
•  Tlačítkový hlásič IQ8 pro sběrnice esserbus® 

   a esserbus® PLus 

•  Standardní tlačítkový hlásič pro systémy EPS a hasicí         

   zařízení

•  Vyhovuje požadavkům EN 54-11

•  Volba modulu elektroniky podle oblasti použití

•  Pět barevných variant

•  Malá stavební hloubka - nižší nároky na prostor, vyšší     

   estetická hodnota

•  Funkce testování, reset a otevření krytu jednoduše 

   přiloženým standardním klíčem

Velká rozmanitost

Koncept systému Esser umožňuje na-
vrhnout vždy to nejlepší a ekonomické 
řešení. Od cenově výhodného modulu 
elektroniky přes standardní tlačítkové 
hlásiče až po moduly elektroniky tlačít-
kových hlásičů IQ8 pracující na kruhové 
sběrnici.
Pro modul elektroniky prostě jen vybe-
rete potřebný kryt podle oblasti použití. 
Toto řešení snižuje náklady na sklado-
vání a usnadňuje práci při administra-
ci. Řešení podle vašich potřeb  a podle 
požadovaného způsobu aktivace po-
plachu.

Upozornění k plánování a projektování:

Nejedná-li se o zařízení pro ruční aktiva-
ci je nezbytné použít červený kryt s pik-
togramem podle EN 54-11. Piktogram je 
součástí každého balení.
Ostatní barvy a popisy krytů nejsou, 
podle normy, považovány za tlačítkové 
hlásiče požáru, ale za zařízení pro ruční 
aktivaci.

Tlačítkové hlásiče a zařízení pro ruční aktivaci

Standardní krytí IP54 lze, pomocí volitelného ochranného krytu (č. výrobku 
781693) a odpovídajícího příslušenství (č. výrobku 781699), zvýšit na IP55.

Moduly elektroniky pro standardní tlačítkové hlásiče

Moduly elektroniky pro standardní tlačítkové hlásiče mohou být používány jako 
konvenční, nebo přes rozhraní (tzv. „koppler“) na sběrnici esserbus®. Při aktivaci 
tlačítkových hlásičů se automaticky rozsvítí červená dioda (LED). Toto řešení za-
ručuje jednoznačnou a bezpečnou identifi kaci aktivovaných hlásičů.
V nabídce je také modul s druhým mikrospínačem. Beznapěťové kontakty mo-
hou být využity např. k ovládání jiných externích přístrojů nebo signalizačních 
zařízení.

Elektronické moduly pro tlačítkové hlásiče IQ8

Moduly elektroniky tlačítkových hlásičů IQ8 nabízí řešení každé situace. Použití 
v systémech požární signalizace 8000 a IQ8Control jako účastníci sběrnice es-
serbus® příp. esserbus® PLus. Díky výkonnému mikroprocesoru disponují, kromě 
jiného, uložením poplachu do paměti, indikací poplachu a softwarovým adreso-
váním. Výstup modulu elektroniky umožňuje připojit další standardní tlačítkové 
hlásiče.
V případě zkratu příp. přerušení vodiče primárního vedení je funkčnost systému 
požární signalizace zajištěna integrovaným oddělovačem vedení (izolátorem).



Rozměry krytu:   Dodávané barvy:

  

Technické údaje: 

Provedení Standardní tlačítkový hlásič Tlačítkový hlásič IQ8

Rozsah provozního napětí: 8 V DC až 30 V DC 8 V DC až 42 V DC

Jmenovité napětí: 9 V DC 19 V DC

Klidový proud:  cca 45 μA @ 19 V DC

Proud při poplachu: cca 9 mA @ 9 V DC  

Proud při poplachu bez komunikace: cca 18 mA 

Zatížení kontaktu: max. 30 V DC / 1 A  

Počet hlásičů/skupina: 10 hlásičů na skupinu (podle VdS) max. 127 hlásičů na jedno kruhové vedení

Indikace provozu:  blikající LED 1 zelená 

Indikace poplachu: LED, červená blikající LED 2 červená 

Přípojné svorky: max. 2,5 mm2 max. 2,5 mm2 

Teplota při použití: -20 °C až 70 °C -20 °C až 70 °C 

Teplota při skladování: -30 °C až 75 °C -30 °C až 75 °C 

Stupeň krytí: IP 44 (v krytu) IP 44 (v krytu)  

 IP 55 (s 781693 a 781699) IP 55 (s 781693 a 781699)

Hmotnost s krytem: cca 236 g cca 236 g 

Rozměry krytu (š x v x h): 133 x 133 x 36 mm 133 x 133 x 36 mm 

Specifi kace hlásiče: EN 54-11, typ B EN 54-11, typ B 

Homologace VdS: G 205001 G 205002  

Údaje pro objednání: 

Elektronické moduly Standard 804900 

 Standard s 2. mikrospínačem 804901 

 IQ8 s oddělovačem vedení a ext. vstupem 804905 

 IQ8 s reléovým výstupem 804906 

Kryt Plast ASA, červený, podobný jako RAL 3020 

 (pro tlačítkové hlásiče požáru) 704900 

 Plast ASA, modrý, podobný jako RAL 5015 704901 

 Plast ASA, žlutý, podobný jako RAL 1021 704902 

 Plast ASA, oranžový, podobný jako RAL 2011 704903 

 Plast ASA, zelený, podobný jako RAL 6002 704904 

Příslušenství Náhradní skleněné tabulky (balení 10 kusů) 704910 

 Ochranný kryt (německý popis) 781693 

 Distanční držák pro ochranný kryt 781698 

 Sada IP 55 pro ochranný kryt 781699 

Další údaje pro objednání naleznete v katalogu elektrické požární signalizace.
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Zastoupení fi rmy 
Honeywell Life Safety Austria GmbH

V Parku 2326/18
148 00 Praha 4 - Chodov 
Czech Republic

Tel.:    +420 242 442 280
Fax:   +420 242 442 119

E-mail:
hls-czech@honeywell.com 

Internet:
www.hls-czech.com

Honeywell Life Safety Austria GmbH Lemböckgasse 49
1230 Wien, Austria

Tel.: +43 (0)1 6006030
Fax: +43 (0)1 6006030 900

E-mail:
hls-austria@honeywell.com

Internet:
www.hls-austria.com


