Integral EvoxX
De ontwikkeling
van brandbeveiliging
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BRANDMELDING1

Over Schrack Seconet.
Schrack Seconet is een hoogtechnologisch Oostenrijks bedrijf dat zich toelegt op de
bescherming van personen en goederen. We maken deel uit van de Zwitserse Securitas
Group en zijn één van de toonaangevende internationale leveranciers van brandmeld- en
communicatie-installaties. Dankzij ons gepassioneerd personeel, onze innovatieve technologie en toekomstgerichte concepten die altijd afgestemd zijn op de behoeften van mensen,
is de juiste beveiligingsoplossing voor elke situatie bij ons nooit veraf. We maken woonruimten comfortabeler en veiliger, en daar geniet u van mee.

We bieden u als premium
veiligheidsaanbieder...
… technische kennis en
hoogwaardige prestaties

… op maat gemaakte totaaloplossingen voor individuele vereisten

… een partner met hoogstaande
gecertificeerde technologie en
hoogopgeleid personeel
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… innovatieve technologieën en
producten van hoge kwaliteit,
ontwikkeld en geproduceerd
in Oostenrijk en Duitsland
… ondersteuning tijdens de
hele levenscyclus voor een
probleemloze werking
gedurende tientallen jaren
… uitstekende klantenservice en
klantgerichtheid via filialen en
partners in meer dan 70 landen

Want er zijn altijd nieuwe
manieren om eerste klas nog
beter te maken.
Integral EvoxX volgt Integral en Integral IP op en bepaalt nieuwe normen voor brandmeldinstallaties. Het systeem is uitgerust met de allernieuwste technologie en voldoet perfect aan alle
huidige en toekomstige eisen.
Functionaliteit, veiligheid en compatibiliteit staan voorop bij elke nieuwe ontwikkeling en we
zijn altijd een stap voor. Hoe we dat doen? Door belangrijke trends op te volgen en mee vorm te
geven, door vooruit te denken, door onze concepten digitaal en toekomstgericht te maken en
door bestaande systemen in deze processen te integreren.

Slimme technologie.
Gewoonweg meer flexibiliteit.
Van de planning en inbedrijfstelling tot de doorlopende
werkzaamheden, onderhoud en modernisatie: Alle
processen worden voortdurend geoptimaliseerd dankzij
de eenvoudige integratie van nieuwe productkenmerken en de aandacht voor compatibiliteit tijdens de hele
levenscyclus.

Gewoonweg een hogere kwaliteit.
De intelligente technologie, ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland, zorgt voor een hogere
kwaliteit en betrouwbaarheid van de afzonderlijke componenten en van het gehele systeem. De beveiliging
van levens en waardevolle bezittingen zit op een
volledig nieuw niveau.

Gewoonweg een betere service.
Onze brandmeldinstallaties zijn helemaal klaar voor
de toekomst dankzij onze digitale diensten. Samen met
de ondersteuning van onze ervaren medewerkers die
gebaseerd is op partnerschap, leidt dit tot de ideale
combinatie van technische en professionele knowhow.
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Digitale toepassingen
en diensten voor maximale
efficiëntie.
Een betrouwbare brandmeldinstallatie zorgt op kritieke momenten voor extra tijd en doet dat
op een volkomen veilige en comfortabele manier. Het draait vooral om het geven van informatie
daar waar het nodig is. Toegang op afstand via Integral Remote biedt ondersteuning voor verschillende oplossingen: handige bewaking direct op de werkplek, mobiele meldingen in real
time op een smartphone of tablet en eenvoudige live-ondersteuning.

Integrale melding op afstand
Meldingen

Integral Message

Integral Mail

Geïntegreerde afstandsbediening
Meldingen, weergave en bediening

Geïntegreerde
mobiele telefoon

Geïntegreerde
browser

Integral
Desktop

Flexibele meldingen
Pushmeldingen leveren snel en veilig berichten af op
computers of mobiele apparaten, zelfs als de applicaties
niet actief zijn. Meldingen kunnen ingesteld worden voor
specifieke gebeurtenissen (een alarm, storing, stroomuitval,
enz.) en individueel aan bepaalde personen gericht worden.

Efficiënte werking
Veel taken kunnen tijdens de werking eenvoudig worden
opgelost, zoals de onmiddellijke opheldering van een
alarm, het voorkomen van onnodige brandweeroproepen
of het tijdelijk uitschakelen van melders tijdens renovatiewerkzaamheden.

Informatie en analyse
De status van de brandmeldinstallatie kan op elk moment
geïnspecteerd worden zonder dat u ook echt op locatie
hoeft te zijn. Aan de hand van gedetailleerde evaluaties
kunt u, bijvoorbeeld, terugkerende valse alarmen
identificeren en gepaste maatregelen nemen.

Live-ondersteuning
Indien nodig, hebben experts en technici toegang tot
alle systemen en kunnen ze gebruikers ter plaatse snel
en eenvoudig op afstand ondersteunen.
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Cloudgebaseerde toekomst
Voor maximale efficiëntie en een nog
Unieke
compatibiliteit
hogere
beschikbaarheid.
Investeer
vandaag,
altijd.met een
Maak gebruik van deprofiteer
intelligentevoor
verbinding
uiterst
veilig cloudplatform
en genietdat
vaneruitgebreide
Voor
uw investeringen
is het belangrijk
gedurende een
diensten
en
efficiënte
interacties
tijdens
gehelezijn,
lange periode voortdurende ontwikkelingen de
mogelijk
levenscyclus.
zonder nadelige gevolgen.

Meer informatie op integral-evoxx.com/en/

Levenscyclus
Van de planning, installatie, inbedrijfstelling en doorlopende werkzaamheden tot het onderhoud, de modernisatie en
uitbreiding: innovatieve digitale diensten vereenvoudigen processen tijdens de gehele levenscyclus. Cloudgebaseerde diensten bieden informatie over de huidige status van het systeem en zorgen op die manier voor een "voorspellend
onderhoud". Dankzij dit voorspellend onderhoud kunt u actieve maatregelen nemen in plaats van te vertrouwen op een
reactieve aanpak.

Planning

Integrale professional op afstand
Voor de installateur
Innovatie
Installatie en
inbedrijfstelling

Dienstenplatform

Integral Application
Center (IAC)
Uitbreiding

Analyse van informatie op afstand
Met het online platform kunnen de gegevens van
de brandmeldinstallatie permanent verzameld en
geanalyseerd worden. Hierdoor kunnen bij elke fase
van de levenscyclus van het systeem doeltreffende
maatregelen en ondersteuningen worden afgeleid.
Programmering op afstand
Wijzigingen in de systeemconfiguratie kunnen
eenvoudig worden doorgevoerd via de toegang op
afstand. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan aanpassingen van klantspecifieke teksten als gevolg van
wijzigingen in het gebruik.

Werkzaamheden
Modernisering

Onderhoud
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Redundantie op alle niveaus
voor maximale veiligheid.
Als het om de veiligheid van mensen en waardevolle bezittingen gaat, moet alles tot in de
kleinste details worden doordacht. Daarom vertrouwt Schrack Seconet op end-to-endredundantie voor zijn Integral EvoxX-brandmeldinstallatie.
Dankzij het unieke concept werken twee volledig identieke installaties continu in hot stand-by.
Als er een storing optreedt in het actieve deel, schakelt de installatie automatisch over naar
het tweede deel zonder enige onderbreking. Dit betekent dat alle functies zoals detectie, alarmmelding, tekstweergaven en ook de activatie van het meldsysteem bij brand behouden blijven
zonder beperkingen.

Normale toestand

Stroomonderbreking

Bediening – redundante aansluitingen naar
de bedieningspanelen.

Netwerk – alle systeemaansluitingen
redundant.

Duidelijke informatie over de situatie op elk moment, over
elke gebeurtenis en onbeperkte bedienbaarheid van de gehele
brandmeld- en blusinstallatie zijn cruciaal. Daarom zijn de
aansluitingen en interfaces naar externe display- en bedieningspanelen dubbel uitgevoerd. Deze vorm van redundantie zorgt
ervoor dat het systeem altijd volledig operationeel is en dat
alle gebeurtenissen steeds met een duidelijke plaats worden
aangeduid, zelfs in het geval van een enkele kabelbreuk. Op
deze manier worden bedieningspanelen voor brandmeldingen
redundant en kunnen ze overal waar nodig geplaatst worden.

Stroomonderbrekingen als gevolg van bouwwerkzaamheden op het bedrijfsterrein, uitbreidingen en
modernisaties zijn niet uit te sluiten. Daarom zijn
alle interne systeemaansluitingen en het gehele
netwerk redundant uitgevoerd in de Integral EvoxX
M-systemen. Bij een storing in de verbinding vindt het
netwerk automatisch een alternatieve route zonder
onderbrekingen. Het systeem blijft volledig actief, het
onderhoud kan optimaal worden gepland en eventuele
storingen kunnen in alle rust verholpen worden.
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Dual Core Processor – het nieuwe hart van het systeem.
De processor is het hart van elke brandmeldinstallatie en zorgt voor een soepele werking. De nieuwe Integral
EvoxX-bedieningspanelen maken indruk op dit belangrijke gebied met een bijzonder hoge pulsfrequentie:
De systemen worden aangedreven door een krachtige dual core processor en bieden het hoogste niveau van
veiligheid met een dubbel ontwerp. 'Comfort' en 'veiligheid' werken los van elkaar. Als een comfortfunctie
wordt onderbroken, blijven alle veiligheidsfuncties betrouwbaar en zonder onderbrekingen werken.
De dual core processor zit ook in de Integral EvoxX M-bedieningspanelen.

Hot stand-by

Vermogen x 2

Kabelbreuk
Bus x 2

Processor x 2

Gegevens x 2

Software x 2

Kortsluiting

Bedieningspaneel – alle elementen redundant.

Lus – redundant luscircuit.

Alle modules, voedingen, bussystemen en softwareroutines
van de Integral EvoxX M-brandmeldinstallatie zijn redundant uitgevoerd. Als de actieve zijde uitvalt, dan neemt de
tweede zijde die in hot stand-bymodus staat, automatisch
en zonder onderbrekingen het werk over. Zo wordt elke storing gecompenseerd. De brandmeldinstallatie blijft volledig
operationeel, waardoor een brand ook bij een storing snel
en betrouwbaar gedetecteerd wordt. Alle gegevens en berichten worden betrouwbaar overgebracht en verwerkt. Alle
meldsystemen voor brand, zoals ventilatiekleppen, brandzonedeuren en blusfuncties worden geactiveerd.

Alle randapparatuur is in een lus aangesloten.
Dankzij de kortsluitingsisolator die in elk apparaat zit,
kan de lus over brandzones en functies heen bedraad
en ingesteld worden. Bij een kortsluiting of draadbreuk
verbreekt de geïntegreerde kortsluitingsisolator het
beschadigde deel van de draad en blijven alle apparaten van de Integral X-LINE volledig functioneel via een
einddraad. Het beschadigde deel van de bedrading
kan eenvoudig worden gelokaliseerd, wat kostbare tijd
bespaart bij de inbedrijfstelling en het onderhoud.
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Flexibele en compatibele netwerkoplossingen voor maximale
investeringszekerheid.
Onze innovatieve en flexibele netwerkoplossingen, Integral LAN en Integral WAN, bieden stabiele en betrouwbare opties voor bedrijven van elke grootte en met allerlei vereisten. Alle investeringen die u in uw brandmeldinstallatie doet, zijn gedurende de hele levenscyclus veilig.

Hoofdkwartier in Wenen

INTRANET/
INTERNET

Rome

Secolog IP

Zagreb

Stockholm

Geïntegreerde LAN

Geïntegreerde WAN

Grotere gebouwen en gebouwencomplexen zoals hotels,
kantoorgebouwen, industriële
inrichtingen, etc. zijn eenvoudig en
efficiënt uit te voeren met
onze netwerkoplossingen.

Grootschalige inrichtingen
Uitgebreide bedrijfsterreinen met campusstructuren zoals ziekenhuizen of universiteiten en grootschalige inrichtingen
zoals winkelcentra of grote openbare
gebouwen kunnen optimaal met elkaar
verbonden worden via een netwerk.

Voordeel voor u:

Voordeel voor u:

•

Hoog aantal overlappende
controles

•

Elk systeem werkt onafhankelijk van het andere

•

•

Geschikt voor alarmmeldingen
op basis van locatie

Efficiënt beheer van de brandmeldinstallatie via een centraal
systeem voor het beheer van de gebouwen

•

•

Later eenvoudig uit te breiden

Verbindingen via afzonderlijke of bestaande netwerken
(Intranet/Internet)
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Verspreide locaties
We verbinden brandmeldinstallaties altijd met elkaar, ongeacht de
afstand. Van bedrijven met filiaalstructuren zoals supermarktketens of
bedrijven met meerdere filialen tot
leegstaande en verspreide inrichtingen zoals windenergiecentrales.

Betrouwbare compatibiliteit
Investeer vandaag en haal er voor altijd
Unieke
compatibiliteit
voordeel
uit.
Investeer
vandaag,
voor
Maak gebruik van deprofiteer
mogelijkheid
omaltijd.
met weinig moeite
modernisaties
en uitbreidingen
uit tedat
voeren,
zelfs in de
Voor
uw investeringen
is het belangrijk
er gedurende
een
komende
decennia.
lange periode voortdurende ontwikkelingen mogelijk zijn,
zonder nadelige gevolgen.

Meer informatie op integral-evoxx.com/en/

Secolog IP – voor eenvoudige weergave en bediening.
Het controlesysteem voor de brandmeldbediening zorgt voor een eenvoudige, duidelijke en
gecentraliseerde aanduiding en werking van de brandmeldinstallaties en veiligheidsgerelateerde
systemen.
Voordeel voor u:
• Kan ook later worden geïntegreerd en alle belangrijke informatie beschikbaar in één oogopslag
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening in alarm- en opdrachtmodus

Modernisatie en uitbreiding van gebouwen
De voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit van onze systemen is uniek en het aandachtspunt van Schrack Seconet.
U kunt bestaande onderdelen eenvoudig integreren, gebouwen en netwerken uitbreiden en toekomstige investeringen en
innovaties veiligstellen en aanpassen.

Modernisering

Uitbreiding

Wilt u uw brandmeldinstallatie aanpassen omwille
van een nieuwe ruimte, nieuwe normen of zelfs een
renovatie van het gebouw? Met de producten van
Schrack Seconet kunt u stap voor stap moderniseren met kleine aanpassingen en weinig moeite.

Groeit uw bedrijf? Ook dat is geen probleem voor de
brandmeldinstallatie van Schrack Seconet. Van een
gebouwuitbreiding op dezelfde locatie tot een wereldwijde uitbreiding: een netwerk stap voor stap verbinden en
migreren, zelfs over meerdere systeemgeneraties heen,
is voor ons geen enkel probleem.

Voordeel voor u:

Voordeel voor u:

•

Rendabele vervanging van bestaande installaties

•

Perfecte basis voor toekomstige systeemuitbreidingen

•

Overname van bestaande bekabeling en
randapparatuur

•

Systeem groeit mee met uw vereisten

•

•

Geen ongewenste bedrijfsonderbrekingen

Gegarandeerde centrale bediening van vele
gebouwen / locaties

•

Geen onnodige programmeerinspanningen

•

Gegarandeerde functionaliteit bij alle Integral-generaties
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Technologie voor bedieningspaneel op maat voor
maximale flexibiliteit.
In de Integral EvoxX-systeemfamilie vindt u het juiste brandmeldpaneel voor elke systeemgrootte
en elk toepassingsgebied. Naast een uniforme werking heeft Integral EvoxX nog een ander groot
voordeel: De bedieningspanelen voor brandmeldingen kunt u ook voor blusmeldingen gebruiken.

Opbouw

Integral EvoxX MF

Integral EvoxX CF

Integral EvoxX BF

modulair, decentraal

compact, decentraal

basisuitvoering

Hardware-redundantie

•

Software-redundantie

•

•

•

Lussen per configuratiescherm

tot maximaal 16

tot maximaal 4

1

Apparaten per bedieningspaneel

tot maximaal 4000

tot maximaal 1000

tot maximaal 250

TCP/IP-interface

•

•

•

Kan in een netwerk worden
opgenomen

•

•

via TCP/IP

Modernisering
van bestaande installaties

•

•

•

Staande kastuitvoering

•

Interface voor draadloze diensten

•

•

•

Integral EvoxX-bedieningspanelen voor brandmeldingen – voor nog meer veiligheid.
Onze Integral EvoxX-bedieningspanelen voor brandmeldingen kunnen perfect worden afgestemd op uw eisen en
systeemgrootte dankzij alle kastvarianten, componenten en uitbreidingsfasen. Van kleinere eigendommen zoals leegstaande gebouwen of scholen tot middelgrote gebouwen zoals supermarkten of hotels, tot grote faciliteiten zoals luchthavens of ziekenhuizen. Alle bedieningspanelen hebben dezelfde hoogwaardige technologie als basis en zijn compatibel
met elkaar. Bovendien gebruiken ze allemaal dezelfde software en inbedrijfstellingstools, en de gebruikersinterface is
identiek voor alle Integral EvoxX-bedieningspanelen.
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Toekomstige technologieën
Denk vooruit
en plan goed.
Unieke
compatibiliteit
Investeer
vandaag,
profiteer
voorhardware
altijd. zodat u
Profiteer vandaag
al van
de krachtige
optimaal uitgerust bent voor elke toekomstige ontwikkeling.
Voor uw investeringen is het belangrijk dat er gedurende een
lange periode voortdurende ontwikkelingen mogelijk zijn,
zonder nadelige gevolgen.
Meer informatie op integral-evoxx.com/en/

Integral EvoxX ME

Integral EvoxX CE

Activatie van brandblusinstallaties voor één brandruimte

•

•

Activatie van brandblusinstallaties voor meerdere brandruimtes

•

Aantal bluszones

tot maximaal 32

1

Extra parallelle displaypanelen met leds

•

•

Bijkomende vrij programmeerbare ingangen en uitgangen

•

•

Interface voor draadloze diensten

•

•

Geïntegreerde EvoxX-bedieningspanelen voor blusinstallaties – voor een betrouwbare controle.
De Integral EvoxX ME- en CE-uitvoeringen kunnen worden gebruikt als bedieningspaneel voor blusinstallaties of voor een
gecombineerde brandmeld-/blusinstallatie in overeenstemming met de elektronische controle- en vertragingsinrichting volgens
EN 12094-1 en VdS 2496. Bijvoorbeeld als hoge- en lagedruk blussystemen met CO2, blussystemen met inert gas en argon,
enz. De bedieningspanelen voor blusmeldingen van Schrack Seconet hebben dezelfde hoogwaardige technologie als die voor
brandmeldingen. Ook hier profiteert u van dezelfde software en inbedrijfstellingstools, en ook van dezelfde gebruikersinterface.

Bedienings - en displayapparaten – intuïtief en goed doordacht.
De gebruikersinterfaces van de Integral EvoxX-installaties zijn perfect afgestemd
op de wensen van de klant en de vereisten van gebruikers en brandweerkorpsen.
Ze worden voortdurend verder ontwikkeld en zijn beschikbaar in meer dan 20 talen.
We bieden ook vele varianten en uitvoeringen van brandweerbedieningspanelen
(bijv. volgens ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN 054 002 enz.), ledindicatiepanelen
en bediening op mobiele apparaten.
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Intelligente detectie en
alarmmeldingen voor een
maximale betrouwbaarheid.
MTD 533X-SP

MTD 533X-S

CMD 533X

MTD 533X

CUBUS-brandmelder – voor een betrouwbare detectie.
CUBUS onderscheidt zich van andere melders door de automatische
aanpassing aan veranderende omgevingsomstandigheden in combinatie met de continue meting van alle relevante brandparameters
zoals rook, hitte en koolmonoxide.

Integral X-LINE-lus –
voor een krachtige overdracht.

Alarmmelding in de melder –
voor snelle en veilige actie.

De Integral X-LINE combineert detectie en alarmmelding
op perfecte wijze over een lengte tot 3500 m: Tot 250 deelnemers kunnen communiceren via de lus met het bedieningspaneel voor brandmeldingen. Dankzij de zeer snelle
opstarttijden zijn ook een snelle inbedrijfstelling en een
nauwkeurige en snelle lokalisatie van storingen en defecten
van de installatie mogelijk. De kortsluitingsisolator die in
elk X-LINE-apparaat zit, biedt extra planningsveiligheid en
onbeperkte werking in geval van een kortsluiting, draadbreuk of sabotage.

Detecties en alarmmeldingen zijn gecombineerd in één apparaat. In geval van een incident
laat de brandmelder een akoestisch alarm
horen. Dankzij deze geïntegreerde alarmmelding in de melder, zijn afzonderlijke akoestische
signaalapparaten niet meer nodig. Naast de
geïntegreerde akoestiek ondersteunt de
MTD 533X-SP ook duidelijke gesproken instructies, zodat u snel en veilig het gebouw kunt
verlaten. Met de optionele USB 502-20-voet
met geïntegreerde verlichte ring kan de melder
een visuele alarmmelding geven.

Norm
EN 54-3
EN 54-5

Alarmmelding

Hitte

Rook

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
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CO

X
X

Handbrandmelder –
voor handmatige activatie.

Signaalapparaat – voor een
betrouwbare alarmmelding.

Handbrandmelders zijn cruciaal voor een doeltreffende
brandbeveiliging: Ze worden gebruikt om alarmen handmatig
te activeren. U vindt verschillende uitvoeringen volgens
EN 54-11 in ons aanbod handbrandmelders (type A of B).
Het assortiment omvat ook handbrandmelders in verschillende
kleuren en stop- en activeringsknoppen voor de handmatige
besturing van het blusproces.

We bieden signaalapparaten in verschillende kleuren en uitvoeringen voor
akoestische en/of visuele signalering
van een brand. Alle apparaten hebben
een EN-54-goedkeuring en/of VdS-goedkeuring. Bovendien is er een complete reeks flitslichten verkrijgbaar die
voldoen aan de geldende EN 54-23.

Luchtkanaalmelders –
voor een vroegtijdige detectie.

Bevestigingsmagneet – voor
vasthouden zonder spanning.

Ze worden gebruikt voor het detecteren van brandrook in ventilatiesystemen of op plaatsen met hoge luchtsnelheden en sterke
rookverdunning. Een vroegtijdige rookdetectie voorkomt dat
vuur en rook zich in en via het ventilatiesysteem verspreiden.

De BX-MDH-bevestigingsmagneet
is rechtstreeks verbonden met de
X-LINE. Er is geen externe voeding of
extra bedrading nodig. Modules of
continue stroom zijn ook niet nodig.
De BX-MDH-bevestigingsmagneet
maakt indruk met de deurbewaking
en de mogelijkheid tot selectieve
activering dankzij de individuele
aansturing.

Ingangs- en uitgangsmodule –
voor een betrouwbare integratie.
Voor de integratie van elementen is er een breed scala aan
complexe modules beschikbaar. Afhankelijk van de uitvoering
kunnen potentiaalvrije contacten aangestuurd worden, kunnen
explosiegevaarlijke zones bewaakt worden, belastingen via
relais geschakeld worden of speciale brandmeldinstallaties
geïntegreerd worden.
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Betrouwbare detectie –
voor zelfs de zwaarste
omstandigheden.
U vindt in ons assortiment 'speciale brandmeldtechnologie' voor elke toepassing de juiste
oplossing met één enkele bron, of het nu gaat om extreme luchtvochtigheid, blootstelling aan
vuil, hoge temperaturen of grote hoogten. We gebruiken een melderbereik dat zelfs onder de
moeilijkste omgevingsomstandigheden een vroegtijdige detectie van gevaren garandeert en dat
misleidende alarmen en de daarmee gepaard gaande kosten tot een minimum beperkt.

Brandmelder voor gevaarlijke zone
Deze brandmelder is geschikt voor gevaarlijke
gebieden van de zones 1, 2 en 22, waar zowel stof
als gas aanwezig kunnen zijn.

Config over Line –
eenvoudig centraal te beheren.
Aparte stappen in de configuratie, inbedrijfstelling
en het onderhoud van de rookaanzuigsystemen
en de lineaire rookmelders worden op afstand
uitgevoerd via moderne softwaretools. Er is geen
extra bekabeling nodig. De gegevensuitwisseling
en communicatie vinden plaats via de bestaande
Integral X-LINE.
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Rookaanzuigsystemen
Dankzij de combinatie van gereduceerde vormgeving en gevoelige technologie is deze melder
perfect voor het bewaken van gebouwen en voorwerpen. Deze melder is geschikt voor datacenters
en clean rooms, ruimten met lage temperaturen
en historische gebouwen. Operationele storingsbronnen zoals sterke luchtstromen, vochtigheid,
stof of beperkte toegang door holle vloeren, hoge
ruimten of liftschachten vormen geen probleem.

Lineaire rookmelders

Vlamdetectoren

Deze rookmelders worden gebruikt wanneer de
maximale inbouwhoogte van andere rookmelders
bereikt is, wanneer het visuele aanzicht niet mag
worden aangetast of grote oppervlakken moeten
worden bewaakt. Zoals winkelcentra, beurshallen,
opslagplaatsen en ook luchthavens. Vanwege
het discrete uiterlijk en de eenvoudige installatie
wordt het ook gebruikt in historische gebouwen,
kerken en theaters.

Deze melders zijn opgewassen tegen branden
van rookloze vloeistoffen en gassen. Ze worden
ook gebruikt voor open vuren met veel rook in
explosieveilige ruimten. Typische plaatsen van gebruik zijn chemische fabrieken, olieraffinaderijen,
elektriciteitscentrales, enz.

d-LIST-systeem en LIST-systeem

Lineaire thermische melders
Deze melder is dankzij zijn extreme weerstandsvermogen de perfecte oplossing voor elke agressieve
omgeving. Gassen, uitlaatgassen, zoutdampen,
vochtigheid en extreme temperaturen beschadigen
de melder niet. Deze melders zijn perfect geschikt
voor gebruik in koelhuizen, raffinaderijen, afvalverwijderingsinstallaties en ook parkeerterreinen.

De robuuste, adresseerbare sensorkabel wordt
gekenmerkt door de nauwkeurige detectie, hoge
reactiesnelheid en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling. Verschillende sensorintervallen, aftakkingen in de sensorkabel en afzonderlijke temperatuursensoren zorgen voor de perfecte oplossing
voor elke toepassing. Ze zijn geoptimaliseerd voor
gebruik in weg- en spoorwegtunnels, en kabel- en
bevoorradingstunnels, maar ook voor industriële
toepassingen zoals transportbanden en afvoersystemen of productielijnen.
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