează funcţiile de
semnalizare ale detectorului cu notificări luminoase.

Standard

Semnalizare alarmă

EN 54-3

•

EN 54-5

Temperatură

Fum

•
•

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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CO

X
X

Butoane manuale – pentru declanşare manuală.
Butoanele manuale sunt esenţiale pentru o protecţie la
incendiu eficientă. Acestea sunt utilizate pentru declanşarea
manuală a alarmelor. În portofoliul nostru veţi regăsi o mare
varietate de butoane, de tip A sau B, în diferite variante constructive, conforme cu EN-11. Acestea includ butoane în culori
diferite precum şi dispozitive de întârziere sau declanşare
pentru sisteme de stingere.

Dispozitive de semnalizare –
pentru notificări de încredere.
Oferim o multitudine de dispozitive
de semnalizare, în mai multe culori şi
variante constructive, pentru semnalarea acustică sau vizuală a unui incendiu. Acestea dispun toate de certificare
EN 54 şi/sau VdS. Suplimentar, este
disponibilă o gamă completă de bliţuri
certificate conform standardului
EN 54-23.

Detector pentru conducte de ventilaţie –
pentru detecţie timpurie.

Magnet de reţinere – reţinere
fără alimentare.

Sunt utilizate pentru detecţia fumului în sistemele de ventilaţie
sau în locaţiile cu viteză mare a aerului şi dispersie rapidă a
fumului. Datorită detecţiei timpurii a fumului, se evită extinderea incendiului în interiorul şi prin sistemul de ventilaţie.

Magnetul de reţinere BX-MDH este
conectat direct la bucla X-LINE. Acesta
nu are nevoie nici de sursă externă şi
nici de cablare suplimentară. Nu sunt
necesare nici module ori curent continuu.
Magnetul BX-MDH impresionează prin
funcţia de monitorizare a poziţiei uşii
precum şi cea de activare selectivă
datorită adresării individuale.

Module cu intrări şi ieşiri –
pentru integrare eficientă.
Pentru conectarea dispozitivelor convenţionale avem disponibilă
o gamă variată de module complexe. În funcţie de model,
contactele fără potențial pot fi interogate, zonele cu risc de
explozie pot fi monitorizate, comutatoarele pot fi acţionate cu
relee, iar sistemele speciale de detecţie pot fi integrate.
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Detecţie sigură – chiar şi
în cele mai dificile condiţii.
Umiditate extremă, praf, temperaturi ridicate sau altitudini mari – dispozitivele noastre din
gama de "detectoare speciale" reprezintă soluţia corectă pentru orice aplicaţie. Avem încredere
într-o gamă de detectoare care asigură detecţie din fază incipientă chiar şi în cele mai dificile
condiţii de mediu şi reduc alarmele false şi, implicit, costurile asociate.

Detecţie pentru zone cu risc de explozie
Detector de incendiu potrivit pentru incintele cu
risc de explozie, de clasificare zonă 1, 2 şi 22,
unde poate fi prezent atât gaz cât şi praf.

Detectoare de fum cu aspiraţie ASD
Config over Line –
gestionare centralizată.
Configurarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea
detectoarelor de fum cu aspiraţie ASD şi a detectoarelor liniare de temperatură ADW pot fi efectuate de la distanţă prin unelte software moderne.
Nu este necesară cablarea suplimentară; schimbul
de date şi comunicarea au loc prin bucla X-LINE
existentă.
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Combinaţia dintre designul minimalist şi
detecţia sensibilă recomandă acest detector drept
alegerea perfectă pentru monitorizarea clădirilor
şi diverselor obiective. Ca exemple avem centre
de calcul, camere curate, zone cu temperaturi scăzute, cât şi clădiri istorice. Sursele
operaţionale de interferenţă, precum curenţi puternici de aer, umiditate, praf, înălţimi mari, puţuri
de lift sau acces restricţionat datorită tavanelor şi
podelelor false nu reprezintă un impediment.

Detectoare de fum liniare

Detectoare de flacără

Acestea sunt utilizate acolo unde înălţimea de
instalare a altor tipuri de detectoare a fost atinsă,
aspectul vizual nu trebuie să fie afectat sau când
trebuie monitorizate suprafeţe de mari dimensiuni.
De exemplu centre comerciale, hale de târguri şi
expoziţii, depozite, aeroporturi. Datorită aspectului discret şi al uşurinţei în instalare, mai sunt
utilizate şi în clădiri istorice, biserici şi teatre.

Aceste detectoare stăpânesc sarcina dificilă a
detecţiei incendiilor fără fum sau de gaze. Mai
sunt folosite şi pentru detecţia în zonele cu risc de
explozie unde pot să apară incendii cu mult fum
şi cu flacără deschisă. Domenii uzuale de aplicaţie
includ platforme chimice, rafinării petroliere,
centrale electrice etc.

Sistemele d-LIST şi LIST

Detectoare de temperatură liniare ADW
Rezistenţa extremă a acestui tip de detector îl
califică drept soluţia optimă pentru medii agresive.
Funcţionarea nu este afectată în medii cu vapori,
gaze, ceaţă sărată, umiditate şi chiar temperaturi
extreme. Este perfect adecvat pentru utilizarea în
rafinării, instalaţii de eliminare a deşeurilor şi
chiar clădiri de parcare auto.

Cablul robust cu senzori adresabili este caracterizat de o detecţie precisă, viteză de reacţie ridicată
şi o instalare şi punere în funcţiune uşoare.
Distanţa variabilă între senzori, ramificaţii ale cablului şi senzorii de temperatură externi sunt câteva caracteristici ce recomandă acest sistem drept
soluţia perfectă pentru orice aplicaţie. d-LIST şi
LIST sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicaţii
civile, precum tuneluri rutiere şi feroviare,
trasee de cablu, tuneluri tehnice, dar şi aplicaţii
industriale, precum benzi transportoare, sisteme
de evacuare deşeuri sau linii de producţie.
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