Integral EvoxX
Evolúcia požiarnej ochrany
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O Schrack Seconet.
Sme rakúska high-tech spoločnosť, ktorá sa venuje ochrane osôb a majetku. Ako súčasť Swiss
Securitas Group sme jedným z popredných medzinárodných dodávateľov systémov požiarnej
signalizácie a komunikačných systémov. Vďaka zanietenému personálu, inovatívnej technológii a
perspektívnym konceptom, ktoré sú vždy zamerané na potreby ľudí, nájdeme správne riešenie pre
každú situáciu. Využite výhody nášho záujmu urobiť obytné priestory pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Ako poskytovateľ prémiovej bezpečnosti
vám garantujeme…
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… technickú spôsobilosť a
vysoký výkon

… inovatívna technológia a vysokokvalitné produkty – vyvinuté a
vyrobené v Rakúsku a Nemecku

… prispôsobené celkové riešenia
podľa individuálnych požiadaviek

… podpora počas životného cyklu
pre bezproblémovú prevádzku
v horizonte desaťročí

… certifikovaná kvalita technológií s
vysoko vyškoleným personálom

… vynikajúce služby pre zákazníkov
a zameranie na zákazníka prostredníctvom pobočiek a partnerov vo viac ako 70 krajinách

Pretože vždy existujú nové
spôsoby, ako urobiť prvotriedne
ešte lepším.
Po Integral a Integral IP, stanovuje Integral EvoxX nové štandardy pre systémy požiarnej signalizácie. Systém vybavený najnovšou technológiou je dokonale vybavený, aby splnil všetky súčasné
aj budúce požiadavky.
Pri každom novom vývoji kladieme najvyššiu požiadavku na funkčnosť, bezpečnosť a kompatibilitu – a sme vždy o krok vpredu. Ako? Vďaka pozorovaniu a formovaniu dôležitých trendov,
myslením dopredu, orientáciou na digitalizáciu a budúcnosť v našich koncepciách a integráciou
existujúcich systémov do týchto procesov.

Smart technológia.
Jednoducho viac flexibility.
Od projektovania a uvedenia do prevádzky až po údržbu a
modernizáciu: Všetky procesy sú neustále optimalizované
vďaka jednoduchej integrácii nových funkcií produktov a zameraniu sa na kompatibilitu počas celého životného cyklu.

Jednoducho vyššia kvalita.
Inteligentná technológia vyvinutá a vyrobená v Rakúsku
a Nemecku zaisťuje vyššiu kvalitu a spoľahlivosť jednotlivých komponentov ako aj celého systému. Ochrana
životov a hodnôt dosiahla úplne novú úroveň.

Jednoducho lepšie služby.
Naše systémy požiarnej signalizácie sú vďaka digitálnym
službám optimálne vybavené pre budúcnosť. Spolu s
podporou našich skúsených zamestnancov to vedie k
ideálnej kombinácii technického a odborného know-how.

3

Digitálne aplikácie a služby –
pre maximálnu efektívnosť.
Spoľahlivý systém požiarnej signalizácie poskytuje rozhodujúcu časovú výhodu v kritických
momentoch a robí to spôsobom, ktorý je úplne bezpečný a pohodlný. Predovšetkým ide o
poskytovanie informácií tam, kde sú potrebné. Vzdialený prístup cez Integral Remote umožňuje
množstvo riešení: pohodlné monitorovanie priamo na pracovisku, mobilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete, ako aj priamu podporu.

Integral Remote notifikácie
Notifikácie

Integral Message

Integral Mail

Integral Remote Control
Oznámenia, zobrazenie a obsluha

Integral Mobile

Integral Browser

Integral Desktop

Flexibilné notifikácie
Push notifikácie poskytujú rýchle a zabezpečené správy
pre počítače alebo mobilné zariadenia, aj keď aplikácie nie
sú aktívne. Notifikácie je možné adresovať individuálne
určeným osobám na základe určitých udalostí (poplach,
porucha, výpadok napájania atď.).

Efektívna prevádzka
Mnohé úlohy sa dajú jednoducho vyriešiť počas prevádzky, vrátane okamžitého vyhľadávania v prípade poplachu, zabránenia zbytočným zásahom hasičského zboru,
alebo dočasného vyradenia hlásičov z prevádzky počas
rekonštrukčných prác.

Informácie a analýzy
Stav systému požiarnej signalizácie je možné kedykoľvek
zobraziť bez toho, aby ste museli byť fyzicky prítomní na
mieste. Podrobné možnosti vyhodnotenia umožňujú napríklad identifikovať opakujúce sa falošné poplachy a
prijať vhodné opatrenia.

Okamžitá pomoc
Odborníci a technici majú v prípade potreby prístup ku
všetkým systémom a môžu rýchlo a jednoducho poskytnúť
vzdialenú pomoc lokálnym používateľom.
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Budúcnosť založená na cloude
Pre maximálnu efektivitu a ešte vyššiu
Jedinečná
kompatibilita
dostupnosť.
Investujte
dnes,
využívajte výhody
Využite výhody inteligentného
pripojenianavždy.
k vysoko
cloudovej
platforme
využite komplexnosť
Pre zabezpečenej
Vaše investície
je dôležité,
aby bol aneustály
vývoj techslužieb,
ako
aj
efektívnu
interakciu
počas
celého– životnénológie dostupný počas dlhého časového obdobia
bez
ho cyklu. nevýhod.
akýchkoľvek

Viac informácií na: integral-evoxx.com/en/

Životný cyklus
Od projektovania, inštalácie, uvedenia do prevádzky, prevádzky systému až po údržbu, modernizáciu a rozširovanie:
inovatívne digitálne služby zjednodušujú procesy počas celého životného cyklu. Cloudové služby poskytujú informácie
o aktuálnom stave systému a ponúkajú tak výhodu „prediktívnej údržby“. Táto prediktívna údržba umožňuje prijímať
aktívne opatrenia namiesto spoliehania sa na reaktívny prístup.

Projektovanie

Integral Remote Professional
Pre inštalačné firmy
Inovácia
Inštalácia a
uvedenie do prevádzky

Service Platform

Integral Application
Center (IAC)
Rozšírenie

Remote data analysis
Online platforma umožňuje permanentný zber
a analýzu dát zo systému požiarnej signalizácie. To umožňuje odvodiť efektívne opatrenia v
každej fáze životného cyklu systému.

Vzdialené programovanie
Zmeny v konfigurácii systému je možné
realizovať pohodlne prostredníctvom vzdialeného prístupu. Patria sem napríklad úpravy
textov špecifických pre zákazníka v dôsledku
zmien v používaní.

Prevádzka
Modernizácia

Údržba
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Redundancia na všetkých
úrovniach – pre maximálnu
bezpečnosť.
Pokiaľ ide o bezpečnosť ľudí a hodnoty, je potrebné všetko premyslieť do najmenšieho detailu.
To je dôvod prečo sa Schrack Seconet spolieha na komplexnú redundanciu svojho systému
požiarnej signalizácie Integral EvoxX.
Vďaka unikátnej koncepcii pracujú dva úplne identické systémy nepretržite v pohotovostnej prevádzke. Ak dôjde k poruche v aktívnej časti, systém sa automaticky prepne na druhý záložný systém bez prerušenia. To znamená, že všetky funkcie ako je detekcia, hlásenie poplachu, zobrazenie miesta, ako aj aktivácia požiarnotechnických zariadení, zostávajú zachované bez obmedzení.

Normálny stav

Prerušenie linky

Prevádzka – redundantné pripojenie
k ovládacím panelom.

Sieť – všetky systémové pripojenia
redundantné.

Podstatná je vždy jasná informovanosť o situácii, o každej
udalosti, ako aj neobmedzená prevádzkyschopnosť celého
systému požiarnej signalizácie a hasenia. Z tohto dôvodu je pripojenie a rozhranie k externým zobrazovacím a
ovládacím panelom redundantné. Táto forma redundancie
zaisťuje plnú prevádzkyschopnosť systému a indikáciu
všetkých udalostí s jasnými informáciami o polohe a čase
aj pri výpadku jednej linky. Týmto spôsobom sú ovládacie
panely požiarnej signalizácie zabezpečené a obsluha je
vždy dostupná.

Prerušenia liniek – z dôvodu stavebných prác v mieste
inštalácie, rozšírenia či modernizácie sa nedajú vylúčiť.
Z tohto dôvodu sú v ústredni Integral EvoxX M všetky
interné systémové spojenia, ako aj celá sieť navrhnuté
redundantne. V prípade porúch spojenia sieť mesh automaticky bez prerušenia nájde alternatívnu cestu. Systém
zostáva plne aktívny, údržba sa dá optimálne naplánovať
a prípadná porucha sa dá opraviť v pokoji.
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Dvojjadrový procesor – nové srdce systému.
Procesor je srdcom každého systému požiarnej signalizácie, garantom bezproblémovej prevádzky. Nová generácia ústrední Integral EvoxX presviedča v tejto dôležitej oblasti obzvlášť vysokou pracovnou frekvenciou: Systémy sú vybavené výkonným dvojjadrovým procesorom a ponúkajú najvyššiu úroveň bezpečnosti s duálnym
prevedením. „Komfort“ a „bezpečnosť“ fungujú oddelene od seba. Ak dôjde k prerušeniu komfortných funkcií,
všetky bezpečnostné funkcie budú fungovať spoľahlivo a bez prerušenia. Dvojjadrový procesor je zdvojený aj
v ústredni Integral EvoxX M.

Hot stand-by

Výkon x 2

Prerušenie
vedenia
Zbernica
x2

Procesor x 2

Dáta x 2

Softvér x 2

Skrat

Ústredňa – všetky prvky redundantné

Slučka – redundantný obvod.

Všetky moduly, napájacie zdroje, zbernicové systémy a
softvérové časti ústredne požiarnej signalizácie Integral
EvoxX M sú redundantné. Ak aktívna časť zlyhá, prevezme ju automaticky a bez prerušenia druhá, ktorá beží v
hot stand-by režime. Týmto spôsobom je kompenzovaná
akákoľvek porucha, požiarna signalizácia zostáva plne
funkčná a požiare sú rýchlo a spoľahlivo detekované aj v
prípade poruchy. Všetky údaje a správy sa spoľahlivo prenášajú a spracúvajú a sú aktivované všetky požiarnotechnické zariadenia, ako sú požiarne klapky, požiarne dvere
alebo hasiace systémy.

Všetky periférne zariadenia sú zapojené do slučky.
Vďaka skratovému izolátoru integrovanému v každom
zariadení môže byť slučka zapojená a konfigurovaná
naprieč požiarnymi zónami a funkciami. V prípade skratu alebo prerušenia vodiča integrovaný skratový izolátor
odpojí poškodenú časť vedenia a všetky zariadenia
na Integral X-LINE zostanú plne funkčné cez druhú
stranu vedenia. Samotnú poškodenú elektroinštaláciu
je možné ľahko lokalizovať – šetrí drahocenný čas pri
uvádzaní do prevádzky a servise.
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Flexibilné a kompatibilné
sieťové riešenia – pre maximálnu bezpečnosť investícií.
Naše inovatívne a flexibilné sieťové riešenia Integral LAN a Integral WAN ponúkajú stabilné
a spoľahlivé možnosti pre všetky veľkosti podnikov a požiadavky. Všetky investície do vášho
systému požiarnej signalizácie zostávajú zabezpečené počas celého životného cyklu.

Sídlo Viedeň

INTRANET/
INTERNET

Rím

Záhreb

Secolog IP

Štokholm

Integral LAN

Integral WAN

Väčšie budovy a komplexy budov,
ako sú hotely, administratívne budovy, priemyselné zariadenia atď., sú
jednoducho a efektívne realizované
pomocou našich sieťových riešení.

Riešenie pre rozsiahle komplexy
Rozsiahle firemné areály so štruktúrami kampusov, ako sú nemocnice
alebo univerzity, veľké zariadenia,
ako sú nákupné centrá alebo veľké
verejné budovy, môžu byť optimálne
prepojené.

Výhody pre vás:

Výhody pre vás:

•

Veľké množstvo ovládacích prvkov

•

Každý systém v jednotlivých budovách je nezávislý od druhého

•

Vhodné pre miestne hlásenie
poplachov.

•

Efektívne riadenie systému požiarnej signalizácie cez centrálny
systém riadenia budov

•

Jednoduché neskoršie rozšírenie

•

Sieťovanie cez samostatné alebo existujúce siete (intranet/internet)
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Distribučné centrá
Systémy požiarnej signalizácie spájame bez ohľadu na ich vzdialenosť.
Od spoločnosti s odvetvovými štruktúrami ako reťazce supermarketov alebo
firmy s viacerými pobočkami až po
roztrúsené objekty bez obsluhy, akými
sú napríklad veterné elektrárne.

Jedinečná kompatibilita
Investujte dnes, využívajte výhody navždy.
Jedinečná
kompatibilita
Využite možnosť
realizácie modernizácie a rozšírenia s
Investujte
dnes,
využívajte
výhody
navždy.
malým úsilím, dokonca
na ďalšie
desaťročia.
Pre Vaše investície je dôležité, aby bol neustály vývoj technológie dostupný počas dlhého časového obdobia – bez
akýchkoľvek nevýhod.
Viac informácií na: integral-evoxx.com/en/

Secolog IP – pre jednoduché zobrazenie a ovládanie.
Systém riadenia prevádzky požiarnej signalizácie ponúka jednoduché, prehľadné a
centralizované zobrazenie a ovládanie prvkov systému.
Výhody pre vás:
• Možnosť integrovať do systému aj neskôr a získať tak lepší prehľad a informovanosť.
• Jednoduchá a užívateľsky príjemná obsluha pri poplachu a pri ovládaní

Modernizácia a rozšírenie
Budúca a spätná kompatibilita našich systémov je jedinečná a v spoločnosti Schrack Seconet sa na ňu dlhodobo zameriavame. Existujúce komponenty sa ľahko integrujú do systému. Vďaka tomu sú rozšírenia budov a sietí veľmi jednoduché.

Modernizácia

Rozšírenie

Bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa musí systém
požiarnej signalizácie upraviť – či už ide o nový koncept miestnosti, nové štandardy alebo aj rekonštrukciu budovy – s produktami Schrack Seconet môžete
modernizovať krok za krokom, s malými úpravami a
malou námahou pri inštalácii.

Rastie Vaša spoločnosť? To nie je žiadny problém
pre systém požiarnej signalizácie od Schrack Seconet.
Od rozšírenia budovy na jednom mieste po globálnu
expanziu – sieťovanie a migrácia krok za krokom, dokonca aj naprieč niekoľkými generáciami systému, je
pre nás celkom jednoduché.

Výhody pre vás:

Výhody pre vás:

•

Nákladovo efektívna výmena existujúcich systémov

•

Optimálny základ pre budúce rozširovanie systému

•

Zachovanie existujúcej kabeláže a periférií

•

Systém rastie s Vašimi požiadavkami

•

Vyhnete sa nechcenému prerušeniu činnosti

•

Zaručená centrálna prevádzka mnohých budov / lokalít

•

Žiadne zbytočné programovanie

•

Funkčnosť zaručená naprieč všetkými generáciami
ústrední Integral
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Prispôsobená technológia
ústrední – pre maximálnu
flexibilitu.
V rodine systému Integral EvoxX nájdete tú správnu ústredňu požiarnej signalizácie pre každú
veľkosť systému a každú oblasť použitia. Okrem jednotného riadenia ponúka Integral EvoxX
ďalšiu veľkú výhodu: Ústredne požiarnej signalizácie je možné použiť aj ako hasiace ústredne.

Integral EvoxX MF
Štruktúra

Integral EvoxX CF

Integral EvoxX BF

modulárna, decentralizovaná kompaktná, decentralizovaná

základná verzia

Hardvérová redundancia

•

Softvérová redundancia

•

•

•

Počet slučiek na ústredňu

až do 16

až do 4

1

Počet prvkov na ústredňu

až do 4000

až do 1000

až do 250

TCP/IP rozhranie

•

•

•

Dá sa zosieťovať

•

•

cez TCP/IP

Modernizácia
existujúcich systémov

•

•

•

Samostatne stojaca skriňa

•

Bezdrôtové servisné
rozhranie

•

•

•

Ústredne požiarnej signalizácie Integral EvoxX – pre ešte vyššiu bezpečnosť.
Naše ústredne požiarnej signalizácie Integral EvoxX môžu byť dokonale prispôsobené Vašim požiadavkám a veľkosti
systému vďaka viacerým variantom skríň, komponentov a stupňu rozšírenia. Od menších objektov, ako sú neobsadené
budovy alebo školy, cez stredne veľké objekty, akými sú supermarkety alebo hotely, až po veľké komplexy, akými sú
letiská alebo nemocnice. Všetky naše ústredne sú založené na rovnakej kvalitnej technológii a sú navzájom kompatibilné. Okrem toho všetky používajú rovnaký softvér či nástroje na uvedenie do prevádzky a používateľské rozhranie je
taktiež rovnaké pre všetky ústredne Integral EvoxX.
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Budúce technológie
Myslite dopredu a plánujte správne.
Jedinečná
kompatibilita
Využite výhody
výkonného hardvéru už dnes s ktorým
Investujte
dnes,
využívajte
výhody
navždy.
ste optimálne vybavení
na všetok
budúci
vývoj.
Pre Vaše investície je dôležité, aby bol neustály vývoj technológie dostupný počas dlhého časového obdobia – bez
akýchkoľvek nevýhod.
Viac informácií na: integral-evoxx.com/en/

Integral EvoxX ME

Integral EvoxX CE

Riadenie jedno-zónového hasiaceho systému

•

•

Riadenie viac-zónového hasiaceho systému

•

Počet hasiacich zón

až do 32

1

Prídavné LED paralelné indikačné panely

•

•

Ďalšie voľne programovateľné vstupy a výstupy

•

•

Bezdrôtové servisné rozhranie

•

•

Hasiace ústredne Integral EvoxX – pre spoľahlivé ovládanie.
Verzie Integral EvoxX ME a CE môžu byť použité ako hasiace ústredne alebo kombinované ako požiarna signalizácia/hasiaca
ústredňa v súlade normami pre elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia EN 12094-1 a VdS 2496. Napríklad ako CO2 vysokotlakové a nízkotlakové hasiace systémy, hasiace systémy s inertným plynom a argónom, atď. Hasiace ústredne od Schrack Seconet sa vyznačujú rovnakou vysokokvalitnou technológiou ako ústredne požiarnej signalizácie.
Aj tu môžete ťažiť z rovnakého softvéru a nástrojov na uvedenie do prevádzky, ako aj z rovnakého používateľského rozhrania.

Ovládacie a zobrazovacie panely – intuitívne a dobre premyslené.
Užívateľské rozhrania systémov Integral EvoxX sú dokonale prispôsobené potrebám
zákazníkov a požiadavkám správcov a hasičského zboru. Neustále ich vyvíjame a
sú dostupné vo viac ako 20 jazykoch. Ponúkame tiež veľa variantov a prevedení obslužných panelov požiarnej ochrany (napr. podľa ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054
002 atď.) a LED signalizačných panelov ako aj ovládanie na mobilných zariadeniach.
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Inteligentná detekcia a
indikácia poplachu – pre
maximálnu spoľahlivosť.
MTD 533X-SP

MTD 533X-S

CMD 533X

MTD 533X

Požiarny hlásič CUBUS – pre spoľahlivú detekciu.
CUBUS sa vyznačuje automatickým prispôsobovaním sa meniacim sa okolitým podmienkam v kombinácii s nepretržitým meraním
všetkých relevantných požiarnych parametrov, ako je dym, teplo a
oxid uhoľnatý.

Slučka Integral X-LINE –
pre výkonný prenos.

Indikácia poplachu na hlásiči –
pre rýchlu a bezpečnú činnosť.

Integral X-LINE dokonale kombinuje detekciu a hlásenie
požiaru v dĺžke až 3500 m: Až 250 prvkov na slučke môže
komunikovať s ústredňou požiarnej signalizácie. Veľmi
rýchle časy nábehu umožňujú aj rýchle uvedenie do prevádzky a presnú a rýchlu lokalizáciu porúch zapojenia a
porúch systému. Skratový izolátor integrovaný v každom
prvku X-LINE poskytuje dodatočné zabezpečenie a neobmedzenú funkciu v prípade skratu, prerušenia vodiča
alebo cudzieho zavinenia.

Detekcia a hlásenie požiaru sú spojené v jednom zariadení. V prípade vyhodnotenia poplachu vydá požiarny hlásič akustický alarm.
Vďaka tomuto integrovanému signalizovaniu
nahrádza detektor použitie samostatných
akustických signalizačných zariadení. Okrem
integrovanej sirény je v MTD 533X-SP obsiahnutý aj výstup jasných hlasových pokynov, ktoré vedú k rýchlemu a bezpečnému
úniku. Voliteľná pätica USB 502-20 s integrovaným osvetleným prstencom dopĺňa detektor vizuálnym upozornením na poplach.

Štandardne
EN 54-3
EN 54-5

Hlásenie požiaru

Teplotný

Dymový

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

Manuálny hlásič –
pre manuálne spustenie.

Signálne zariadenia –
pre spoľahlivé hlásenie požiaru.

Manuálne hlásiče požiaru sú nevyhnutné pre účinnú protipožiarnu ochranu: Používajú sa na manuálne spúšťanie hlásenia požiaru. V našom portfóliu nájdete rôzne manuálne hlásiče
požiaru (typ A alebo B) v rôznych verziách podľa EN 54-11.
Manuálne hlásiče požiaru sú dostupné v rôznych farbách, tiež
ako napr. tlačidlo na zastavenie a aktiváciu procesu hasenia.

Pre akustickú a/alebo vizuálnu signalizáciu požiaru ponúkame signalizačné
zariadenia v rôznych farbách a prevedeniach. Všetky vyhovujú normám
EN-54 a/alebo VdS. Okrem toho je k
dispozícii kompletný sortiment majákov, ktoré spĺňajú normu EN 54-23.

Dymový hlásič do vzduchotechniky –
pre rýchlu detekciu.

Prídržný magnet –
s bezprúdovým pridŕžaním.

Používajú sa na detekciu dymu vo ventilačných systémoch
alebo v miestach s vysokou rýchlosťou prúdenia vzduchu a
silným riedením dymu. Vďaka skorej detekcii dymu sa zabráni
šíreniu ohňa a dymu vo ventilačnom systéme a cez neho.

Prídržný magnet BX-MDH je pripojený
priamo k X-LINE. Nevyžaduje externé
napájanie, ani dodatočné káblovanie.
Nevyžadujú sa ani prípojné moduly
alebo trvalé napájanie. Prídržný magnet BX-MDH zaujme monitorovaním
polohy dverí, ako aj možnosťou selektívnej aktivácie vďaka individuálnemu
adresovaniu.

Vstupný a výstupný modul –
pre spoľahlivú integráciu.
Pre integráciu ďalších prvkov ponúkame širokú škálu komplexných modulov. V závislosti od verzie sú k dispozícii bezpotenciálové kontakty, možnosť monitorovať potenciálne výbušné
priestory, spínať záťaže pomocou relé, alebo integrovať špeciálne
systémy požiarnej signalizácie.
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Spoľahlivá detekcia – aj v
tých najťažších podmienkach.
Extrémna vlhkosť vzduchu, vystavenie nečistotám, vysokým teplotám alebo veľkým výškam
– náš rad produktov „špeciálne hlásiče požiaru“ Vám ponúka správne riešenie pre každú aplikáciu. Spoliehame sa na rad hlásičov, ktoré zaisťujú skorú detekciu nebezpečenstiev aj v tých
najťažších podmienkach a znižujú množstvo falošných poplachov a tým aj súvisiace náklady
na minimum.

Požiarny hlásič pre prostredie s
nebezpečenstvom požiaru
Tento požiarny hlásič je vhodný do prostredia s
nebezpečenstvom požiaru zón 1, 2 a 22, kde sa
môže vyskytovať prach aj plyn.

Config over Line –
jednoduchá správa systémov centrálne.
Jednotlivé kroky pri konfigurácii, uvádzaní do
prevádzky a údržbe nasávacích dymových hlásičov
ASD a lineárnych teplotných hlásičov ADW sa
vykonávajú na diaľku pomocou moderných softvérových nástrojov. Nie je potrebné žiadne dodatočné
káblovanie; výmena dát a komunikácia prebieha
cez Integral X-LINE.
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Dymový nasávací hlásič ASD
Kombinácia znížených nárokov na návrh a citlivosť
technológie robia z tohto hlásiča perfektnú voľbu pre
monitorovanie budov a objektov. Príkladom sú dátové centrá a priestory s vysokou čistotou, mraziace boxy ako aj historické budovy. Vplyvy spôsobujúce rušenie činnosti hlásičov, ako je silné prúdenie
vzduchu, vlhkosť, prach alebo obmedzený prístup
v dôsledku zdvojenej podlahy, vysokých miestností
alebo výťahových šácht, nepredstavujú problém.

Lineárne dymové hlásiče

Plamenné hlásiče

Používajú sa tam, kde bola dosiahnutá maximálna
inštalačná výška iných požiarnych hlásičov, alebo
nesmie byť ovplyvnený vizuálny vzhľad priestoru
alebo je potrebné monitorovať veľké plochy. Ako
napríklad obchodné centrá, výstavné haly a
sklady, ale aj letiská. Pre svoj decentný vzhľad a
jednoduchú inštaláciu nachádzajú uplatnenie aj v
historických budovách, kostoloch a divadlách.

Tieto hlásiče pracujú správne aj pri požiaroch
bezdymových kvapalín a plynov. Používajú sa aj
pre hlásenie veľmi intenzívneho otvoreného ohňa
v priestoroch chránených proti výbuchu. Typickými miestami použitia sú chemické závody,
ropné rafinérie, elektrárne, atď.

d-LIST-systém a LIST-systém

Lineárne teplotné hlásiče ADW
Extrémna odolnosť tohto hlásiča z neho robí optimálne riešenie do agresívneho prostredia. Plyny,
výfukové plyny, prach zo soľnej hmly, ako aj vlhkosť a
extrémne teploty ho nemôžu poškodiť. Dokonale sa
hodí na použitie v chladiarňach, rafinériách, strediskách likvidácie odpadu ako aj na parkoviskách.

Robustný, adresovateľný senzorový kábel sa
vyznačuje presnou detekciou, vysokou reakčnou
rýchlosťou a jednoduchou inštaláciou a uvedením
do prevádzky. Rôzne intervaly práce snímačov,
vetvy v kábli snímača a jednotlivé snímače teploty
umožňujú dokonalé riešenie pre každú aplikáciu. Sú optimalizované pre použitie v cestných
a železničných tuneloch ako aj káblových a
zásobovacích tuneloch, ale aj v priemyselných
aplikáciách ako sú dopravníkové a likvidačné
systémy alebo výrobné linky.
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