Integral EvoxX
ההתפתחות
של מיגון האש

1מערכת גילוי אש

אנ

מכיוון שתמיד קיימות דרכים חדשות
לשיפור המחלקה הראשונה.
בעקבות האינטגרל וה IP-האינטגרלי Integral EvoxX ,קובעת סטנדרטים חדשים למערכות גילוי האש .המערכת,
המצוידת בטכנולוגיה החדישה ביותר ,מצוידת באופן מושלם כדי לענות על כל הדרישות ,הן בהווה והן בעתיד.
עם כל פיתוח חדש ,אנחנו מייחסים את הערך הגבוה ביותר לפונקציונליות ,בטיחות ותאימות  -ואנחנו תמיד צועדים צעד
אחד קדימה .כיצד? על ידי התבוננות ועזרה בעיצוב מגמות חשובות ,על ידי חשיבה קדימה ,על ידי שימוש במערכות
דיגיטליות ומכוונות עתיד בתפיסות שלנו ,ועל ידי שילוב מערכות קיימות בתהליכים אלה.

טכנולוגיה חכמה.
גמישות רבה יותר.
מתכנון והפעלה לתפעול שוטף ,תחזוקה והתחדשות :כל
התהליכים ממוטבים ללא הרף הודות לשילוב הפשוט של
תכונות המוצר החדשות והתמקדות בתאימות לאורך כל
מחזור החיים.

פשוט איכותי יותר.
טכנולוגיה חכמה ,שפותחה והופקה באוסטריה ובגרמניה,
מבטיחה איכות ואמינות גבוהות יותר של רכיבים אישיים,
כמו גם של המערכת כולה .ההגנה על החיים וערכים
הגיעה לרמה חדשה לגמרי.

פשוט שירותי יותר.
מערכות גילוי האש שלנו מצוידות באופן מיטבי לעתיד,
הודות לשירותים הדיגיטליים .יחד עם התמיכה המבוססת-
שותפות של העובדים המנוסים שלנו ,התוצאה היא שילוב
אידיאלי של ידע טכני ומקצועי.
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אודות .Schrack Seconet
אנחנו חברת היי-טק אוסטרית המסורה להגנת אנשים ורכושם .כחלק מ ,Swiss Securitas Group -אנחנו אחד
הספקים הבינלאומיים המובילים של מערכות גילוי אש ותקשורת .עם צוות נלהב ,טכנולוגיה חדשנית ותפיסות עתידיות,
המיועדים תמיד לצורכי אנשים ,אנחנו מוצאים את פתרון ההגנה המתאים לכל מצב .אתם נהנים מדרישתנו להפוך אזורי
מגורים ליותר נוחים ובטוחים.

כספק בטיחות מעולה אנחנו מבטיחים לך...
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…יכולת טכנית וביצועים באיכות גבוהה

…טכנולוגיה חדשנית ומוצרים איכותיים -
שפותחו והופקו באוסטריה ובגרמניה

…פתרונות כוללים מותאמים אישית עבור
דרישות אישיות

…תמיכה במחזור חיים לפעולה חלקה
במשך עשרות שנים

…איכות שותף טכנולוגי מוסמך עם צוות
מיומן במיוחד

…שירות לקוחות ודרך התמקדות לקוחות
היוצאים מן הכלל דרך סניפים ושותפים
ביותר מ 70-מדינות

עתיד המבוסס על שירותי ענן
ליעילות מרבית ואפילו זמינות גבוהה יותר.
ניתן לנצל את החיבור החכם לפלטפורמת ענן מאובטחת
במיוחד כדי ליהנות משירותים מקיפים וכן מאינטראקציה
יעילה לאורך כל מחזור החיים.

למידע נוסףintegral-evoxx.com/en/:

מחזור חיים
מתכנון ,התקנה ,הפעלה ותפעול שוטף ועד תחזוקה ,התחדשות והרחבה:
שירותים דיגיטליים חדשניים מפשטים תהליכים לאורך כל מחזור החיים .שירותים מבוססי-ענן
מספקים מידע על המצב הנוכחי של המערכת ובדרך זו מציעים את היתרון של "תחזוקה חזויה".
תחזוקה חזויה זו מאפשרת לנקוט באמצעים אקטיביים במקום להסתמך על גישה תגובתית.

תכנון

מקצוען אינטגרלי מרחוק
עבור המתקין
חדשנות
התקנה והזמנה

פלטפורמת שירות

מרכז יישומים אינטגרלי
()IAC
הרחבה

ניתוח נתונים מרחוק
הפלטפורמה המקוונת מאפשרת איסוף וניתוח קבוע
של נתונים ממערכת גילוי האש .דבר זה מאפשר הפקת
אמצעים ותמיכות יעילים בכל שלב במחזור החיים של
המערכת.
תיכנות מרחוק
ניתן ליישם שינויים בתצורת המערכת בנוחות באמצעות
גישה מרחוק .זה כולל ,למשל ,התאמה של טקסטים
ספציפיים ללקוח עקב שינויים בשימוש.

הפעלה
התחדשות

תחזוקה
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יישומים דיגיטליים ושירותים  -לקבלת
יעילות מרבית.
מערכת גילוי אש אמינה המספקת את יתרון הזמן המכריע ברגעים קריטיים ועושה זאת בדרך בטוחה ונוחה
לחלוטין .יותר מכל ,מדובר באספקת מידע לכל מקום שבו הוא נדרש .גישה מרחוק באמצעות שלט אינטגרלי
תומך במגוון פתרונות :ניטור נוח ישירות במקום העבודה ,התראות ניידות בזמן אמת בטלפון החכם או
בטאבלט וכן תמיכה ישירה בזמן אמת.

התראה אינטגרלית מרחוק
התראות

הודעה אינטגרלית

דואר אינטגרלי

שלט אינטגרלי
התראות ,תצוגה ופעולה

מכשיר נייד
אינטגרלי

דפדפן אינטגרלי

מחשב שולחני
אינטגרלי

התראות גמישות
הודעות דחיפה מספקות הודעות מהירות ומאובטחות למחשבים או
מכשירים ניידים ,גם כאשר האפליקציות אינן פעילות .ניתן להתייחס
להתראות עקב אירועים מסוימים (אזעקה ,תקלה ,הפסקת חשמל וכו')
ובנפרד לאנשים שצוינו.

תפעול יעיל
משימות רבות ניתנות לפתרון בקלות במהלך ההפעלה ,לרבות בירור מיידי
במקרה של אזעקה ,מניעת פעולות מיותרות של מכבי האש או השבתה
זמנית של גלאים במהלך עבודות שיפוץ.

מידע וניתוח
ניתן לראות את מצב מערכת גילוי האש בכל עת ללא צורך בהימצאות
פיזית במקום .הערכות מפורטות מאפשרות ,למשל ,לזהות אזעקות
מטעות חוזרות ולנקוט באמצעים מתאימים.

תמיכה בזמן אמת
למומחים ולטכנאים יש גישה לכל המערכות במידת הצורך ויכולים לספק
במהירות ובקלות סיוע מרחוק למשתמשים מקומיים.
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מעבד ליבה כפול – הלב החדש של המערכת.
המעבד הוא הלב של כל מערכת גילוי האש ,האחד שמבטיח תפקוד חלק .הדור החדש של לוחות הבקרה מסוג Integral EvoxX
מרשימים ביכולתם בתחום חשוב זה עם קצב דופק גבוה במיוחד :המערכות מופעלות על ידי מעבד ליבה כפול רב-עוצמה ומציעות את
רמת הבטיחות הגבוהה ביותר עם עיצוב כפול" .נוחות" ו"בטיחות" פועלות בנפרד זו מזו .במידה ופונקציית הנוחות תשתבש ,כל פונקציות
הבטיחות ימשיכו לפעול בצורה מהימנה וללא הפרעות .מעבד הליבה הכפול משוכפל גם בלוחות הבקרה של .Integral EvoxX M

פעולת המתנה זמינה

הספק חשמלי X 2

ניתוק חוט מתכת
מערכת
אפיק X 2

מעבד x 2

נתונים X 2

תוכנה X 2

קצר חשמלי

לוח הבקרה – כל הרכיבים משוכפלים.

לולאה – מעגל חשמלי לולאתי משוכפל.

כל יחידות התפקוד ,ספקי הכוח ,מערכות האפיק ושגרות התוכנה של
לוח הבקרה במערכת גילוי האש של  Integral EvoxX Mמשוכפלים .אם
הצד הפעיל נכשל ,הצד השני הנמצא במצב המתנה משתלט אוטומטית
וללא הפרעה .בדרך זו ,כל תקלה מפוצה ,מערכת גילוי האש נשארת
פעילה במלואה וכן שריפות מתגלות במהירות ובאמינות גם במקרה
של תקלה .כל הנתונים וההודעות מועברים ומעובדים בצורה מהימנה
וכל מערכות בקרת אירועי האש ,כגון דשי אוורור ,דלתות אזור אש או
פונקציות כיבוי מופעלות.

כל המכשירים ההיקפיים מחוברים בלולאה.
הודות למבודד הקצר החשמלי המשולב בכל מכשיר ,ניתן לחבר
את הלולאה ולהגדיר אותה על פני אזורי אש ופעולות .במקרה של
קצר חשמלי או ניתוק חוט מתכת ,מבודד הקצר החשמלי המשולב
מנתק את החלק שנפגע וכל ההתקנים ב X-LINE-האינטגרלי
נשארים פעילים במלואם באמצעות הבדל של קו התמסורת .ניתן
לאתר בקלות את חלק החיווט הפגום – דבר החוסך זמן יקר
במהלך ההפעלה והשירות.
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יתירות בכל הרמות  -לבטיחות מירבית.
כשמדובר בבטיחותם של אנשים וערכים ,יש לחשוב על הכל ועד לפרטים הקטנים ביותר .זו הסיבה ש
 Schrack Seconetמסתמכת על יתירות מקצה לקצה עבור מערכת גילוי האש מסוג ה Integral EvoxX -שלה.הודות לתפיסה הייחודית ,שתי מערכות זהות לחלוטין פועלות באופן רציף כאשר הן נמצאות בפעולת המתנה .אם
מתרחשת תקלה בחלק הפעיל ,המערכת עוברת אוטומטית לחצי השני ללא הפרעה .משמעות הדבר היא ש כל הפונקציות
כגון זיהוי ,התראות על אזעקה ,תצוגות טקסט פשוט וכן הפעלת מערכת בקרת אירועי האש נשמרות ללא הגבלות.

מצב רגיל

הפרעה בקו

פעולה – חיבורים משוכפלים ללוחות הפעלה.

רשת – כל חיבורי המערכת משוכפלים.

מידע ברור על המצב בכל עת ,על כל אירוע וכן תפעול בלתי
מוגבל של כל מערכת האזעקה וכיבוי האש הינו חיוני .מסיבה זו,
חיבורים וממשקים ללוחות חיווי והפעלה חיצוניים משוכפלים .צורה
זו של יתירות מבטיחה את יכולת התפעול המלאה של המערכת
והאינדיקציה של כל האירועים עם מידע ברור על מיקום וזמן גם
במידה שקו אחד נכשל .כך נשמרים לוחות הפעלה בלוחות בקרת
גילוי האש והתפעול מתבצע היכן שצריך.

הפרעות בקו  -לא ניתנות לשלילה  -עקב עבודות בנייה בשטח,
הרחבה או התחדשות .מסיבה זו ,כל חיבורי המערכת הפנימיים וכן
הרשת כולה משוכפלים במערכות ה .Integral EvoxX M -במקרה
של תקלות בחיבור ,רשת ה mesh-מוצאת באופן אוטומטי נתיב
חלופי ללא הפרעה .המערכת נשארת פעילה במלואה ,ניתן לתכנן את
התחזוקה בצורה מיטבית וכל תקלה ניתנת לתיקון בנחת.
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תאימות אמינה
בהשקעה עכשווית ,התועלת היא אינסופית.
ניתן לנצל את האפשרות לבצע חידוש והרחבה עם מעט מאמץ ,אפילו
בעוד עשרות שנים קדימה.

למידע נוסףintegral-evoxx.com/en/:

 - Secolog IPלתצוגה ותפעול פשוטים.
בקרת התפעול של מערכת גילוי האש מציעה חיווי פשוט ,ברור ומרכזי
וכן הפעלת מערכות גילוי אש ומערכות הקשורות לבטיחות.
היתרון שלך:
•ניתן לשלב גם במועד מאוחר יותר את כל המידע החשוב במבט חטוף
•הפעלה פשוטה וידידותית למשתמש במצב של אזעקה ופקודה

התחדשות והרחבת מבנים
תאימות המערכות שלנו המונעת קדימה ואחורה היא ייחודית והיא המוקד של  .Schrack Seconetרכיבים קיימים משולבים בקלות,
מבנים ורשתות מתרחבים ,והשקעות וחידושים עתידיים מאובטחים ומותאמים.

התחדשות

הרחבה

לא משנה מאיזו סיבה ברצונך להתאים את מערכת גילוי
האש שלך  -בין אם זה רעיון לחדר חדש ,סטנדרטים
חדשים או אפילו שיפוץ בניין  -עם מוצרי Schrack
 Seconetניתן לחדש צעד אחר צעד ,עם התאמות קטנות
ומאמץ התקנה קטן.

האם החברה שלך צומחת? זו לא בעיה עבור מערכת גילוי
האש מסוג  .Schrack Seconetמהרחבת בניין באותו
מיקום ועד להתרחבות גלובלית  -יצירת מפגשים ותנודה
שלב אחר שלב ,אפילו על פני מספר דורות של מערכת ,היא
די פשוטה עבורנו.

היתרון שלך:

היתרון שלך:

•החלפה חסכונית של מערכות קיימות

•בסיס אופטימלי להרחבות מערכות עתידיות

•השתלטות על כבלים וציוד היקפי קיימים

•המערכת גדלה עם הדרישות שלך

•הימנעות מהפרעות עסקיות לא רצויות

•הפעלה מרכזית של מבנים/מיקומים רבים מובטחת

•ללא מאמצי תכנות מיותרים

•פונקציונליות מובטחת בכל דורות הIntegral -
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פתרונות רשת גמישים ותואמים  -לאבט־
חת השקעה מקסימלית.
פתרונות הרשת החדשניים והגמישים שלנו  Integral LANו Integral WAN-מציעים אפשרויות יציבות ואמינות עבור כל
סוגי הגדלים ודרישות של עסקים .כל ההשקעות של מערכת גילוי האש שלך נשארות מאובטחות לאורך כל מחזור החיים.

המטה הראשי של Vienna

אינטראנט/
אינטרנט

Rome

Zagreb

Integral LAN

Integral WAN

מבנים גדולים יותר ומתחמי בניה כגון בתי
מלון ,בנייני משרדים ,מתקנים תעשייתיים
וכו' מתממשים בקלות וביעילות עם
פתרונות הרשת שלנו.

מתקנים גדולים
מתחמי חברה נרחבים עם מבני קמפוס,
כגון בתי חולים או אוניברסיטאות,
מתקנים בקנה מידה גדול ,כגון מרכזי
קניות או מבני ציבור גדולים ניתנים
לרשת בצורה מיטבית.

היתרון שלך:

היתרון שלך:
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Secolog IP

Stockholm

איזורים מופצים
אנחנו מחברים יחד מערכות גילוי אש ללא קשר
למרחק ביניהם .חברות בעלות מבני סניפים,
כגון רשתות סופרמרקטים או חברות עם מספר
סניפים למתקנים לא מאוכלסים ומפוזרים כמו
תחנות כוח רוח.

•כמות גבוהה של בקרים צולבים

•כל מערכת בניין אינה תלויה במערכת אחרת

•מתאים להתראת אזעקה באותו
המיקום

•ניהול יעיל של מערכת גילוי האש באמצעות מערכת
מרכזית לניהול מבנים

•קל להרחיב במועד מאוחר יותר

•יצירת מפגשים באמצעות רשתות נפרדות או		
קיימות(אינטראנט /אינטרנט)

טכנולוגיות עתידיות
חשיבה קדימה ותיכנון כראוי.
ניתן לנצל את היתרון של חומרה רבת עוצמה היום ,עם הציוד המסופק
בצורה אופטימלית עבור כל הפיתוחים העתידיים.

למידע נוסףintegral-evoxx.com/en/:

Integral EvoxX ME

Integral EvoxX CE

הפעלת מערכת כיבוי באזור אחד

•

•

הפעלת מערכת כיבוי באזורים רבים

•

מספר אזורי כיבוי

עד 32

1

לוחות חיווי  LEDמקבילים נוספים

•

•

רכיבי קלט ופלט נוספים הניתנים לתכנות חופשי

•

•

ממשק שירות אלחוטי

•

•

לוחות בקרה לכיבוי אש של  – Integral EvoxXלשליטה אמינה.
גרסאות ה Integral EvoxX ME-ו CE-יכולות לשמש כלוח בקרה לכיבוי אש או להשתלב כלוחות בקרת גילוי/כיבוי אש בהתאם להתקן הבקרה
וההשהייה האלקטרוני לפי  EN 12094-1ו .VdS 2496-לדוגמה ,כמו פחמן חד חמצני  2מערכות כיבוי בלחץ גבוה ונמוך ,מערכות כיבוי של גזים
אינרטיים וארגון ,וכולוחות הכיבוי מסוג  Schrack Seconetמאופיינים באותה טכנולוגיה איכותית כלוחות גילוי האש .גם כאן אתם נהנים מאותן תוכנות
וכלי הפעלה וכן מאותו ממשק למשתמש.

התקני הפעלה וחיווי – אינטואיטיביים ומחושבים היטב.
ממשקי התפעול של מערכות  Integral EvoxXמותאמים בצורה מושלמת לצרכי הלקוח ולדרישות
המפעילים ומכבי האש .אלה מפותחים ללא הרף וזמינים ביותר מ 20-שפות .אנחנו מציעים גם גרסאות
ועיצובים רבים של לוחות הפעלה של מכבי האש (למשל בהתאם לÖNORM F 3031, DIN 14662, -
 SN 054 002וכו') ולוחות חיווי  LEDוכן הפעלה במכשירים ניידים.
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לוח בקרה מותאם אישית טכנולוגיה  -לג־
מישות מרבית.
במשפחתה של מערכת ה ,Integral EvoxX-ניתן למצוא את לוח גילוי האש המתאים לכל גודל מערכת ולכל אזור
שימוש .בנוסף לתפעול אחיד Integral EvoxX ,מציע יתרון גדול נוסף :לוחות הבקרה של מערכת גילוי האש יכולים
לשמש גם כלוחות כיבוי.

מבנה

Integral EvoxX MF

Integral EvoxX CF

Integral EvoxX BF

מודולרי ,מבוזר

מודולרי ,דחוס

גרסה בסיסית

יתירות חומרה

•

יתירות תוכנה

•

•

•

עד 16

 4עד

1

עד 4000

עד 1000

עד 25

 TCP/IPממשק

•

•

•

ניתן לחיבור ברשת

•

•

באמצעות TCP/IP

התחדשות
של מערכות קיימות

•

•

•

ארון עומד

•

ממשק שירות אלחוטי

•

מספר לולאות לכל לוח בקרה
מספר מכשירים לכל לוח בקרה

•

•

לוחות בקרת גילוי אש של  – Integral EvoxXלבטיחות רבה עוד יותר.
ניתן להתאים את לוחות הבקרה של גילוי האש מסוג ה Integral EvoxX-שלנו בצורה מושלמת לדרישות ולגודל המערכת שלך בשל כל סוגי הארונות
השונים ,הרכיבים ושלבי ההרחבה .מנכסים קטנים יותר כגון מתקנים לא מאוכלסים או בתי ספר ,למתקנים בינוניים כגון סופרמרקטים או מלונות ,ועד
למתקנים גדולים כגון שדות תעופה או בתי חולים .כל לוחות הבקרה מבוססים על אותה טכנולוגיה איכותית והינם תואמים זה לזה .יתר על כן ,כל
הלוחות משתמשים באותם תוכנות וכלי הפעלה ,וממשק המשתמש זהה לכל לוחות הבקרה של .Integral EvoxX
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נקודת התקשרות ידנית – להפעלה ידנית.
נקודות חירום ידניות חיוניות להגנה יעילה מפני אש :הם משמשים
להפעלת אזעקות באופן ידני .בתיק העבודות שלנו תמצאו מגוון נקודות
התקשרות ידניות (סוג  Aאו  )Bבגרסאות שונות לפי  .EN 54-11זה כולל
גם נקודות התקשרות ידניות בצבעים שונים וכן לחצני עצירה והפעלה
לשליטה ידנית בתהליך הכיבוי.

מכשיר איתות – עבור התראה אמינה
על אזעקה.
אנחנו מציעים מכשירי איתות בצבעים ועיצובים
שונים לאיתות קולי ו/או חזותי של שריפה .לכל
המכשירים יש אישור  EN-54ו/או אישור .VdS
בנוסף ,קיים מגוון שלם של פנסים העומדים
בתקן התקף של .EN 54-23

גלאי אוורור עשן – לגילוי מוקדם.

מגנט אחיזה – להחזקה ללא זרם.

הם משמשים לגילוי עשן אש במערכות אוורור או במקומות בעלי מהירות
אוויר גבוהה ודילול עשן חזק .הודות לגילוי עשן מוקדם ,אש ועשן מנועים
מלהתפשט במערכת האוורור ודרכה.

מגנט האחיזה מסוג  BX-MDHמחובר
ישירות ל.X-LINE-
המגנט אינו דורש ספק כוח חיצוני או חיווט
נוסף .יחידות תפקוד או זרם רציף גם אינם
נדרשים .מגנט האחיזה מסוג BX-MDH
מרשים ביכולתו לניטור מיקום הדלת וכן
באפשרותו להפעלה סלקטיבית הודות
לפנייה אישית.

יחידת תפקוד של קלט ופלט – לשילוב אמין.
לשילוב אלמנטים יש מגוון רחב של יחידות תפקוד מורכבות .בהתאם
לגרסה ,ניתן לחקור מגעים חסרי פוטנציאל ,ניתן לפקח על אזורי
פיצוץ פוטנציאלים ,ניתן להחליף עומסים באמצעות ממסרים ,או לשלב
מערכות גילוי אש מיוחדות.
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זיהוי חכם והתראה על אזעקה  -לא־
מינות מירבית.

MTD 533X-SP
MTD 533X-S

CMD 533X

MTD 533X

גלאי אש מסו ג  – CUBUSלזיהוי אמין.
ההסתגלות האוטומטית לתנאי הסביבה המשתנים בשילוב עם מדידה רציפה של כל
פרמטרי האש הרלוונטיים כגון עשן ,חום ופחמן חד חמצני מבדילים את .CUBUS

לולאת  – Integral X-LINEלשידור רב עוצמה.
ה Integral X-LINE -משלב זיהוי התראה ואזעקה בצורה מושלמת על
פני אורך של עד כ 3500-מ' :עד כ 250-משתתפים מתוקשרים בלולאת
לוח הבקרה של גילוי האש .זמני התגברות מהירים מאוד מאפשרים
גם הפעלה מהירה ולוקליזציה מדויקת ומהירה של ליקויים ותקלות
בהתקנה .מבודד הקצר המשולב בכל מכשירי ה X-LINE-מספק
בטיחות תכנונית נוספת ותפקוד בלתי מוגבל במקרה של קצר חשמלי,
ניתוק חוט מתכת או חבלה.

סטנדרטי

הודעת אזעקה

EN 54-3

•

EN 54-5

חום

עשן

•
•

EN 54-7

EN 54-30
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זיהוי והתראה על אזעקה משולבים במכשיר אחד.
במקרה של אירוע ,גלאי האש ישמיע אזעקה קולית.
בשל הודעת אזעקה משולבת זו ,הגלאי מחליף את
השימוש בהתקני אות קוליים נפרדים .בנוסף לקול
המשולב ,הפלט של הוראות קוליות ברורות נתמך ב-
 ,MTD 533X-SPהמנחה יציאה מהירה ובטוחה .בסיס
הגלאי  USB 502-20האופציונלי עם טבעת מוארת
ומשולבת משלים את הגלאי בהודעת אזעקה חזותית.

MTD 533X-S

MTD 533X-S

MTD 533X-SP

MTD 533X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•

EN 54-26
EN 54-29

פחמן חד חמצני

התראה על אזעקה ב -גלאי –
לפעולה מהירה ובטוחה.

•
•

•

X

•

X

X

X

גלאי עשן קוויים

גלאי להבה

ניתן להשתמש בגלאים אלו כאשר הושג גובה ההתקנה המרבי
של גלאי אש אחרים ,כאשר המראה החזותי לא הושפע או
שיש צורך לניטור אזורים גדולים .כגון מרכזי קניות ,אולמות
תצוגה ומחסנים ,אך גם שדות תעופה .בשל המראה הדיסקרטי
וההתקנה הקלה שלו ,הוא משמש גם ב -מבנים היסטוריים,
כנסיות ותיאטרונים.

גלאים אלו שולטים באתגר של שריפות נוזל וגז ללא עשן .הוא
משמש גם לשריפות פתוחות עתירות עשן באזורים ממוגני
פיצוץ .מקומות שימוש אופייניים הם מפעלים כימיים ,בתי זיקוק
לנפט ,תחנות כוח וכו'.

גלאי חום קוויים מסוג ADW

מערכת  d-LISTומערכת LIST

ההתנגדות הקיצונית של גלאי זה הופכת אותו לפתרון
האופטימלי עבור סביבות אגרסיביות .גזים ,אדי פליטה ,ערפל
מלח ,אבק וכן לחות וטמפרטורות קיצוניות לא יכולים לפגוע בו.
הוא מתאים באופן מושלם לשימוש ב -חנויות מקוררות ,בתי
זיקוק ,מפעלים לסילוק פסולת וכן ב -חניונים.

כבל החיישן החזק והניתן להתייחסות מאופיין בזיהוי מדויק,
מהירות תגובה גבוהה והתקנה והפעלה פשוטה .מרווחי
חיישנים שונים ,פיצולים בכבל החיישן וחיישני טמפרטורה
בודדים מאפשרים את הפתרון המושלם לכל מטרה .הם
מותאמים לשימוש ב -מנהרות כבישים ומסילות וכן ב -מנהרות
כבלים ואספקה ,אך גם במכשירים תעשייתיים כגון מסוע ו-
מערכות סילוק או קווי ייצור.
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זיהוי אמין  -אפילו בתנאים הקשים ביותר.
לחות אוויר קיצונית ,חשיפה ללכלוך ,טמפרטורות גבוהות או אזורים גבוהים  -מגוון מוצרי "טכנולוגיית גילוי האש
המיוחדת" שלנו מציע לך את הפתרון המתאים לכל מטרה ממקור יחיד .אנחנו מסתמכים על טווח גלאים המבטיח זיהוי
מוקדם של אזורי סיכון גם בתנאי הסביבה הקשים ביותר ומצמצם למספר המוך של אזעקות מטעות ועלויות נלוות.

גלאי אש לאזור מסוכן
גלאי אש זה מתאים לאזורים מסוכנים של אזורים מספר 2 ,1
ו ,22-העלולים להכיל גם אבק וגם גז.
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תצורה על קו – קל לניהול מרכזי.

גלאי עשן שואבים מסוג ASD

שלבים בודדים בתצורה ,הפעלה ותחזוקה של גלאי העשן
השואבים מסוג  ASDוגלאי החום מסוג  ADWמתבצעים
מרחוק באמצעות כלי תוכנה מודרניים .אין צורך בהתקנת כבל
נוסף; חילופי נתונים ותקשורת מתבצעים באמצעות הX-LINE-
האינטגרלי הקיים.

השילוב של עיצוב מופחת ו-
טכנולוגיה רגישה הופכים את הגלאי הזה לבחירה המושלמת
לניטור מבנים וחפצים .לדוגמא מרכזי נתונים ו -חדרים נקיים,
אזורים עם טמפרטורות נמוכות וכן בניינים היסטוריים .מקורות
הפרעה תפעוליים ,כגון זרמי אוויר חזקים ,לחות ,אבק או גישה
מוגבלת עקב רצפות חלולות ,חדרים גבוהים או פירי הרמה
אינם מהווים בעיה.
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