
ÚSTŘEDNY PROFILE 
FLEXIBLE PRO215S 
A PRO215D

Řada ústředen elektrické požární signalizace PROFILE Flexible nabízí 
vysokou míru fl exibility z  hlediska konfi gurace hardwaru, rozšiřitelnosti 
a dostupných vlastností. Ústředny umožňují jednoduchou obsluhu a 
montáž, snadné provádění servisu a nabízejí projektantovi systému širokou 
paletu praktických technických řešení. Díky možnosti vzdáleného připojení 
a zpětné kompatibilitě v  kombinaci s  dlouhodobou podporou a nižšími 
náklady na dobu životnosti se jedná o bezpečnou investici pro budoucnost. 

PROFILE Flexible je systém elektrické požární signalizace s bohatou funkční 
výbavou a barevným dotykovým TFT displejem, uživatelským rozhraním 
vyvinutým přímo pro účely požární signalizace. Dotykový displej je možné 
obsluhovat v  rukavicích i bez nich. Nabízí snadno použitelné, intuitivní 
ovládací prvky včetně bezkontaktního přihlašování pomocí karet RFID. 
Ústředna Pro215S je umístěna v kompaktní mělké skříni, zatímco ústředna Pro215D je vybavena 
hlubokou skříní, která umožňuje použití akumulátorů s větší kapacitou. Obě ústředny podporují 
celkem 250 adres. Ústředny je možné bezproblémově zapojovat do sítě a díky tomu jsou 
ústředny PROFILE Flexible vhodné pro široké spektrum aplikací.

Robustní protokol vedení ústředny ZETTLER PROFILE je schopen provozu i v těch nejnáročnějších 
prostředích. V případě modernizace systému je možné použít stávající kabeláž, čímž se 
výrazně snižují náklady na výměnu systému. Na vedení je k dispozici dostatečný výkon, který 
umožňuje uspokojit rostoucí poptávku na optickou signalizaci poplachu navíc k již tradiční 
akustické signalizaci. Konkrétní situace, jako například prostorová dispozice budovy nebo 
počet poplachových zařízení, často limitují použitou kapacitu kruhového vedení a mohou 
vést k nevyužití jeho maximální kapacity a nutnosti použití doplňkového hardwaru. Za účelem 
optimalizace využití kapacity kruhového vedení systém PROFILE Flexible nabízí systémové 
řešení. Každé adresovatelné kruhové vedení je možné zapojit jako jedno vedení s vysokým 
výkonem (HP) nebo jako dvě vedení se sdíleným výkonem (SP). Projektant systému tak získává 
volnost přidělení veškerého dostupného výkonu a 250 adres kruhovému vedení HP, nebo sdílení 
zdrojů mezi dvěma vedeními SP. Díky této optimalizaci je možné dosáhnout podstatně nižších 
celkových nákladů na nainstalovaný systém.

INFORMAČNÍ LIST

VLASTNOSTI
•  8,4” barevný dotykový TFT displej s vícejazyčným 

uživatelským rozhraním – architektonicky 
atraktivní a plně programovatelný

•  Ergonomické zobrazení ikon – intuitivní 
uživatelské rozhraní omezuje chyby obsluhujícího 
personálu

•  Dotykově ovládané stavové LED indikátory 
poskytují souhrnné informace o událostech 
– okamžitý přístup k podrobným informacím 
o událostech

•  Kontextová nápověda a pokyny pro obsluhu 
na obrazovce – snižují potřebu školení uživatelů a 
poskytují podporu uživatelům, kteří se systémem 
nepracují často

•  Uživatelsky konfi gurovatelné mapy na obrazovce 
– nejsou nutné další situační plány

•  Programovatelná grafi ka v klidovém stavu – 
možnost propagace zákazníka

•  Komplexní správa prvků a funkcí vypnutí – 
poskytují uživatelům úplnou kontrolu a snižují 
pracnost servisu a údržby

•  Selektivní zobrazování nebo tisk z rozsáhlé 
paměti událostí s kapacitou 10 000 záznamů 
pomocí dynamických fi ltrů – efektivní diagnostika

•  Bezkontaktní přihlašování pomocí RFID karet – 
identifi kace uživatelů a záznam jejich činnosti

•  Flexibilní konfi gurace s jednou nebo dvěma 
kruhovými vedeními – optimalizace výkonu 
kruhového vedení a dostupného počtu adres

•  Kompaktní mělká skříň nebo hluboká skříň – 
navrženy pro standardní nebo prodlouženou 
dobu provozu na akumulátory
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TECHNICKÉ ÚDAJE
VŠEOBECNÉ INFORMACE

Počet kruhových vedení ........................................................................................ 1 HP nebo 2 SP

Počet adres na kruhovém vedení ..................................................................... až 250

Celkový počet adres ................................................................................................. 250

Počet skupinových LED .......................................................................................... 16

Počet skupin hlásičů ................................................................................................. 240

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry V x Š x H (v mm)

Pro215S ............................................................................................................................. 480x410x140

Pro215D ............................................................................................................................ 480x410x205

Hmotnost – bez akumulátorů

Pro215S ............................................................................................................................. 9.7kg

Pro215D ............................................................................................................................ 12.5kg

Barva zadní části skříně ........................................................................................... RAL7016, matná s jemnou strukturou

Barva dvířek .................................................................................................................... RAL7040, matná s jemnou strukturou

Okolí uživatelského rozhraní ............................................................................... RAL 7016

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota .......................................................................................................... -5 °C až +40 °C

Teplota skladování ..................................................................................................... -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost, trvalá, nekondenzující ...................................................... 90 %

Krytí ..................................................................................................................................... IP30

EMC/RFI ............................................................................................................................ EN50130-4, EN61000-6-3

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí (ústředna) ................................................................................... 230 V AC, 50/60 Hz

Odběr (ústředna) ........................................................................................................ 1,6 A

Kapacita akumulátoru 

Pro215S ............................................................................................................................. 17AH

Pro215D ............................................................................................................................ 38AH

Objednací číslo Označení Popis
557.200.841 Pro215S Ústředna PROFILE Flexible s jedním HP nebo dvěma SP kruhovými vedeními v mělké skříni

557.200.842 Pro215D Ústředna PROFILE Flexible s jedním HP nebo dvěma SP kruhovými vedeními v hluboké skříni

557.202.844 PNI800 Síťová deska (slotová karta)

557.202.081 FOM800 Převodník na optiku pro použití s PNI800

INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ LIST

ZETTLER představuje na evropském trhu přední značku v oblasti elektrické požární signalizace. Produktová řada výrobků elektrické požární signalizace ZETTLER zahrnuje širokou řadu se schválením 
EN54 CPR a dalšími schváleními a certifikáty, včetně certifikátů VdS a NF. Výrobky značky ZETTLER jsou k dispozici prostřednictvím autorizovaných distributorů ZETTLER i řady zastoupení společnosti 
Johnson Controls po celém světě. © 2017 Johnson Controls. Všechna práva vyhrazena. Veškeré specifikace a další uvedené informace byly aktuální k datu revize dokumentu a mohou být změněny bez 
předchozího upozornění.

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns Strasse 21, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland www.zettlerfire.com
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