Předmluva
Vážení obchodní partneři,
právě držíte v rukou Váš osobní exemplář aktualizovaného katalogu Protipožární
technika. V přehledné formě jsou vedle rozsáhlého sortimentu uvedeny i naše výrobní
novinky. Udělejte si čas na čtení a přesvědčete se o tom, že se Vám to vyplatí.
V první řadě Vám můžeme představit celý program bezdrátových přístrojů včetně
malých a velkých tlačítkových hlásičů. Pro řadu hlásičů IQ8Quad a signalizační zařízení IQ8Alarm s hlasovou evakuací Vám nabízíme možnost individuálního naprogramování libovolného jazyka. Ohledně programování nestandardních mluvených hlášení
se prosím obraťte na příslušného technického nebo prodejního poradce.
Zaměření na trh i zákazníka a rovněž odborná způsobilost a vstřícný vztah k inovacím,
to jsou naše prvořadé cíle. Ty současně tvoří naše hlavní principy, jimiž se důsledně
řídíme při zavádění našich výrobků do praxe; pochopitelně respektujeme také Vaše
přání jako přání našich obchodních partnerů.
Dlouholetou spokojenost zákazníků potvrzují vynikající reference po celém světě,
např.:

JE, Mochovce • Sazka aréna, Praha • TCPA, Kolín

Metro, Praha • Ústřední stadion, Lipsko • HighLight Munich Business Tower, Mnichov

Úspěchy těchto mimořádných projektů jsou těsně spojeny s Vámi. Z tohoto důvodu
chceme naši spolupráci s Vámi dále budovat pod heslem „Bezpečnost a spolehlivost
je záležitost partnerů”.
Využijte příležitost a vstupte s námi do dialogu. Sdělte nám Vaše podněty a přání, abychom ve stále složitějším tržním prostředí vytvářeli budoucnost společně.
Těšíme se nadále na úspěšnou spolupráci s Vámi.
Váš tým firmy Novar Austria.

Obchodní oddělení
tel.: +420 261 176 140
fax: +420 261 176 138
e-mail: obchod@esser.cz

Oddělení logistiky
tel.: +420 261 176 136
fax: +420 261 176 135
e-mail: service@esser.cz

Technická podpora
tel.: +420 261 176 139
fax: +420 261 176 135
e-mail: help@esser.cz

1

Zkratky
Na základě snahy o kompaktnost tohoto katalogu byly u označení zboží / druhů zčásti použity zkratky.
Pro vaši orientaci je zde seznam nejčastějších zkratek (vysvětlivky).
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Na vyžádání / na základě poptávky
Displej z tekutých krystalů
Pod omítku
Na omítku
Hlavní přenosové relé
Databáze
Dálkový přenos dat
Kontrola zapnutí
Systém řízení únikových východů
Indikátor stavu skupiny
Výškový (-é) modul (-y);
1 HE = 44,45 mm

LKM
LMST
SHZ
OPPO
EPS
HS
PAM
PDM
ZMA (DHZ)
ø
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Hlásič do vzduchotechnikých kanálů
Ústředny řízení SHZ
Stabilní hasící zařízení
Obslužné pole pro hasiče
Elektronická požární signalizace
Hlásičová (-é) skupina (-y)
Procesně analogový hlásič
Procesně diagnostický hlásič
Dvouhlásičová závislost
Průměr
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Upozornění a informace
=

Certifikace Svazu pojistitelů

=

Informace, důležitá upozornění, např.

=

Obalová jednotka

=

Rozsah dodávky zboží / druhu zboží, příplatek

=

Dodací lhůta zboží / druhu zboží, pokud se

(VdS-Schadenverhütung GmbH)

nevyobrazené součásti dodávky

Speciální verze, souvislosti atd.

odlišuje od běžné dodací lhůty (1 až 7 dní)

Upozornění a informace k obalovým jednotkám
U všech neoznačených druhů zboží platí: obalová jednotka = 1ks
Pokud je obalová jednotka větší než 1, pak platí:
1. Zboží / druh zboží se prodává pouze v počtech kusů, určených násobkem obalové jednotky
2. Objednávané množství se vztahuje vždy na počet obalových jednotek, nikoli na počet jednotlivých
kusů zboží.

Příklad: zboží č. 701040 (Náhradní skleněné tabulky):
obalová jednotka = 10 ks. Objednávka s počtem např. 3 znamená objednávku 3 obalových jednotek.
To odpovídá objednanému počtu 30 kusů náhradních skleněných tabulek.

Stupeň krytí IP
U některých součástí se uvádí stupeň krytí IP. Stupeň krytí IP závisí na typu a principu konstrukce.
Následující tabulka udává význam číslic.
První číslice
Ochrana proti pevným předmětům

Druhá číslice
Ochrana proti kapalinám

0

bez ochrany

0

bez ochrany

1

ochrana proti pevným předmětům
s průřezem větším než 50 mm, např.
dotyk rukou

1

ochrana proti svisle padajícím kapkám (vody)
dotyk rukou nedopatřením

2
2

ochrana proti pevným předmětům
s průřezem větším než 12 mm,
např. prst

ochrana proti kapkám vody
padajícím pod úhlem od svislice do 15o

3

ochrana proti kapkám vody
padajícím pod úhlem od svisle do 60o

4

ochrana proti vodě stříkající ze všech stran
- téměř úplná těsnost

5

ochrana proti vodě tryskající pod nízkým tlakem
ze všech směrů - téměř úplná těsnost

6

ochrana proti silným přívalům vody
např. na palubě lodí - téměř úplná těsnost

7

ochrana při ponoření do hloubky
v rozsahu 15 cm až 1 m

8

ochrana při dlouhých ponoření při zatížení
tlakem (v hloubce)

3

ochrana proti pevným předmětům
s průřezem větším než 2,5 mm,
např. nástroje a dráty

4

ochrana proti pevným předmětům
s průřezem větším než 1 mm,
např. nástroje a jemné drátky

5

ochrana proti prachu - téměř úplná těsnost
(obecně žádný negativní vliv / poškození).

6

úplná ochrana proti prachu

Příklad:
Stupeň krytí IP 64: - úplná ochrana proti prachu a ochrana proti vodě stříkající ze všech stran - téměř úplná těsnost.
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Ústředny

Systém 8000

Ústředna EPS IQ8Control C
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Max. dvě pozice pro mikromoduly
• Max. dva analogové moduly kruhové sběrnice
esserbus®
• Provoz na kruhové lince. Zachování provozu i při
zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček.
• Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem
typ I-Y(ST)Y 0,8 v délce až do max. 3,5 km
• Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici
• Až 32 kopplerů esserbus® na jedné kruhové
sběrnici
• Režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k
vyloučení falešných poplachů
• Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu
• Tři volně programovatelná relé, s možností
funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt,
spínací kontakt s napájením a spínací kontakt
s napájením a hlídáním vedení
• Rozhraní TTY nebo RS485, přímo na základní
desce. Možnost RS 232 nebo TTY v podobě
mikromodulu
• Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice essernet® s až 30 dalšími ústřednami,
zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení
• Možnost připojení na grafické systémy řízení
a správy
• Ovládací panel s LCD displejem
• Paměť událostí až 10 000 hlášení
• Všechny mikromoduly kompatibilní se systémem
8000
• Rozhraní tiskárny pro interní tiskárnu
• Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním
a kontrolou
• Hlídaný a kontrolovaný vstup pro externí síťový
napáječ
Doplňkové výkonové parametry a charakteristické znaky sběrnice esserbus®-PLus
• Max. 2 analogové mikromoduly kruhové sběrnice esserbus®-PLus
• Signalizační zařízení s napájením po sběrnici,
synchronním řízením, akustickým signálem, provedení dle DIN EN 54-3, akustický tón poplachu
dle DIN 33404
• Až 48 hlásičů s integrovanými signalizačními
zařízeními IQ8Quad/x (podle typu) a až 32 signalizačních zařízení IQ8Alarm na kruhové sběrnici

-Certifikace

G 205129

Řada IQ8Control C je nástupcem úspěšných mikroprocesorem řízených ústředen EPS
8000C s mnohonásobně vyšší rychlostí zpracování dat.
Decentralizované funkce řízení, hlídání a kontroly jsou možné jak na analogovém kruhu,
tak na odbočkách.
V multifunkčním systému IQ8Control C lze zvolit režim provozu esserbus® nebo
esserbus®-PLus. Volba se provádí konektorovým můstkem v síťovém napáječi ústředny.
Pro příslušný provoz po kruhové lince se pouze použijí odpovídající analogové kruhové
mikromoduly.
Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Jmenovitý proud
Provozní napětí
Odběr proudu v klidovém stavu

Max. odběr proudu (ext. spotřebiče)
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Třída izolační ochrany
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Napájení při výpadku síťového napětí

230 V AC
50 až 60 Hz
0,35 A (standard); 0,7 A (esserbus®PLus)
12 V DC
300 mA bez ovládací části
340 mA s ovládací částí
420 mA s ovládací částí s displejem 1/4 VGA bez
osvětlení,
580 mA s osvětlením
2A
-5 °C až +45 °C
-5 °C až +50 °C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
I dle DIN EN 60950
IP 30
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
šedá, obdoba Pantone 538
cca 6,5 kg
450 x 320 x 185 mm
2 x 12 Ah, 2 x 24 Ah v rozšiřovací skříni

- Ústředny EPS řady IQ8Control jsou v systému sítě essernet® plně kompatibilní
s ústřednami starší řady řady EPS 8000.
- Mikromoduly EPS 8000 jsou v ústřednách IQ8Control rovněž použitelné.
- Tvar skříně / krytu a barva odpovídají ústřednám EPS 8000C
- Řadu IQ8Control lze programovat výhradně pomocí software TOOLS 8000 (č. výrobku
789861) při použití USB interface (č. výrobku 789862) nebo interface RS-232 (č. výrobku
769828).
V kombinaci se 4 skupinovými / 2 reléovými kopplery 808619 může být systém použit
k ovládání systému únikových východů ve smyslu požadavků DIBT (Německý ústav techniky
ve stavebnictví).

Kompletní ústředna včetně systémového softwaru, montážního materiálu, ale bez akumulátorů a čelního ovládacího panelu
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Systém 8000
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Ústředny

Systém 8000

Příklad výstavby ústředen IQ8Control C pro projektování
1. Ústředna s čelním ovládacím panelem, rozhraní pro OPPO, 2 kruhová vedení esserbus®, 1 rozhraní RS 485 na
základní desce
1x 808003 ústředna IQ8Control C
2x 765726 akumulátor 12V/12Ah
1x 786009 čelní ovládací panel
1x 772477 periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul
2x 784382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®
jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně

2. Ústředna s čelním ovládacím panelem, vestavná tiskárna, rozhraní pro OPPO, 2 kruhová vedení esserbus®PLus, 1 rozhraní RS 485 na základní desce
1x 808003 ústředna IQ8Control C
2x 765726 akumulátor 12V/12Ah
1x 786809 čelní ovládací panel s tiskárnou
1x 772477 periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul
2x 804382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®-PLus
jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně

3. Ústředna bez ovládacího panelu, 2 kruhová vedení esserbus®, 1 karta sítě essernet ® 500 kBd, 1 rozhraní RS
485 na základní desce
1x 808003 ústředna IQ8Control C
2x 765726 akumulátor 12V/12Ah
1x 786100 neutrální čelní panel
1x 772478 karta s jednou pozicí pro mikromodul
1x 784382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®
1x 784841 mikromodul sítě essernet® 500 kBd
jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně

4. Ústředna s čelním ovládacím panelem, GEA 64 skupin, rozhraní pro OPPO, 1 karta sítě essernet ® 62,5 kBd,
1 rozhraní RS 232/TTY, 1 rozhraní RS 485 na základní desce
1x 808003 ústředna IQ8Control C
2x 765726 akumulátor 12V/12Ah
1x 786109 čelní ovládací panel s GEA 64 HS
1x 772477 periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul
1x 784840 mikromodul sítě essernet® 62,5 kBd
1x 784842 mikromodul rozhraní RS 232/TTY

jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně
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Ústředny

Systém 8000

Ústředna
808003

Ústředna EPS IQ8Control C

Základní konstrukce
Požadovaný čelní ovládací panel musí být objednán samostatně.
Skříň se standardní zadní stěnou a čelním rámem pro čelní ovládací panel, základní deska,
modul síťového napáječe, systémový software.

808139

Ústředna EPS IQ8Control C 19“ provedení

Totožný s 808003, ale v provedení jako 19“ modul (7 HE) pro vestavnou montáž do 19”
skříně.
Požadovaný čelní ovládací panel musí být objednán samostatně.
Ústředna 808003 IQ8Control C, včetně montážního rámu 19” a plochého kabelu pro montáž
do 19” skříně (č. výrobku 750707).

Příslušenství ústředen IQ8Control C
789300

Skříň rozšíření pro akumulátory

Technické údaje
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

-5 °C až +45 °C
-10 °C až +50 °C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
IP 30
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
šedá, obdoba Pantone 538
cca 5 kg (bez akumulátoru)
450 x 320 x 185 mm

Akumulátory nejsou součástí dodávky, je nutno je objednat zvlášť.
Kompletní skříň se zadní stěnou pro akumulátory, připojovacím kabelem pro akumulátory,
místem pro uložení dvou akumulátorů 12 V / 24 Ah, neutrální čelní panel a materiál
k upevnění na stávající skříň ústředen.
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Ústředny
789301

Systém 8000
Skříň rozšíření pro akumulátory s GEA 192 HS

1
Technické údaje
Teplota okolního prostředí
Podmínky okolního prostředí
Odběr proudu
Stupeň krytí
Klidový proud
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

789302

2

-5 °C až +45 °C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
každá aktivní LED dioda 1,5 mA
IP 30
5 mA
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
šedá, obdoba Pantone 538
cca 5,5 kg (bez akumulátoru)
450 x 320 x 185 mm

3
4

Vložení / použití není možné, pokud je již použit čelní ovládací panel s GEA pro 64 skupin. Akumulátory nejsou součástí dodávky, je nutno je objednat zvlášť.
Použití GEA je možné pouze společně s čelním ovládacím panelem.

5

Kompletní skříň se zadní stěnou pro akumulátory, připojovacím kabelem pro akumulátory,
místem pro uložení dvou akumulátorů 12 V / 24 Ah, čelní panel s GEA pro 192 skupin hlásičů
a materiál k upevnění na stávající skříň ústředen.

6
7

Skříň rozšíření s GEA 192 HS

Na standardní zadní stěnu lze namontovat doplňkové konstrukční díly, např. kopplery sběrnice esserbus®.

8

Technické údaje
Klidový proud
Odběr proudu
Stupeň krytí
Teplota okolního prostředí
Rozměry (Š × V × H):
Podmínky okolního prostředí
Hmotnost
Barva
Skříň / kryt

9

5 mA
každá aktivní LED dioda 1,5 mA
IP 30
-5 °C až +45 °C
450 x 320 x 185 mm
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
cca 5 kg
šedá, obdoba Pantone 538
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0

10
11

Vložení / použití není možné, pokud je již použit čelní ovládací panel s GEA pro 64 skupin.
Vložení GEA je možné pouze společně s čelním ovládacím panelem.

12

Kompletní skříň se standardní zadní stěnou, čelní panel s GEA pro 192 skupin hlásičů a materiál
k upevnění na stávající skříň ústředen.
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Ústředny

Systém 8000

Ústředna EPS IQ8Control M
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Max. sedm pozic pro mikromoduly, s periferním
modulem 772477 max. pět pozic pro mikromoduly
• Max. sedm mikromodulů analogové kruhové
sběrnice esserbus®, s periferním modulem
772477 max. pět mikromodulů analogové kruhové sběrnice esserbus®
• Provoz na kruhové lince. Zachování provozu i při
zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček.
• Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem
typ I-Y(ST)Y 0,8 v délce až do max. 3,5 km
• Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici
• Až 32 kopplerů esserbus® na kruhové sběrnici
• Režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k
vyloučení falešných poplachů
• Svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu
• Tři volně programovatelná relé, s možností
funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt,
spínací kontakt s napájením a spínací kontakt
s napájením a hlídáním vedení.
• Rozhraní TTY nebo RS485, přímo na základní
desce. Možnost RS 232 nebo TTY v podobě
mikromodulu.
• Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice essernet® až s 30 dalšími ústřednami,
zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení
• Možnost připojení na grafické systémy řízení
a správy
• Ovládací panel s LCD displejem
• Paměť událostí až 10 000 hlášení
• Všechny mikromoduly kompatibilní se systémem
8000
• Rozhraní pro interní tiskárnu
• Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním
a kontrolou
• Hlídaný a kontrolovaný vstup pro externí síťový
napáječ
Doplňkové výkonové parametry a charakteristické znaky sběrnice esserbus®-PLus
• Max. 4 analogové mikromoduly kruhové sběrnice esserbus®-PLus
• Signalizační zařízení s napájením po sběrnici,
synchronním řízením, akustickým signálem, provedení dle DIN EN 54-3, akustický tón poplachu
dle DIN 33404
• Až 48 hlásičů s integrovanými signalizačními
zařízeními IQ8Quad/x (podle typu) a až 32 signalizačních zařízení IQ8Alarm na kruhové sběrnici
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-Certifikace

G 205129

Řada IQ8Control M je následovníkem úspěšné, mikroprocesorem řízené ústředny EPS
8000M s mnohonásobně vyšší rychlostí zpracování dat
Decentralizované funkce řízení, hlídání a kontroly jsou možné jak na analogovém kruhu,
tak na odbočkách.
V multifunkčním systému IQ8Control M lze zvolit režim provozu esserbus® nebo
esserbus®-PLus. Volba se provádí konektorovým můstkem v síťovém napáječi ústředny.
Pro příslušný provoz po kruhové lince se pouze použijí odpovídající analogové kruhové
mikromoduly.
Technické údaje
Síťové napětí
Provozní napětí
Odběr proudu v klidovém stavu

Jmenovitý proud
Napájení při výpadku síťového napětí
Třída izolační ochrany
Stupeň krytí
Teplota okolního prostředí
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Podmínky okolního prostředí
Barva
max. odběr proudu (ext. spotřebiče)
Skříň / kryt
Kmitočet sítě
Teplota skladování

230 V / 50 až 60 Hz
12 V DC
300 mA bez ovládací části
340 mA s ovládací částí
420 mA s ovládací částí s displejem 1/4 VGA bez
osvětlení,
580 mA s osvětlením
0,35 A (standard); 0,7 A (esserbus®PLus)
2 x 12 V / 24 Ah
I dle DIN EN 60950
IP 30
-5 °C až +45 °C
450 x 640 x 185 mm
11,5 kg
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
šedá, obdoba Pantone 538
2A
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
50 až 60 Hz
-10°C až +50°C

- Ústředny EPS IQ8Control jsou v systému sběrnice essernet® plně kompatibilní
s ústřednami starší řady systému EPS 8000.
- Mikromoduly systému 8000 jsou v řadě IQ8Control rovněž použitelné.
- Tvar skříně / krytu a barva odpovídají řadě ústředen EPS 8000 M.
- Řadu IQ8Control lze programovat výhradně pomocí software TOOLS 8000 (č. výrobku
789861) při použití USB interface (č. výrobku 789862) nebo interface RS-232 (č. výrobku
769828).
V kombinaci se 4 skupinovými / 2 reléovými kopplery 808619 může být systém použit
k ovládání systému únikových východů ve smyslu požadavků DIBT (Německý ústav techniky
ve stavebnictví).

Kompletní ústředna včetně systémového softwaru, montážního materiálu, ale bez akumulátorů a čelního ovládacího panelu.

Systém 8000

Ústředny

1

Schéma struktury a objednání IQ8Control M

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13

Ústředny

Systém 8000

Příklad výstavby ústředen IQ8Control M pro projektování

1. Ústředna s čelním ovládacím panelem, rozhraní pro OPPO, 5 kruhových vedení esserbus®, 1 rozhraní RS 485
na základní desce
1x 808004 ústředna IQ8Control M
2x 765751 akumulátor 12V/27Ah
1x 786009 čelní ovládací panel
1x 772477 periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul
1x 772476 karta se třemi pozicemi pro mikromodul
5x 784382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®
jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně

2. Ústředna s čelním ovládacím panelem, vestavná tiskárna, rozhraní pro OPPO, 4 kruhová vedení esserbus® PLus, 1 rozhraní RS 485 na základní desce
1x 808004 ústředna IQ8Control M
2x 765751 akumulátor 12V/27Ah
1x 786809 čelní ovládací panel s tiskárnou
1x 772477 periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul
1x 772476 karta se třemi pozicemi pro mikromodul
4x 804382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®-PLus
jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně

3. Ústředna s čelním ovládacím panelem, GEA 64 skupin, 6 kruhových vedení esserbus®, 1 karta essernet®
62,5 kBd, 1 rozhraní RS 485 na základní desce
1x 808004 ústředna IQ8Control M
2x 765751 akumulátor 12V/27Ah
1x 786109 čelní ovládací panel s GEA 64 HS
2x 772476 karta se třemi pozicemi pro mikromodul
6x 784382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®
1x 784840 mikromodul sítě essernet® 62,5 kBd
jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně

4. Ústředna bez čelního ovládacího panelu, 6 kruhových vedení esserbus®, 1 karta essernet ® 500 kBd, 1 rozhraní
RS 485 na základní desce
1x 808004 ústředna IQ8Control M
2x 765751 akumulátor 12V/27Ah
1x 786100 neutrální čelní panel
2x 772476 karta se třemi pozicemi pro mikromodul
6x 784382.D0 mikromodul sběrnice esserbus®
1x 784841 mikromodul sítě essernet® 500 kBd

jednotlivé komponenty je nutné objednat samostatně
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Ústředny

Systém 8000
1

Schéma struktury a objednání IQ8Control M

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15

Systém 8000

Ústředny
Ústředna
808004

Ústředna EPS IQ8Control M

Základní konstrukce
Požadovaný čelní ovládací panel musí být objednán samostatně.
Skříň se standardní zadní stěnou a čelním rámem pro čelní ovládací panel, neutrální čelní
panel,základní deska, modul síťového napáječe, systémový software.

808219

Ústředna EPS IQ8Control M 19“ provedení

Totožný s 808004, ale v provedení jako 19“ modul (7 HE) pro vestavnou montáž do 19”
skříně.
Požadovaný čelní ovládací panel musí být objednán samostatně.
Ústřednu IQ8Control M (č. výrobku 808004), včetně montážního rámu 19” a plochého
kabelu pro montáž do 19” skříně (č. výrobku 750707).

Příslušenství IQ8Control M

789304

Skříň pro rozšíření IQ8Control M o tiskárnu s navíječem

Technické údaje
Klidový proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

45 mA
-5 °C až +45 °C
-10 °C až +50 °C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
IP 30
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
šedá, obdoba Pantone 538
cca 6 kg
450 x 320 x 185 mm

Čelní ovládací panel musí být objednán samostatně, je ale zahrnut v ceně. Skříň pro
rozšíření musí být vždy namontována nad dvojitou skříní IQ8Control M. K rozšíření
ústředen IQ8Control M o vestavnou tiskárnu s navíječem je třeba nad ústřednu EPS
namontovat skříň pro rozšíření (č. výrobku 789304).

1x čelní ovládací panel 7863__
1x tiskárna s navíječem
1x skříň
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Systém 8000

Ústředny
IQ8Control C/M

1

Čelní ovládací panel IQ8Control C/M

2
Všechny níže uvedené varianty čelních dílů pro obsluhu a ovládání lze přirozeně dodat
i v jiných národních specifikacích jednotlivých zemí.
K objednání nahraďte prosím obě poslední číslice příslušným kódem jazyka.

3

Příklad:
Čelní ovládací panel Standard C/M v českém provedení má číslo výrobku 786009.
U slovenské varianty objednáváte 786016.
K dispozici jsou následující národní varianty jednotlivých zemí:

4
5

Kód jazyka:
01 Německo
02 Anglie
03 Itálie
04 Portugalsko
05 Polsko
06 Španělsko
07 Rakousko
08 Nizozemsko
09 Česko
10 Rusko
11 Maďarsko
12 Dánsko
13 Švédsko
14 Chorvatsko
15 Francie
16 Slovensko
18 Rumunsko

786009

6
7
8
9
10

Čelní ovládací panel, CZ

11

Technické údaje
Klidový proud

12
45 mA

13
14
15
786109

Čelní ovládací panel s GEA pro 64 skupin, CZ

16

Technické údaje
Klidový proud
Odběr proudu

50 mA
každá buzená LED dioda 1,5 mA

17

Systém 8000

Ústředny
786809

Čelní ovládací panel s tiskárnou bez navíječe, CZ

Technické údaje
Klidový proud

786309

45 mA

Čelní ovládací panel pro tiskárnu s navíječem, CZ

Technické údaje
Klidový proud

45 mA

Tento čelní ovládací panel lze použít pouze pro IQ8Control M.
Tiskárna s navíječem 784892 není součástí dodávky.

786409

Čelní ovládací panel s displejem 1/4 VGA, CZ

Programovacím softwarem lze naprogramovat doplňkový text.
Technické údaje
Klidový proud
Rozlišení

170 mA
320 x 240 pixelů

Dálková diagnostika není možná, pokud je naprogramován doplňkový text.

786509

Čelní ovládací panel s displejem 1/4 VGA a GEA 64 skupin, CZ

Programovacím softwarem lze naprogramovat doplňkový text.
Technické údaje
Klidový proud
Odběr proudu
Rozlišení

170 mA
každá aktivní LED dioda 1,5 mA
320 x 240 pixelů

Dálková diagnostika není možná, pokud je naprogramován doplňkový text.

786909

Čelní ovládací panel s displejem 1/4 VGA a tiskárnou, CZ

S programovacím softwarem lze naprogramovat doplňkový text.
Technické údaje
Klidový proud
Odběr proudu
Rozlišení

170 mA
Tiskárna 45 mA
320 x 240 pixelů

Dálková diagnostika není možná, pokud je naprogramován doplňkový text.

18

www.novar.at

Ústředny
786000

Systém 8000
Čelní panel s GEA pro 192 skupin hlásičů

1
Technické údaje
Klidový proud
Odběr proudu

2

5 mA
každá aktivní LED dioda 1,5 mA

3
4
786100

Neutrální čelní panel pro IQ8Control C/M

5
6
7
8
788093

Montážní sada 19“ s GEA, 192 skupin hlásičů

9
pro vestavnou montáž do stojanové skříně (7 HE)
Technické údaje
Klidový proud
Odběr proudu

10

5 mA
každá aktivní LED dioda 1,5 mA

11

Montážní rám 772445, čelní panel s GEA pro 192 skupin hlásičů 786000

12
13
14
15
16

19

Systém 8000

Ústředny
Rozšiřovací moduly ústředen pro IQ8Control C/M

772477

Periferní modul s jednou pozicí pro mikromodul

Totožný jako 772479, ale s jednou pozicí pro mikromodul. Periferní modul lze použít výhradně na systémovém konektoru 1 základní desky ústředny.
Technické údaje
Klidový proud

15 mA (bez mikromodulu)

Na základní desku lze připojit vždy pouze jeden modul 772477/78/79.

772478

Modul s jednou pozicí pro mikromodul

Modul rozšíření se připojuje zasunutím na základní modul ústředny. Modul rozšíření lze
použít výhradně na systémovém konektoru 1 základní desky ústředny.
Technické údaje
Klidový proud

5 mA (bez mikromodulu)

Na základní desku lze zasunutím připojit vždy pouze jeden modul 772477/78/79.

772479

Periferní modul

Periferní modul zahrnuje rozhraní OPPO, hlavní přenosové relé (ÜE) a tři volně programovatelná relé s možností pracovat ve třech režimech. Nehlídaný přepínací kontakt,
spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení. Periferní
modul lze použít výhradně na systémovém konektoru 1 základní desky ústředny.
Technické údaje
Klidový proud

15 mA

Na základní desku lze zasunutím připojit vždy pouze jeden modul 772477/78/79.

772476

Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly

Modul rozšíření se připojuje zasunutím na základní modul ústředny. Tento modul rozšíření
lze použít na systémových konektorech 1 a 2 základní desky ústředny IQ8Control M.
Technické údaje
Klidový proud

5 mA (bez mikromodulu)

Tento modul nelze použít pro ústředny 8000 C a IQ8Control C
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Ústředny

Systém 8000

Příslušenství pro IQ8Control C/M

784892

1
2

Montážní sada tiskárny s navíječem pro IQ8Control C/M

40 znaků, tiskárna s pevnou tiskovou hlavou.

3

Při vestavné montáži tiskárny do IQ8Control C je nutno schránku akumulátorů vč. toroidního
transformátoru vyměnit za montážní rám. Akumulátory a toroidní transformátor musejí být
namontovány do skříně rozšíření 789300 nebo 789301.

4

Kompletní montážní rám s termo tiskárnou (č. výrobku 736234), vč. navíječe a detekce konce
papíru.

5

Příslušenství
736235

Papír do tiskárny (šířka: 58 mm)

6
7
789303

Skříň rozšíření

Na standardní zadní stěnu lze namontovat doplňkové konstrukční díly, např. kopplery
sběrnice esserbus®.
Technické údaje
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

8
9

-5 °C až +45 °C
-10 °C až +50 °C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
IP 30
ABS, 10% zesílení skelnými vlákny, V - 0
šedá, obdoba Pantone 538
cca 5 kg
450 x 320 x 185 mm

10
11

Kompletní skříň se standardní zadní stěnou, neutrálním čelním panelem a materiálem
k upevnění na stávající skříň ústředny

12
13

736235

Papír do tiskárny, pro tiskárnu (č. výrobku 736233 / 736234)

14
Papír do tiskárny pro č. výrobku 736233, tiskárna bez navíječe, a č. výrobku 736234, tiskárna s navíječem.

15

Technické údaje
Rozměry

Š = 58 mm, D = 25 m

16

21

Systém 8000

Ústředny
Ústředna EPS 8008
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Max. 40 pozic pro mikromoduly
• Max. 40 analogových mikromodulů kruhové
sběrnice esserbus®
• Plně redundantní provoz s druhým CPU
• Provoz na kruhové lince. Zachování provozu i při
zkratu a přerušení. Možnost realizace odboček.
• Instalace kruhové sběrnice sdělovacím kabelem
typ I-Y(ST)Y 0,8 v délce až do max. 3,5 km
• Až 127 hlásičů požáru (skupin hlásičů) na kruhové sběrnici
• Až 32 kopplerů esserbus® na jedné kruhové
sběrnici
• Režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2 k
vyloučení falešných poplachů
• Integrované rozhraní pro připojení OPPO
• Hlavní přenosové relé (ÜE) na mikromodulu hlavního přenosového relé (784385)
• Rozhraní TTY nebo RS232 lze doplnit pomocí
mikromodulu RS232/TTY (784842)
• Možnost propojení do sítě pomocí kruhové sběrnice essernet® s až 30 dalšími ústřednami,
zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení
• Možnost připojení na grafické systémy řízení
a správy
• Ovládací panel s LCD displejem
• Možnost použití dálkové diagnostiky
• Paměť událostí až 200 hlášení
• Všechny mikromoduly kompatibilní se systémem
8000
• Rozhraní pro interní tiskárnu
• Možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním
a kontrolou
• Hlídaný a kontrolovaný vstup pro externí síťový
napáječ

Příklad zapojení
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-Certifikace

G 296046

Mikroprocesorem řízená ústředna EPS dle DIN EN 54, VDE 0833 a VdS, k připojení automatických hlásičů a tlačítkových hlásičů a rovněž kopplerů sběrnice esserbus® v různých
provedeních.
Lze připojit hlásiče požáru řady: 9200 a IQ8 Quad.
Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Jmenovité napětí
Klidový proud
Napájení při výpadku síťového napětí
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Třída izolační ochrany
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva

230 V AC
50 až 60 Hz
12 V DC
400 mA, v základní konstrukci
až 2 x 12 V DC / 40 Ah
-5 °C až +45 °C
-5 °C až +50 °C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
I dle DIN EN 60950
IP 30
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035, strukturovaná
modrá, obdobná RAL 5003

Ústředny

Systém 8000
1

Schéma struktury a objednání ústředny EPS 8008, základní vybavení

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Ústředny

Systém 8000

Schéma struktury a objednání ústředny EPS 8008
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Ústředny

Systém 8000
1

Schéma struktury a objednání ústředny EPS 8008, základní vybavení

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Ústředny

Systém 8000

Schéma struktury a schéma objednání 8008, volitelné vybavení
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Ústředny

Systém 8000

Ústředna

1
768308

Ústředna EPS 8008

2
Základní konstrukce
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost

3
486 x 643 x 293 mm
cca 26 kg

Skříň v provedení na stěnu se základním nosným rámem a násuvným krytem. Základní skříň
k instalaci síťového napájecího zdroje a šesti zásuvných modulů.
Modul čelního ovládacího panelu 768431 není zahrnut v ceně, je nutno ho objednávat zvlášť.

4
5

772330
771456
771451
771796
771450
771794
771669
771788

Nástěnná skříň
Karta zobrazovacího panelu
Sběrnice na zadní stěnu skříně
I/O karta
Připojovací technika pro I/O kartu
Karta CPU
Připojovací technika pro síťový zdroj
Karta paměti EEPROM

6
7

Příslušenství

8

772366 prázdný panel, levý
784026 síťový napájecí zdroj
770392 firmware master

768318

9

Ústředna EPS 8008 ve skříni S1−E

10

Totožné provedení jako 768308, avšak s rozšířeným prostorem pro uložení akumulátorů.
Je potřeba při montáži interní tiskárny a současném provozu se 2 akumulátory.
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):
Nástěnná skříň
Hmotnost

11
12

486 x 908 x 293 mm
S1E
cca 35 kg

13

Modul čelního ovládacího panelu 768431 není zahrnut v ceně, je nutno ho objednávat zvlášť.

Příslušenství

14

772366 prázdný panel, levý
784026 síťový napájecí zdroj
770392 firmware master

768398

15

Ústředna EPS 8008 v provedení 19“

16
Totožný s 768308, ale v provedení jako 19“ modul (6 HE); pro montáž do 19” skříně.

Modul čelního ovládacího panelu 7684- 00 až -37 není zahrnut v ceně, je nutno ho objednávat zvlášť.

Příslušenství
772366 prázdný panel, levý
784026 síťový napájecí zdroj
770392 firmware master
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Ústředny

Systém 8000

Software ústředny EPS 8008
770392

Systémový software ústředny EPS 8008 master

Je potřeba k provozu ústředny EPS 8008.

770393

Systémový software ústředny EPS 8008 slave

Je potřeba k provozu druhé desky CPU v ústředně EPS 8008
Je potřeba, když má ústředna EPS pracovat v redundantním provozu.

Modul čelního ovládacího panelu ústředny EPS 8008
768431

Modul čelního ovládacího panelu, CZ

Modul čelního ovládacího panelu je k dispozici v dalších jazykových variantách / národních
variantách jednotlivých zemí. K objednání nahraďte prosím dvě poslední číslice v objednacím
čísle zboží příslušnou variantou:
např. číslo zboží pro český modul čelního ovládacího panelu ústředny EPS 8008 je: 7684-31.
Lze dodat následující jazykové varianty / národní varianty jednotlivých zemí:
20
21
22
23
24
25
26
29
31
32
33
34
35
36
37

Němčina
Angličtina
Italština
Portugalština
Rakouská němčina
Polština
Španělština
Holandština
Čeština
Ruština
Maďarština
Francouzština / švýcarská francouzština
Slovenština
Chorvatština
Francouzština

Moduly ústředen 8008

771794

Deska CPU

Deska procesoru k montáži do ústředny EPS, 16 bitů - CPU s hodinami reálného času

Pro redundantní desku CPU je potřeba druhá I/O karta 784760 a firmware slave 770393.
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Ústředny EPS
784760

Systém 8000
I/O karta, série 2

1
I/O karta k instalaci a řízení mikromodulů a rovněž k modulárnímu rozšíření centrálního
systému. S přepínačem sběrnice pro komunikaci a pro datovou výměnu s jednotkou
CPU. Na I/O kartu lze instalovat až 8 mikromodulů.

2
3

Vč. technického vybavení (připojovací techniky) pro připojení vstupů a výstupů 771450.

4

Příslušenství ústředen 8008
784026

Síťový zdroj pro ústředny EPS 8008

5
Síťový pulzní zdroj pro napájení ústředny EPS 8008, vč. přípravy k připojení akumulátorů
pro napájení v případě výpadku síťového napětí.

6

Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Provozní napětí
Zatížení externího výstupu
Kapacita akumulátorů

771669

115 V DC/230 V AC
50 až 60 Hz
12 V DC / 24 V DC
4 A při 12 V DC; 1 A při 24 V DC
max. 2 x 40 Ah

7
8

Připojovací technika pro připojení napájecího zdroje série 03

9
10
764701

Montážní sada k omezení kapacitní vazby pro ústředny 8008

11

Montážní sada se montuje do skříně ústředny EPS 8008. Používá se k přerušení vazby
rušivých napětí na připojených analogových kruhových vedeních. Všude tam, kde se
následkem kritických podmínek instalace může vyskytnout hlášení „Zemní svod” kabelu
analogových kruhových vedení, se montážní sada používá k přerušení vazby na stíněních
kabelů.

12

Na každý z 10 šedých připojovacích kabelů montážní sady lze pomocí externí svorky (je
součástí dodávky) připojit stínění kabelu až 4 analogových kruhových vedení. Na základě
toho je možné přerušit vazbu rušivých napětí pro 40 analogových kruhových vedení
v každé ústředně EPS 8008.
784141

13
14

Indikace GEA pro max. 64 skupin hlásičů

15
Integrovaná jednotlivá indikace GEA pro max. 64 skupin hlásičů, indikace stavu: „odpojení, porucha, požár a první požární poplach“.

772145

16

Nosný rám pro rozšíření

Montážní sada pro rozšíření je tvořena plechem zadní stěny a profilem pro rozšíření S1E.
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Ústředny EPS
772331

Systém 8000
Násuvný kryt skříně S1−E pro ústředny EPS 8008

Montážní sada pro rozšíření je tvořena: násuvným krytem skříně S1E, zámkem
a krycími deskami.

750707

Plochý kabel pro montáž do 19“ skříně

Propojení mezi kartou zobrazovacího panelu a čelním ovládacím panelem.
Technické údaje
Délka

772147

120 cm

Montážní sada pro přestavbu 8008 do 19“ skříně, 6 HE

1x rám 741755
2x úhelník 741763
1x kabel sběrnice 1,2 m 750707
4x šrouby M6 x 16 mm 790412
4x klecová matice 794211

736235

Papír do tiskárny (obj.č. výrobku 736233 / 736234)

Papír pro tiskárny obj.č. výrobku 736233, tiskárna bez navíječe, a obj.č. výrobku 736234,
tiskárna s navíječem.
Technické údaje
Rozměry

736264

Š = 58 mm, D = 25 m

Papír do tiskárny (obj.č. výrobku 736259)

Papír pro tiskárnu č. výrobku 736259, tiskárna s navíječem
Technické údaje
Rozměry
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Š = 60 mm, D = 25 m

Ústředny EPS
772365

Systém 8000
Prázdný panel, pravý

1
2
3
4
772366

Prázdný panel, levý

5
6
7
8
772363

GEA panel (základní)

9
Základní modul pro indikaci stavu skupin, pro max. 3 desky GEA. Verze specifické dle
národních variant jednotlivých zemí se realizují pomocí vkládací fólie, která je součástí
dodávky.

10

Je potřeba max. 1x na každou ústřednu.

11
12
784883

Tiskárna pro montáž do nástěnné skříně

13
Kompletní otočný rám s termotiskárnou, navíječem a detekcí konce papíru. 40 znaků, tiskárna s pevnou tiskovou hlavou.

14
Při použití otočného rámu pro tiskárnu do skříně 768308 lze použít max. 1 akumulátor do
kapacity 40 Ah.

15
16
784885

Montážní sada do 19“ skříně

Pro montáž tiskárny 784883, 6 HE (bez tiskárny).
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Ústředny EPS

Systém 8000

Pakety ústředen EPS 8008

Čelní ovládací panely nejsou zahrnuty v ceně ústředny / paketu, musí být vždy objednávány
zvlášť.

768428

Paket 1 pro ústřednu EPS 768308

Max. 2 akumulátory 12 V DC / 38 Ah (č. výrobku 765752)
1x ústředna EPS 8008
1x 771671 připojovací technika zdroje
1x 770392 firmware master
1x 771788 EEPROM karta
1 x 772365 prázdý panel, pravý

768418

1x 784026 síťový zdroj
1x 771456 karta zobrazovacího tabla
1x 784760 I/O karta s připojovací technikou
1x 771794 CPU karta
2x 772366 prázdý panel, levý

Paket 2 pro ústřednu EPS 768308 s GEA

Max. 2 akumulátory 12 V DC / 38 Ah (č. výrobku 765752)

1x ústředna EPS 8008
1x 771671 připojovací technika zdroje
1x 771456 karta zobrazovacího tabla
1x 772363 základní GEA panel
1x 771788 EEPROM karta
1 x 772365 prázdý panel, pravý

768448

1x 784026 síťový zdroj
1x 770392 firmware master
1x 784760 I/O karta s připojovací technikou
1x 784141 GEA pro 64 skupin
1x 771794 CPU karta
1x 772366 prázdý panel, levý

Paket 3 pro ústřednu EPS 768308 s tiskárnou

Max. 1 akumulátor 12 V DC / 38 Ah (č. výrobku 765752)
1x ústředna EPS 8008
1x 771671 připojovací technika zdroje
1x 771456 karta zobrazovacího tabla
1x 784883 tiskárna
1x 771794 CPU karta
1x 772366 prázdý panel, levý

768408

1x 784026 síťový zdroj
1x 770392 firmware master
1x 784760 I/O karta s připojovací technikou
1x 771788 EEPROM karta
1x 772365 prázdý panel, pravý

Paket 4 pro ústřednu EPS 768308 s GEA a tiskárnou

Max. 1 akumulátor 12 V DC / 38 Ah (č. výrobku 765752)
1x ústředna EPS 8008
1x 771671 připojovací technika zdroje
1x 770392 firmware master
1x 784883 tiskárna
1x 784141 GEA pro 64 skupin
1x 771794 CPU karta
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1x 784026 síťový zdroj
1x 771456 karta zobrazovacího tabla
1x 784760 I/O karta s připojovací technikou
1x 772363 základní GEA panel
1x 771788 EEPROM karta
1x 772365 prázdý panel, pravý

Ústředny EPS
768438

Systém 8000
Paket 5 pro ústřednu EPS 768318 s GEA a tiskárnou

1
Max. 2 akumulátory 12 V DC / 38 Ah (č. výrobku 765752)
1x ústředna EPS 8008
1x 771671 připojovací technika
1x 771456 karta zobrazovacího tabla
1x 784883 tiskárna
1x 784141 GEA pro 64 skupin
1x 771794 CPU karta
1x 770392 firmware master

2

1x 772331 násuvný kryt skříně S1-E
1x 784026 síťový zdroj
1x 768431 čelní ovládací panel CZ
1x 784760 I/O karta s připojovací technikou
1x 772363 základní GEA panel
1x 771788 EEPROM karta
1x 772365 prázdý panel, pravý

3
4

Mikromoduly pro ústředny EPS IQ8Control C/M a 8008
784381

5

Mikromodul 4 skupin

6
Deska pro připojení 4 skupin. Možnost připojení až 30 automatických hlásičů požáru
nebo až 10 tlačítkových hlásičů řady 9000 a 9100 na každou skupinu.

7

Technické údaje
Klidový proud

784382.D0

cca 25 mA

8

Mikromodul sběrnice esserbus®

9

Modul 1 analogové kruhové linky esserbus®, pro max.127 hlásičů řady 9200 a IQ8Quad,
popř. účastníků připojených na sběrnici, s možností rozdělení na 127 skupin.

10

Technické údaje
Klidový proud

11

cca 25 mA

12
804382.D0

Mikromodul sběrnice

esserbus®−PLus

13
Modul 1 analogové kruhové linky esserbus®, pro max.127 hlásičů řady 9200 a IQ8Quad,
kopplery sběrnice esserbus® s obj.č. výrobku 80XXXX, adresná signalizační zařízení
IQ8Alarm a hlásiče IQ8Quad s integrovanými signalizačními zařízeními esserbus®-PLus.

14

Technické údaje
Klidový proud

15

cca 25 mA

Sběrnice esserbus®-PLus je možná pouze u ústředen EPS C a M

16
784385

Mikromodul hlavního přenosového relé ÜE

Modul rozhraní pro jedno přenosové zařízení k řízení a zpracování signálů zpětné odezvy
a signálů potvrzení pro přenosová zařízení, programovatelné řízení přenosového zařízení
trvale nebo impulzně.
Technické údaje
Klidový proud

cca 15 mA
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Ústředny EPS
784842

Systém 8000
Mikromodul sériového rozhraní RS 232/TTY

Modul sériového rozhraní s možností programového nastavení RS 232 nebo TTY k připojení externích zařízení, např. tiskárny nebo modemu pro dálkovou diagnostiku.
Technické údaje
Klidový proud
Klidový proud

787530

cca 35 mA - RS 232
cca 55 mA - TTY

Mikromodul 4 relé

Modul 4 relé s volně programovatelnými beznapěťovými výstupy, každé jako rozpínací
nebo spínací kontakt (bez hlídání a kontroly).
Technické údaje
Klidový proud
Zatížení kontaktů
Spínací výkon na každý modul

787531

10 mA
max. 30 V DC / 1 A na jeden výstup
max. 1 A

Mikromodul 3 relé

Modul 3 relé s volně programovatelnými výstupy , každé jako rozpínací nebo spínací kontakt, nebo 3x kontakt s hlídáním a kontrolou.
Technické údaje
Klidový proud
Zatížení kontaktů
Spínací výkon na každý modul

787532

cca 5 mA
max. 30 V DC / 1 A na jeden výstup
max. 1A

Mikromodul 3 relé SaS

Modul s jedním poruchovým relé a 2 relé s hlídáním a kontrolou, možnost volného programování.
Technické údaje
Klidový proud
Zatížení kontaktů
Spínací výkon na každý modul

787533

cca 15 mA
max. 30 V DC / 1 A na jeden výstup
max. 1A

Mikromodul SHZ

Mikromodul standardního rozhraní pro připojení a řízení stabilního hasícího zařízení na
ústředny IQ8Control a 8008 . Na modulu je umístěno relé s hlídáním a kontrolou, které lze
libovolně programovat.
Technické údaje
Klidový proud

784840

cca 15 mA

Essernet® mikromodul 62,5 kBd
Informace o produktu naleznete v tomto katalogu na straně: 59

784841

Essernet® mikromodul 500 kBd
Informace o produktu naleznete v tomto katalogu na straně: 59
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Ústředny EPS

Systém 8000

Příslušenství pro Systém 8000

788730

1
Gateway (brána)

2
Gateway slouží jako konvertor protokolů ústředen 3007 a 3008 do sítě essernet®.

3

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Max. 7 ústředen EPS 3007 a 3008 lze připojit
pomocí sériového rozhraní 784842 (nejsou
součástí dodávky, musejí být objednány
zvlášť).
• Poruchové relé

769163

Síťové napětí
Kmitočet sítě
Provozní napětí
Odběr proudu ext. spotřebičů
Napájení pro nouzové situace
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

230 V AC
50 až 60 Hz
12 V DC
max. 2 A
max. 2 x 12 V DC / 24 Ah
-5 °C až +45 °C
-10 °C až +45 °C
IP 30
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035
14,5 kg
485 x 556 x 183 mm

4
5
6

Jedna pozice je potřeba pro mikromodul essernet® 784840 nebo 784841 (není součástí
dodávky, musí být objednán zvlášť).

7

Základní deska, síťový zdroj, dvě zásuvné desky mikromodulů, software.
Nástěnná skříň se základovým nosným rámem.

8

19” skříň (rozložená)

9

S oknem pro průhled v celé ploše dveří a bezpečnostním zámkem, dle DIN 41488,
k uložení systému 8000 v 19“ provedení, s kapacitou 38 HE. Dodává se v rozloženém
stavu.
Technické údaje
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

10
11

cca 150 kg
700 x 2 000 x 525 mm

12

769164

13

19” skříň (smontovaná)

Stejné provedení jako 769163, ale ve smontovaném stavu.

772084

14

Kontakt pro 19” skříně

15
16
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Ústředny EPS
743212

Systém 8000
Klíč 1 D 9

Pro 19” skříně 769163 a 769164.

743245

Pákový zámek typ 17

Klíč č. 801
Dva klíče s jedním pákovým zámkem.

769914

Klíč 801

Pro ústředny 2001, IQ8Control, 8000 M/C, 8007, 8008, pro ovládací panel, tiskárnu
a skříň.
Dva klíče.

743248

Pákový zámek typ 20

Klíč č. 901
Dva klíče s jedním pákovým zámkem.

769915

Klíč 901

Pro ústředny 2001, IQ8Control, 8000 M/C, 8008, pro ovládací panel, tiskárnu
a skříň.
Dva klíče.

744030

Zakrývací deska 19“, 2 HE

K zakrytí volných nevyužitých míst v 19” skříních a v nástěnných skříních, 2 HE.
Technické údaje
Materiál
Barva

ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035

Jeden výškový modul (HE) odpovídá 44,45 mm.
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Ústředny EPS
744027

Systém 8000
Zakrývací deska 19“, 3 HE

1
Stejné provedení jako 744030, ale 3 HE.

2
3
4
744028

Zakrývací deska 19“, 5 HE

5
Stejné provedení jako 744030, ale 5 HE.

6
7
8
744029

Zakrývací deska 19“, 9 HE

9
Stejné provedení jako 744030, ale 9 HE.

10
11
12
Servisní a zkušební přístroje systému 8000
770587

13

Programovací software

14
Pro rozšířený doplňkový text na 1/4 displeji VGA. K programování je potřeba sériový interface 769828.

15

Lze dodat v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině a italštině.

16
789861

Programovací software TOOLS 8000

Software pro komfortní programování pod Windows, na CD, k programování ústředen
EPS 8007, 8000C/M, 8008, IQ8Control, Gateway, ABIGA a LCD-IP (LCD-AT).
K programování je třeba USB interface 789862. Lze použít i sériový interface 769828.
Systémové předpoklady:
8000 C/M, 8007, 8008 a IQ8Control C/M od verze firmware V2.20
PC / Laptop a Windows 98 SE, nikoli však Windows NT (chybí podpora USB)
Doporučená minimální konfigurace: 128 MByte RAM, 500 MHz CPU
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Ústředny EPS
789860

Systém 8000
Paket nástrojů pro programování ústředen 8000

Kompletní blok k programování ústředen EPS 8007, 8000C/M, 8008, Gateway, ABIGA
a IQ8Control pomocí PC nebo notebooku.
789861
789862
789863
789864

Programovací software pro systém 8000
Programovací interface
USB kabel
Kabel pro propojení interface a ústředny

Příklad použití

789862

Programovací interface USB

Rozhraní k programování ústředen EPS 8007, 8000C/M, 8008, Gateway, ABIGA a IQ8Control, lze použít k přímému připojení sběrnice esserbus ®.

Technické údaje
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

Plast, PS (polystyren)
šedá, obdobná RAL 7035, popř. 7038
cca 400 g
125 x 67 x 30 mm

Propojovací kabely 789863 a 789864 nejsou součástí dodávky.
Windows NT nepodporují USB rozhraní. Z tohoto důvodu je možné programovací SW TOOLS
8000 pod Windows NT využívat pouze s použitím programovacího interface RS 232 769828.

Jedno rozhraní a dva 6pólové konektory pro připojení sběrnice esserbus®.

789863

USB kabel

K propojení programovacího interface a PC nebo notebooku.
Technické údaje
Délka vedení
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1,8 m

Ústředny EPS
789864

Systém 8000
Připojovací kabel

1
K připojení USB interface na ústřednu 8007, 8000C/M, 8008, Gateway, ABIGA a IQ8Control a LCD-IP. Se speciálním 4pólovým konektorem na straně ústředny.

2

Technické údaje
Délka

cca 1,9 m

3
4
769828

Programovací interface RS 232

5
Slouží k programování ústředen EPS 8000 a ústředen pro řízení SHZ 8010.

6

- Programovací software EPS TOOLS 8000 789861
- Programovací software LMST 775814 pro ústředny řízení SHZ 8010 / řady 3

7
Technické údaje
Kabel
Rozměry (Š × V × H):

8

1,5 m se 4pólovým speciálním konektorem
65 x 125 x 30 mm

Kabel sériového rozhraní RS232 756649

9
10
11
12
13
14
15
16
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Ústředny řízení SHZ

Ústředny EPS
LMST 8010 série 3

Příklad zapojení
788012

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
-Certifikace

G 205064

Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS
2496. Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 umožňuje využití hlásičů řady 9200
a IQ8Quad. Ústředna řízení SHZ má navíc po jedné skupině ručních hlásičů požáru, skupině hlásičů zaplavení a skupině hlásičů nouzového zastavení a rovněž dvě skupiny hlásičů poruchy hasicího zařízení. Se 13 řídícími skupinami (relé) lze realizovat komplexní
koncepce řízení SHZ. Pomocí komunikačního koppleru 808615 (volitelná výbava) lze do
sítě zapojit až 8 oblastí hašení na jednu sběrnici esserbus® systému EPS 8000.

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• 8 skupin hlásičů, každá pro max. 30 automatických hlásičů řady 9200 a IQ8Quad (skupiny
s dvouhlásičovou závislostí max. 25 hlásičů)
• 1 skupina hlásičů manuálního poplachu
• 1 skupina hlásičů nouzového zastavení
• 1 skupina hlásičů zaplavení
• 1 skupina hlásičů poruchy hasicího zařízení
• 1 skupina hlásičů blokování hasicího zařízení
• 1 vstup vypnutí bzučáku
• 1 vstup zpětného nastavení (reset)
• 8 releových výstupů hlídaných nebo bezpotenciálových se zatížením max. 30 V DC / 2 A
• 3 relé bezpotenciálová se zatížením max. 30 V
DC / 2 A
• 2 relé 230V se zatížením max. 230 V AC / 2 A
• Všechny výstupy jištěny pojistkou

Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Jmenovitý proud
Jmenovité napětí
Napájení při výpadku síťového napětí
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Třída izolační ochrany
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost (bez akumulátorů)
Rozměry (Š × V × H):

230 V AC
50 až 60 Hz
0,7 A
24 V DC
2 akumulátory, každý 12 V / 24 Ah
-5°C až +45°C
-10°C až +50°C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
I dle DIN EN 60950
IP 30
ocelový plech
šedá (obdoba RAL 7035), modrá (obdoba RAL
5003)
18,3 kg
488 x 625 x 210 mm

Příslušenství
Ovládací panel 788404 (nezbytné v nezávislém provozu), komunikační koppler sběrnice esserbus®
808615, indikace řídících skupin a počítadlo poplachů 788016.

Paket ústředen LMST 8010 řada 3
788013

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3

Totožná s 788012, ale s ovládacím panelem 788400.
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Ústředny řízení SHZ

Ovládací panel CZ LMST 8010 pro sérii 2 a 3
788404

1

Ovládací panel pro ústředny 8010 série 2 a 3, CZ

Integrovaná indikace stavu skupin hlásičů, přepínatelná jako stavová indikace výstupů.
LED diody pro indikace stavu a funkcí hasicího zařízení a ústředny 8010.

2
3
4

788401

Čelní ovládací panel 8010 pro sérii 2 a 3, anglický

5
Totožný se 788404, ale provedení v angličtině.

6

Moduly ústředen
788016

7

LMST 8010 indikace stavu skupin a počítadlo poplachů

Doplňková indikace LED diodami pro zobrazení stavu výstupů a mechanické počítadlo
poplachů. Montuje se do druhé dutiny skříně LMST 8010. Kabel pro připojení desky se
připojuje k ovládacímu panelu 788409.

8
9
10

Software LMST 8010
775814

11
Programovací software pro LMST 8010 − pro sérii 2 a 3

12

Programovací software pod Windows® pro ústřednu EPS a řízení SHZ 8010 série 2 a 3.

13

Software německy / anglicky
Kompatibilní s:

788010
788011
788012
788013
788014
788015
788024
788025

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2

14
15
16
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Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 pro 19” skřín
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Řada 3
• 8 skupin hlásičů, každá pro maximálně 30 automatických hlásičích požáru řady 9200 nebo
IQ8Quad (max. 25 hlásičů při dvouhlásičové
závislosti )
Řada 2
• 8 skupin hlásičů, každá pro maximálně 30 automatických hlásičů požáru řad 9000 nebo 9100
(max. 25 hlásičů při dvouhlásičové závislosti )
• 1 skupina hlásičů tlačítkového poplachu
• 1 skupina hlásičů nouzového zastavení
• 1 skupina hlásičů zaplavení
• 1 skupina hlásičů blokování hasicího zařízení
• 1 vstup vypnutí bzučáku
• 1 vstup zpětného nastavení ústředny (reset)
• 8 relé 30 V DC / 2 A s možností hlídání
• 3 relé bez napětí 30 V DC / 2 A
• 2 relé pro síťové napětí 230 V (připojení na zadní
straně přístroje)
• Všechny výstupy jsou chráněny pojistkami
• Elektronická regulace řízení ventilátoru
Ovládací část:
• indikace 13ti LED diodami vč. polí pro popis
k zobrazení řízených výstupů
• mechanické počítadlo poplachů
• indikace stavu skupin hlásičů LED diodami
souhrnné indikace LED diodami
• klávesnice s intuitivním ovládáním
• spínač se zámkem k uvolnění klávesnice
• nouzové napájení 2 akumulátory 12 V / 12 Ah
(nejsou součástí dodávky)

Ústředna řízení SHZ splňující EN12094 k řízení jednoho hasebního úseku, s integrovanou
částí detekce požáru a volitelným komfortním ovládacím a zobrazovacím panelem.
Nová koncepce zásuvných modulů umožňuje úsporu místa a ergonomickou integraci do
19” skříně při montážní výšce pouhých 3 HE (13,35 cm). Připojení periferních zařízení je
provedeno na zadní stěně skříně pomocí zásuvných spojovacích kabelů připojených na
šroubovací svorkovnice.
Tím je umožněna pohodlná instalace uvnitř krytu před integrací zásuvného modulu.
Pomocí komunikačního koppleru (č. výrobku 808615) lze do sítě propojit až osm ústředen
řízení SHZ 8010 po sběrnici esserbus® nebo esserbus®-PLus® systému EPS 8000.
Ústředna řízení SHZ se softwarově přizpůsobuje specifickým požadavkům objektu pomocí
programovacího rozhraní (výr. č. 789860), které lze připojit pomocí konektoru na čelní
straně ústředny. Veškeré informace může po vedení kruhové sběrnice dále posílat do
nadřízeného systému hlášení požáru k vizualizaci.
Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Jmenovitý proud
Jmenovité napětí
Napájení pro nouzové situace
Podmínky okolního prostředí
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Třída ochrany
Stupeň krytí
Kryt

230 V AC
50 až 60 Hz
0,7 A
24 V DC
2 x12 V DC / 12 Ah
třída 3k5 podle IEC 721-3-3:1994
-5 °C až +50 °C
-10 °C až +55 °C
I podle DIN EN 60950
IP30
ocelový plech

K montáži do 19” skříně se doporučuje použít lišty pro velké zatížení od příslušného výrobce
skříně.

Montáž několika ústředen EPS a řízení SHZ do 19” skříně.
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Ústředny řízení SHZ

Ústředny EPS
788024.CZ (SK)

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem

1

Pro připojení hlásičů řady 9000 a 9100

2
Příslušenství:
788653
788654

Připojovací sada 1 m
Připojovací sada 2 m

3

Index CZ / SK označuje verzi čelního ovládacího panelu v českém /
slovenském jazyce. Německá verze je bez indexu (788024)

788025

4

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 bez ovládacího panelu

5

Jako 788024 jen bez čelního ovládacího panelu

6
Příslušenství:
788653
788654

Připojovací sada 1 m
Připojovací sada 2 m

7
8

788014.CZ (SK)

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem

9
Pro připojení hlásičů řady 9200 a IQ8Quad

10

Příslušenství:
788653
788654

Připojovací sada 1 m
Připojovací sada 2 m

11
Index CZ / SK označuje verzi čelního ovládacího panelu v českém /
slovenském jazyce. Německá verze je bez indexu (788014)

12
788015

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 bez ovládacího panelu

13
Jako 788014 jen bez čelního ovládacího panelu

14
Příslušenství:
788653
788654

Připojovací sada 1 m
Připojovací sada 2 m

15
16
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Příslušenství

788653

Připojovací sada LMST 8010 série 2 a 3 19”(3HE) provedení, 1 m

Délka kabelu 1m
2x 50ti žilový kabel 1m s D-Sub50 konektory
1x svorkovnice pro instalaci na C lištu s D-Sub konektorem

788654

Připojovací sada LMST 8010 série 2 a 3 19”(3HE) provedení, 2 m

Stejné jako 788653, ale délka kabelu 2m
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Hasící zařízení

Hasicí zařízení pro hašení jiných zařízení „PanelSafe“

761220

1
2

PanelSafe, 19” systém pro hašení skříní, jednotka − master

PanelSafe je nezávislý systém hlášení požáru a hašení požáru v 19“ skříních. Představuje
nákladově velmi efektivní řešení ochrany serverů, telekomunikačních zařízení a skříní
rozvaděčů proti požáru. Systém je tvořen řídící jednotkou master (základní přístroj)
s kompletně vybaveným zařízením pro hlášení požáru / dvěma optickými hlásiči a jednotkou hašení.
Systém PanelSafe pro hašení skříní může být snadno a s úsporou místa integrován do
běžně dostupných, uzavřených skříní technologie 19“ až do objemu skříně 1,2 m3. Větší
skříně, popř. vzájemně propojené skříně (max. 5), lze realizovat pomocí doplňkových
podřízených jednotek slave (pouze hasicí část a detekce).
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• S úsporou místa: 19“ formát pouze se 2 výškovými moduly
• Rychlá detekce: včasným rozeznáním požáru
ve vnitřním prostoru skříně 19“
• Efektivní minimalizace škod: automatickým
odpojením zařízení
• Rychlé hašení: přímým rozprašováním
účinného hasicího prostředku NOVEC ve
skříni
• Snadná montáž a uvedení do provozu: díky
upraveným konstrukčním součástem a osazeným konektorům
• Snadná údržba: díky modulární konstrukci
• Rychlá, bezpečná a spolehlivá detekce
událostí: díky přehlednému a podrobnému
displeji s LED diodami
• Bezpečná ochrana i velkých skříní: použitím
podřízených jednotek slave lze realizovat
až 6 m3

Technické údaje
Síťové napětí
Výstupní napětí
Napájení při výpadku síťového napětí
Hlásiče
Vstupy
Výstupy
Reléové výstupy
Potlačení hašení
Hasicí prostředky
Objem nádrže hasicího prostředku
Certifikace nádrží hasicího prostředku
Rozsah teplot
Hmotnost
Indikace

Houkačka
Hlavní poplach
Rozměry (Š × V × H):

4
5
6

230 V AC ±15 %
24 V DC, 1 A pro ext. ovládací řízení, houkačku
a hasicí ventilátor
2 Ah (stačí pro 4 hodiny)
2 optické hlásiče pracující ve dvouhlásičové
závislosti
pro síť, hlásič 1 & 2 / manuální spuštění,
kontaktní spínač
hasicí ventilátor, houkačka, ext. ovládací řízení
výstražný poplach, hlavní poplach, sběrná
porucha, vypnutí
dveřním kontaktem
novec 1230TM , C6F12O/N2 (25 barů)
1,1 l pro max. 1,2 m3 chráněného objemu
Atestováno dle směrnice 1999/36/EU
0 °C až +40 °C
cca 14 kg
síť, CPU, sumární porucha, linka 1 & 2,
nádrž hasicího prostředku (hlídací spínač tlaku),
hasicí ventilátor
ext. ovládací řízení, spouštěcí okruh,
výstražný poplach
spuštění hašení, manuální spuštění
488 x 87 x 403,25 mm

7
8
9
10
11
12
13

19“ zásuvný modul řídící jednotky master, připojovací svorkovnice s připojovacím kabelem,
nádrž hasicího prostředku s náplní Novec 1230TM, hasicí ventilátor, síťový přívodní kabel
(2 m), dveřní kontakt a 2x optický hlásič kouře

761221

3

14

PanelSafe, 19” systém pro hašení skříní, jednotka − slave

15
PanelSafe podřízená jednotka slave k rozšíření objemu chráněného prostoru, vyžaduje
instalaci základní řídící jednotku (master) a propojovací kabel jednotky slave.
Technické údaje
Hlásiče
Hasicí prostředek
Objem nádrže hasicího prostředku
Certifikace nádrží hasicího prostředku
Rozsah teplot
Hmotnost
Indikace
Rozměry (Š × V × H):

2 optické hlásiče pracující ve dvouhlásičové
závislosti
NOVEC, C3F7 H/N2 (25 barů)
1 litr pro max. 1,2 m3 chráněného objemu
Atestováno dle směrnice 97/23/EU a směrnice
1999/36/EU
0 °C až +40 °C
cca 8 kg
na řídící jednotce master
488 x 87 x 265 mm

19“ zásuvný modul podřízené jednotky slave, nádrž hasicího prostředku s náplní Novec
1230TM a 2x optický hlásič kouře
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Příslušenství
761227

PanelSafe, propojovací kabel jednotky slave, 9 pinů / 2 m

Propojovací kabel master/slave, popř. slave/slave.
Technické údaje
Provedení
Barva
Hmotnost
Rozměry

761228

Konektorová zásuvka D-Sub, 9pólová
šedá
0,4 kg
D=2m

PanelSafe propojovací kabel jednotky slave, 9 pinů / 5 m

Propojovací kabel master/slave, popř. slave/slave.
Technické údaje
Provedení
Barva
Hmotnost
Rozměry

761226

Konektorová zásuvka D-Sub, 9pólová
šedá
0,8 kg
D=5m

PanelSafe přídavný ventilátor pro jednotku slave

PanelSafe přídavný ventilátor pro podřízenou jednotku slave.
Technické údaje
Provedení
Napětí
Odběr proudu
Rozměry (D x Š x V)
Hmotnost

761230

Ventilátor pro příčné proudění
24 V DC
cca 300 mA
258 x 50 x 47 mm
415 g

PanelSafe dveřní kontakt pro jednotku slave

Technické údaje
Provedení
Barva
Připojovací kabel
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Přepínací kontakt
Spínač / černá
2 m, šedá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Přístroje pro napájení
Síťové zdroje
Měniče napětí
Akumulátory / baterie

11

47 - 49
12

50
51 - 53

13

Externí zobrazovací panely

14

Zobrazovací panel LCD-IP

54

Zobrazovací panel FAT 3000

55

15
16
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Síťové zdroje

Přístroje pro napájení

Pro každou aplikaci je k dispozici vhodný síťový zdroj / napáječ. Jednotlivé síťové zdroje /
napáječe se vyznačují především nepřetržitým hlídáním a kontrolou akumulátoru, stabilizací napětí a rovněž proudovým omezením.
Při paralelním zapojení akumulátorů smějí být použity pouze akumulátory totožného typu,
stejného stáří a ze stejné výrobní série.

Zdroje ve skříni
785653

Externí síťový zdroj 230 V AC / 12 V DC / 2 A
-Certifikace

G299008 (BMT)

Externí síťový zdroj 785653 umožňuje nepřetržité napájení periferních zařízení EPS. Síťový
zdroj odpovídá normám EN, DIN a VDE. Max. kapacita akumulátoru je 48 Ah (prostor pro
uložení 2x akumulátor 12 V / 24 Ah).
Technické údaje
Jmenovité napětí
Kmitočet sítě
Jmenovitý proud
Provozní napětí
Výstupní napětí
Výstupní proud
Max. kapacita akumulátoru
Nabíjecí napětí akumulátoru
Nabíjecí proud akumulátoru
Proud v nouzových situacích
Zatížitelnost kontaktů relé
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Stupeň krytí
Třída ochrany
Skříň
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

Příslušenství
382040
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deska - 8 pojistek

230 V AC
50 až 60 Hz
0,7 A
10,5 V DC až 14,8 V DC
U(Bex) 12 V DC
max. 2 A
48 Ah
13,8 V DC při +25 °C
2,5 A
800 mA (60 h) / 660 mA (72 h)
30 V DC / 1A
-5 °C až +45 °C
-10 °C až +50 °C
Třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
IP 30
I dle DIN EN 60950
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035
cca 8 kg (bez akumulátoru)
300 x 380 x 200 mm

Síťové zdroje

Přístroje pro napájení
785655

Externí síťový zdroj 24 V / 1 A
-Certifikace

1

G299009 (BMT), EN 54 - 4

Externí síťový zdroj 785655 umožňuje nepřetržité napájení periferních zařízení EPS. Síťový
zdroj odpovídá normám EN, DIN a VDE. Jsou k dispozici reléové výstupy pro signalizaci
sumární poruchy, poruchy sítě, poruchy akumulátoru a svod na zem. Veškerá relé mají
bezpotenciálové přepínací kontakty.

2
3

Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Provozní napětí
Výstupní jmenovité napětí
Nabíjecí napětí akumulátoru
Jmenovitý proud
Externí spotřebiče
Proud v nouzových situacích
Zatížitelnost kontaktů relé
Max. kapacita akumulátoru
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Třída ochrany
Stupeň krytí
Skříň
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

230 V AC; +10 % / -15 %
50 až 60 Hz
21,0 V DC až 29,6 V DC
24 V DC
27,6 V DC při +25 °C
0,7 A
max. 1 A
330 mA
30 V DC / 1 A
24 Ah
-5 °C až +45 °C
-25 °C až +75 °C
I dle DIN EN 60950
IP 30
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035
cca 8 kg (bez akumulátoru)
300 x 380 x 200 mm

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Měniče napětí

Přístroje pro napájení
781335

Měnič napětí 12 V / 24 V DC
-Certifikace

G 201024

Měnič poskytuje napájecí napětí 24 V pro speciální hlásiče. Vstupní napětí je 12 V a do
měniče je přiváděno z ústředny EPS nebo z externího síťového zdroje 12 V. Při montáži do
ústředny EPS (s montážní sadou 788605) může modul zajistit napájení až čtyř speciálních
hlásičů, každý s odběrem max. 125 mA, anebo jednoho speciálního hlásiče s odběrem až
500 mA. Modul lze integrovat do 788600, 788601 a 788603.
Při projektování dbejte prosím na odběr proudu na primární straně (12 V) při výpadku sítě.

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

• Každý výstup má samostatné jištění pojistkou.

781336

Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Max. výstupní proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

9 V DC až 15 V DC
12 V DC
24 V DC ±10 %
4x 125 mA nebo 1x 500 mA
-10 °C až +50 °C
-15 °C až +55 °C
IP 40 (ve skříni)
cca 150 g
65 x 72 x 20 mm

Měnič napětí 12V / 12 V DC
-Certifikace

vyžádána u VdS

Měnič poskytuje napájecí napětí 12 V pro speciální hlásiče. Vstupní napětí je 12 V a do
měniče je přiváděno z ústředny EPS nebo z externího síťového zdroje. Modul lze integrovat
do skříní 788600, 788601 a 788603.
Při projektování dbejte prosím na odběr proudu na primární straně (12 V) při výpadku sítě.

Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Galvanické oddělení stejnosměrného napětí
• Napěťové rozhraní např. pro provoz kopplerů
12 V DC na ústředně řízení SHZ 8010 řada 3
• Připojovací svorky do max. 1,5 mm2
• Odolnost proti zkratu

781337

Rozsah provozního jmenovitého napětí
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Max. výstupní proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

10 V až 28 V DC
12 V DC ±10 %
12 V DC ±10 %
800 mA
-10 °C až +50 °C
-15 °C až +55 °C
IP 40 (ve skříni)
cca 70 g
85 x 82 x 27 mm

Měnič napětí 12 V / 24 V DC

Měnič poskytuje napájecí napětí 24 V pro speciální hlásiče. Vstupní napětí je 12 V a do
měniče je přiváděno z ústředny EPS nebo z externího síťového zdroje. Modul lze integrovat
do skříní 788600, 788601 a 788603.
Při projektování dbejte prosím na odběr proudu na primární straně (12 V) při výpadku sítě.

Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Galvanické oddělení stejnosměrného napětí
• Připojovací svorky do max. 1,5 mm2
• Odolnost proti zkratu
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Rozsah provozního jmenovitého napětí
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Max. výstupní proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

10 V až 28 V DC
12 V DC ±10 %
24 V DC ±10 %
400 mA
-10 °C až +50 °C
-15 °C až +55 °C
IP 40 (ve skříni)
cca 70 g
85 x 82 x 27 mm

Akumulátory

Přístroje pro napájení

Uváděné olověné akumulátory nevyžadují údržbu, uzavřené akumulátory s pevným
elektrolytem. Jejich funkce je nezávislá na poloze uložení, zajištěné proti hlubokému
vybití, odolné proti cyklickému zatížení, mají dlouhodobou životnost (4 až 5 let) a vysokou
zatížitelnost.

Akumulátory odpovídají směrnicím
VDE 0833 - 1 pro hlásiče nebezpečných situací a jsou aprobovány VdS.
Ve smyslu směrnic VdS je třeba akumulátory vyměnit minimálně každé čtyři roky, pokud
v osvědčení o aprobaci není písemně uvedeno jinak.
Přitom je třeba dát pozor na to, aby byly použity akumulátory / baterie od stejného výrobce,
vykazující stejné datum výroby a stejnou kapacitu.

765212

1
2
3
4
5

Akumulátor 12 V DC/ 2 Ah

6
105044

Akumulátor 12 V DC / 6,5 Ah

7

765726

8

Akumulátor 12 V DC / 12 Ah

9
765751

Akumulátor 12 V DC / 27 Ah

765752

Akumulátor 12 V DC / 42 Ah

10
11
12

018001

Akumulátor 12 V DC/ 1,2 Ah

13

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018002

14

98 x 53 x 43 mm

15

Akumulátor 12 V DC / 1,9 Ah

16

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018003

176 x 60 x 33 mm

Akumulátor 12 V DC / 2,6 Ah

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

134 x 60 x 67 mm
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018004

Akumulátor 12 V DC / 6,5 Ah

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018005

150 x 95 x 65 mm

Akumulátor 12 V DC / 10 Ah

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018011

151 x 93 x 97 mm

Akumulátor 12 V DC / 12 Ah

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018006

150 x 94 x 97 mm

Akumulátor 12 V DC / 24 Ah

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018007

165 x 122 x 174 mm

Akumulátor 12 V DC / 17 Ah

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018008

180 x 167 x 77 mm

Akumulátor 12 V DC / 38 Ah
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

018010

197 x 170 x 165 mm

Akumulátor 12 V DC / 65 Ah
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

267 x 187 x 162 mm

Příslušenství
785753

Sada k akumulátoru

Montážní sada připojovacích svorek akumulátoru M5 / M6 na konektor 4,8 mm.
Je potřeba k připojení akumulátorů typu 018006, 018008, 018010.
2x svorka
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Baterie

Přístroje pro napájení
018050

3 V lithiová baterie

1
Technické údaje
Kulatý článek

2

3 V / 950 mAh / Typ: CR2477N

3
4

018051

5

9V alkalická baterie

6

Technické údaje
Bloková baterie

9 V / 550 mAh

7
8
9

018053

10

6 V lithiová baterie

11

Technické údaje
lithiová baterie

6 V / 150 mAh

12
13
14

805597

15

3,6 V lithiová baterie

Čtyři lithiové baterie k použití v bezdrátové patici (č. výr. 805593) a rádiové bráně pro hlásiče (č. výr. 805594).
4 kusy
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16

LCD−IP

Externí zobrazovací panely
LCD zobrazovací panel, sériové připojení

785109

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

LCD−IP zobrazovací panel, CZ

LCD zobrazovací panel 785109 se používá jako univerzální doplňkové zařízení ke zprostředkovanému zobrazení stavů hlásičů a skupin hlásičů ústředen EPS systému 8000.
Hlášení událostí a jevů se zobrazují LED diodami a na dvouřádkovém LCD displeji s příslušným číslem hlásiče / skupiny a s naprogramovatelným doplňkovým textem. Každé
hlášení je signalizováno vestavěným bzučákem. Bzučák lze umlčet tlačítkem.
Až 31 LCD zobrazovacích panelů lze provozovat na sběrnici RS 485, buď přímo na
rozhraní RS 485 základní desky ústředen 8007 / 8000C / 8000M / IQ8Control, nebo prostřednictvím běžně dostupného převodníku RS 485 (např. převodník RS 232 / RS 485,
č. výr. 764852) na jiném sériovém rozhraní (např. RS 232). Provoz na ústředně 8008 je
možný pouze s mikromodulem RS 232/TTY (784842) a převodníkem RS 232/RS 485
(764852).
Programování doplňkových textů se provádí pomocí softwaru TOOLS 8000 (789861)
a pomocí programovacího interface 769828 nebo 789860 .
Technické údaje

• Zobrazení stavů skupin a hlásičů ústředen
EPS s doplňkovým textem
• Paměť událostí pro 200 hlášení
• Volné programování až max. 4000 doplňkových textů, každý v rozsahu 2 x 20 znaků
• Zpětný dotaz na hlášení pomocí rolovacích
kláves
• Hlídání a kontrola sériového rozhraní
• Interní bzučák, lze vypnout tlačítkem
• Funkční kontrola zobrazovacích prvků
• Reléový výstup bez napětí, programovatelný
pro režimy provozu deaktivace / porucha,
impulzní provoz, provoz ZAP/VYP

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Klidový proud
Proud při poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

8,5 V až 14 V DC
12 V DC
cca 30 mA
cca 70 mA
0 °C až +50 °C
0 °C až +60 °C
IP 30
Plast (ABS)
bílá, obdobná RAL 9001
cca 750 g
206 x 177 x 48,5 mm

Tento zobrazovací panel není vhodný pro prvotní informaci hasičům.

Příslušenství
384745
384747

Stavebnicová sada pro montáž na stěnu pod omítku
Stavebnicová sada pro montáž do modulu 19“, 6 HE

Příklad zapojení

785101

LCD zobrazovací panel, angličtina
Stejný jako 785109, ale provedení v angličtině a bez relé.
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Externí zobrazovací panely

FAT3000

LCD zobrazovací panel

784743

1
Zobrazovací panel pro hasiče FAT3000
-Certifikace

2

G205076

Zobrazovací panel pro hasiče dle DIN 14662, s mikroprocesorovým řízením, jako doplňkové zobrazení k ústřednám EPS. Sériové propojení na ústřednu EPS prostřednictvím volitelného rozhraní TTY, DUAL RS 485, RS 232 a ESPA 4.4.4 (na desce), konvenční a redundantní zapojení, zobrazení ve srozumitelném nekódovaném textu se 4 x 20 znaky, indikace
LED diodami (poplach, porucha, odpojení). Jednoduchá obsluha a ovládání 4 tlačítky
(vypnutí bzučáku / úroveň, rolovací klávesy), doplňkový text (> 5000 textů) programovatelný na PC po sériovém rozhraní, funkce paměti událostí . Redundantní zapojení až 16
FAT dané strukturou kruhové sběrnice, přívod napájecího napětí a cesta přenosu signálu
jsou hlídány a kontrolovány, zda nedošlo ke zkratu a přerušení, plná funkčnost při poruše
/ výpadku jedné cesty linkového vedení.

3
4
5
6
7

Technické údaje
Jmenovité napětí
Provozní napětí
Klidový proud
Proud při poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

12 V DC nebo 24 V DC
8 V DC až 30 V DC
cca 65 mA při 12 V
cca 125 mA při 12 V
0 °C až +50 °C
-10 °C až +60 °C
IP 30
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7032
3,5 kg
255 x 185 x 58 mm

8
9
10

Použití je možné pouze společně s ústřednou EPS systému 8000!

11

Včetně programovacího softwaru “FatProgWin” a kabelu nulového modemu.

12
13
14
15
16
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Prvky pro síťování ústředen EPS
Essernet ®

11

57 - 62
12
13
14
15
16
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Prvky pro síťování ústředen EPS

Essernet®

Essernet® je dvoužilová systémová sběrnice s kruhovou topologií se zachováním provozu
i při zkratu a přerušení, sloužící k propojení ústředen EPS Esser do sítě. Essernet®
umožňuje programování ústředen jak při respektování jejich hierarchie, tak na jejich hierarchii nezávisle. Síť essernet® je odzkoušena a certifikována VdS. Hardwarové součásti
jsou uvedeny v seznamu výbavy příslušných ústředen EPS. Pomocí systémové kruhové
sběrnice lze do sítě vzájemně propojit až 31 ústředen. Je možné programování nadřízených funkcí ústředen a funkcí přesahujících rámec ústředen. Kompletní stav systému
lze odečítat volitelně na jedné nebo až na všech ústřednách. Stejně tak je možná úplná
obsluha a ovládání systému z jedné ústředny.
Propojení do sítě lze realizovat pomocí dálkového sdělovacího kabelu, např. I Y-ST-Y
2 x 0,8 mm, s modulem 784840, nebo pomocí datového kabelu, např. IBM typ 1
s modulem 784841. Použitím opakovačů essernet® lze mezi dvěma ústřednami realizovat
kabelové trasy o délce až 3000 m. Propojení optickými kabely / světlovodiči je rovněž
možné při použití schválených převodníků.
Napojení systému grafické nadstavby WINMAG se provádí pomocí sériového essernet®
rozhraní (SEI).

Příklad použití

Příklad zapojení
58
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Essernet®

Prvky pro síťování ústředen EPS
784840

Mikromodul essernet® 62,5 kBd

1
Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků. Protokol: obdoba DIN 19245
- 1 (Profibus), topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu.

2

Technické údaje
Odběr proudu v klidovém stavu
Přenosová rychlost v baudech
Kabel
Délka kabelu

cca 150 mA
62,5 kBd
dálkový sdělovací kabel I Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm
max. 1000 m mezi 2 účastníky

3
4

784841

Mikromodul essernet® 500 kBd

5
Modul síťového rozhraní stejný jako essernet® modul kruhové sběrnice 784840, ale pro
max. 31 připojených účastníků.

6

Technické údaje
Klidový proud
Přenosová rychlost v baudech
Kabel
Délka kabelu

cca 150 mA
500 kBd
IBM Typ 1 nebo srovnatelný
max. 1000 m pro kabel IBM typ 1 mezi
2 účastníky

7
8

784865

Essernet® opakovač 62,5 kBd

9
-Certifikace

G 202058

Essernet® opakovač umožňuje, aby se na sběrnici essernet® délka vedení mezi dvěmi
ústřednami EPS zvýšila o 1000 m. Lze použít až dva opakovače za sebou.

10

Technické údaje

11

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Přenosová rychlost v baudech
Kabel
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

8 V DC až 18 V DC
12 V
100 mA
62,5 kBd
dálkový sdělovací kabel I Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm
-10 °C až +70 °C
-20 °C až +80 °C
IP 65
hliníkový tlakový odlitek
šedá
cca 520 g
125 x 60 x 80 mm

12
13
14
15

Pro provoz je nutné externí napájení.

16
784843

Essernet®
-Certifikace

opakovač 500 kBd
G 202058

Stejný jako 784865, ale přenosová rychlost 500 kBd.
Jako propojovací linková vedení se používají kabely IBM typ 1, typ 2 nebo typ 6.
Pro provoz je nutné externí napájení.
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784763

Optopřevodník pro sběrnici essernet® s konektorem F−ST
Připraveno k montáži na C lištu. V závislosti na použitých vláknech jsou možné vzdálenosti
až 3 km. Vhodné pro vlákna multimode 50/125 μm a 62,5/125 μm.

Technické údaje
Provozní napětí
Odběr proudu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost

9 V DC až 30 V DC
cca 100 mA při 12 V
-40 °C až +85 °C
-55 °C až +125 °C
IP 40
cca 100 g

Délka vedení mezi optopřevodníkem a svorkovnicí ústředny může být maximálně 2m

784764

Optopřevodník pro sběrnici essernet® s konektorem F−SMA

Stejný jako 784763, ale s připojovacím konektorem F-SMA.
Délka vedení mezi optopřevodníkem a svorkovnicí ústředny může být maximálně 2m

784765

Optopřevodník pro sběrnici essernet® , single − mode
Optopřevodník sběrnice essernet®; funkce opakovače; pro optické kabely se skleněným
i vlákny z křemenného skla; elektrický provoz s plným duplexem nebo poloduplexem; verze
pro dlouhé trasy.
Technické údaje
Provozní napětí
Odběr proudu
Příkon
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Rozměry (Š × V × H):
Montáž
Hmotnost
Stupeň krytí
Materiál

18 až 32 V DC (typ. 24 VDC)
190 mA při 18 VDC
3,4 W při 18 VDC
-25 °C až +60 °C
-25 °C až +70 °C
40 x 140 x 90 mm
montážní lišta
650 g
IP 30
zinkový tlakový odlitek

Délka vedení mezi optopřevodníkem a svorkovnicí ústředny může být maximálně 2m

784767

Optopřevodník pro sběrnici essernet® multi − mode
Délka vedení mezi optopřevodníkem a svorkovnicí ústředny může být maximálně
2m

784768

Optopřevodník pro sběrnici essernet® single − mode
Délka vedení mezi optopřevodníkem a svorkovnicí ústředny může být maximálně 2m
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Prvky pro síťování ústředen EPS

1
784855

Sériové essernet® rozhraní EDP (jednosměrné)

2
Sériové essernet® rozhraní (SEI) je vstupní branou k připojení počítačových systémů podporujících EDP (datový protokol ESSER). Varianta EDP (jednosměrné rozhraní) poskytuje
pouze informace ze sběrnice essernet®, dálkové ovládání není možné. Rozhraní má místo
pro zásuvné připojení mikromodulu kruhové sběrnice essernet®, a tím je úplným účastníkem na sběrnici essernet® se zachováním provozu i při zkratu a přerušení.

4

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování

3

10,5 až 28 V DC
12 až 24 V DC
cca 60 mA při 12 V
-5 °C až +50 °C
-10 °C až +50 °C

5
6

• Rychlost sériového přenosu dat 19,2 kBd
• RS 485 rozhraní na desce

Mikromodul essernet® a modul rozhraní nejsou součástí dodávky a musejí být objednány
samostatně v závislosti na typu sběrnice essernet®, popř. na typu sériového přenosu.

Příslušenství

7

788606
772386
772387
784840
784841

8

SEI kryt
SEI modul RS 232 / V24
SEI modul TTY / CL 20 mA
essernet® mikromodul (62,5 KBd)
essernet® mikromodul (500 KBd)

9
784856

Sériové essernet® rozhraní EDP (obousměrné)

10
Stejné jako 784855, ale s možností dálkového ovládání.

11

Mikromodul essernet® a modul rozhraní nejsou součástí dodávky a musejí být objednány
samostatně v závislosti na typu sběrnice essernet®, popř. na typu sériového přenosu.

12
13
784859

Sériové essernet® rozhraní pro dálkové ovládání ústředen 8000

14
essernet®

rozhraní je router ústředny EPS systému 8000 a IQ8Control na větší
Sériové
vzdálenosti. Informace z připojené ústředny EPS se přijímají na routeru a jsou přenášeny
do nadřazené sběrnice essernet®
Rozhraní má konektor pro připojení mikromodulu kruhové sběrnice essernet®, a tím je
úplným účastníkem na sběrnici essernet® se zachováním provozu i při zkratu a přerušení.

15
16

Mikromodul essernet® a modul rozhraní nejsou součástí dodávky a musejí být objednány
samostatně v závislosti na typu sběrnice essernet®, popř. na typu sériového přenosu.

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

770432

Konfigurační software SEI setup

Příslušenství
• RS 485 rozhraní

788606
772386
772387
784840
784841

SEI skříň / kryt
SEI modul rozhraní RS232 / V24
SEI modul rozhraní TTY / CL 20 mA
essernet® mikromodul (62,5 KBd)
essernet® mikromodul (500 KBd)
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Příslušenství
788606

Skříň / kryt

Skříň / kryt pro sériové essernet® rozhraní.
Technické údaje
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Rozměry (Š × V × H):

772386

IP 31
ABS
bílá, obdobná RAL 9003
čelní strana modrá, obdobná RAL 5003
270 x 221 x 71 mm

Modul rozhraní RS 232 / V24

Pro sériové essernet® rozhraní .

772387

Modul rozhraní TTY / CL 20 mA

Pro sériové essernet® rozhraní.

784847

Sériové rozhraní pro WINMAG
Rozhraní k napojení ústředny 800x/IQ8Control na WINMAG. Modul zabírá v ústředně
místo pro mikromodul sběrnice essernet® . V důsledku toho již není možný provoz sběrnice essernet®.
Při napojení na PC je nezbytný modul izolátorů RS 232 typ 784754.

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Rozhraní

10,5 V až 15 V DC
12 V DC
85 mA
RS 232

Připojení ústředny k PC pomocí kabelu RS 232. Kabel není součástí dodávky.
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Systémy řízení a správy
WINMAG
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Systémy řízení a správy

WINMAG

Windows systém řízení a správy bezpečnostních technologií

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Kompatibilní s Windows 2000 nebo Windows XP
Professional
• Modulární struktura a možnost volného programování
• Přímé řízení účastníků v síti
• Katalog opatření pro personál obsluhy
• Individuální zadání uživatelských oprávnění
k řízení priorit
• Začleněna simulace funkcí
• Rozsáhlé protokolování událostí a jevů i zásahů
obsluhy a ovládání
• Vizualizace hlášení
• Současně lze zobrazit až 12 aktivních grafických
obrazů
• Je možné začlenění videozařízení
• Výstup informací přes správce tisku Windows na
několik tiskáren atd.
• Časové programy / funkce kalendáře
• Standardně s integrovanou databází
• Spouštění jiných programů je možné z prostředí
WINMAG
• Výkonný programovací jazyk SIAS
• Po modemu je možné i dálkové ovládání (volitelně)
Novinky od V10:
• Redundance

013600

WINMAG je systém řízení a správy na bázi PC, speciálně vyvinutý pro požadavky bezpečnostních technologií.
WINMAG realizuje správu a vizualizaci EPS, EZS, systémů kontroly vstupu, digitálního záznamu videa a systému řízení únikových východů. Databáze a uživatelská pracovní plocha
jsou vytvořeny dle běžných standardů. Hlášení se zobrazují graficky a v textové formě.
Technické aplikační možnosti WINMAGu jsou mnohostranné. Zahrnují rozsah od přehledně zobrazovaných hlášení až po aktivní řízení všech součástí bezpečnostní a technologické správy budov. Na základě našich bezpečnostních sítí IGIS-Loop a essernet® je
WINMAG profesionálním a komfortním řešením informačního a vizualizačního systému
správy budov.
Program:
Díky modulární struktuře poskytuje WINMAG vhodný software pro zařízení jakéhokoliv
rozsahu a pro každou oblast aplikace. Sortiment zahrnuje rozsah od WINMAG základního
balíčku pro systémy jednoho pracoviště až po software aktualizace a přechodu z GEMAG
na WINMAG. Licenční proces uvolňuje použití zakoupených volitelných částí programu a
opravňuje k využívání programu. S licencí je spojen HW klíč (dongle) na ochranu proti
kopírování, který se zasunutím připojuje do paralelního portu nebo do USB portu počítače
s WINMAG.
U systému s více pracovišti je pro každý počítač s připojenou technologií potřeba jeden
HW klíč (dongle). Pracovní stanice bez vlastních připojených systémů nepotřebují žádný
HW klíč (dongle).
Licence se vztahuje na softwarovou verzi (až do verze 7 včetně). Při přechodu na novou
hlavní verzi WINMAG (změna první číslice např. z V4.x na V5.x) je nutno licenci aktualizovat na odpovídající aktuální verzi. Při aktualizaci verzí nižších než V6.0 na verzi V6.0
vzniká automaticky nutnost použití HW klíče. Jestliže se za běžícího provozu odstraní HW
klíč (dongle), zůstane WINMAG v on-line módu ještě maximálně dalších 72 hodin.

Hardwarové a softwarové předpoklady:
Pentium 3 GHz nebo vyšší, min. 512 MB RAM, min. 1 GB volná kapacita na pevném disku,
XGA grafická karta s min. 4 MB videopaměti, monitor s rozlišením min. 1024 x 768 obrazových bodů, zvuková karta s externími reproduktory, Windows 2000 nebo Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Internet Explorer od verze 6.0.

CD software WINMAG základní balíček pro řídící pracoviště
CD software WINMAG pro řídící a dohledová pracoviště, bez licence, kompatibilní s WINDOWS 2000 nebo Windows XP Professional.
Pomocí tohoto základního balíčku softwaru a odpovídajících licencí lze spravovat, obsluhovat a ovládat bezpečnostní technologie pomocí PC.
Hlášení technologií se zobrazují v textové formě a graficky. Na základě toho lze PC použít
jako elektronický soubor obsluhy a ovládání.
Od WINMAG verze 8 lze tento software používat ve formě aktualizace s přechodem na
vyšší verzi (pouze pro existující instalace WINMAG počínaje verzí 6 a vyšší).
WINMAG základní balíček pracuje bez licence pro účely předvedení po dobu 20 dní á 8 hodin
jako plná verze s napojením ustředen. Po uplynutí této doby se přepne zpět do režimu demo.
Po uplynutí časového intervalu testování již není k dispozici žádné spojení s připojenými
ústřednami. Spuštění v režimu off line nesnižuje počet testovacích běhů on-line.
Režim demo je editační prostředí, které je schopné fungovat. Všechny součásti fungují,
s výjimkou komunikace. Pomocí simulace lze i v režimu demo otestovat každou realizaci
průběhu a lze používat všechny funkce editace.

013620

Aktualizace s přechodem na vyšší verzi u instalace GEMAG
Aktualizace instalace GEMAG s přechodem na vyšší verzi softwaru WINMAG pro řídící
pracoviště.
Existující instalaci GEMAG (MS-DOS) lze obnovit a aktualizovat na WINMAG.
K prokázání aktualizace a přechodu na vyšší verzi je třeba zaslat zpět klíč na ochranu proti
kopírování GEMAG.
Součástí této aktualizace a přechodu na vyšší verzi je hardwarový klíč Dongle s licencemi pro
monitorování a ovládání EPS, EZS a rovněž čtyři PC klienti. U rozsáhlejších zařízení je třeba si
vyžádat individuální nabídku. Aktualizace a přechod na vyšší verzi neobsahuje žádné převáděcí
nástroje ke konverzi a převzetí dat. Převáděcí nástroje ke konverzi dat lze dodat pouze zvlášť.
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013622

Aktualizace WINMAG na vyšší verzi z verze nižší než verze 6

1
Aktualizace instalace WINMAG a přechod na nejnovější verzi softwaru WINMAG pro řídící
pracoviště.
Existující instalaci WINMAG nižší než verze 6 lze aktualizovat na nejnovější software
WINMAG pro řídící pracoviště. Pro každou instalaci s hardwarovým klíčem Dongle (každý
PC s připojeným hardwarovým klíčem) je třeba objednat samostatnou aktualizaci a přechod na vyšší verzi.

2
3

Při objednání uveďte prosím číslo licence původní verze.

013630

4

Základní licence softwaru WINMAG pro řídící pracoviště

Základní licence softwaru WINMAG pro řídící pracoviště, včetně HW klíče k připojení na
paralelní port.

5

Tato základní licence slouží k uvolnění základního balíčku / demoverze na neomezený vizualizační software na serverových pracovištích a na klientech v síti. K připojení ústředen na
serverových pracovištích jsou potřeba další licence (viz 013601 - 013606, 013608,
013611 - 013613, 013625).

6
7

Hardware klíč pro připojení na paralelní port

013631

8

Základní licence softwaru WINMAG pro řídící pracoviště
Základní licence softwaru WINMAG pro řídící pracoviště, včetně HW klíče k připojení na
USB port.
Tato základní licence slouží k uvolnění základního balíčku / demoverze na neomezený vizualizační software na serverových pracovištích a na klientech v síti. K připojení ústředen na
serverových pracovištích jsou potřeba další licence (viz 013601 - 013606, 013608,
013611 - 013613, 013625). Konektor na ochranu proti kopírování se připojuje a je v provozu na USB portu.

10
11

Hardware klíč pro připojení na USB port

013609

9

Software WINMAG pro řídící pracoviště − dodatečné rozšíření

12

Toto objednací číslo slouží jako pomocné číslo pro dodatečné volitelné rozšíření (např.
dodatečný klient nebo dodatečné připojení technického vybavení videozařízení) k existující instalaci WINMAG od verze V6.0. Odpovídající licence je nutno objednat dodatečně.

13
14

Upozornění a informace k příslušným licencím:
Je potřeba vždy jen jedna licence, aby bylo možné na PC připojit libovolný počet ústředen.
Tyto licence lze objednat samostatně (dodatečně) pouze společně s pomocným číslem
013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013601

15
16

Licence elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. Je potřeba, pokud mají být na
WINMAG připojena zařízení EZS.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.
Licence slouží k připojení systému EZS MB/HB, 5008.
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013602

Licence elektronická požární signalizace (EPS)

Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. Je potřeba, pokud mají být na WIMAG
připojena zařízení EPS.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.
Licence slouží k připojení systémů EPS 1024, 1016 a 8000.

013603

Licence systém kontroly vstupu (KVS)

Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. Je potřeba, pokud mají být na WIMAG
připojeny systémy kontroly vstupu (např. ACS 1 a ACS 8). K připojení na systémy kontroly
vstupu je potřeba software MultiAccess.
Tuto licenci lze objednat samostatně pouze společně s pomocným číslem 013609 (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření). Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.
Licence slouží k připojení systémů kontroly vstupu ACS 1 a ACS 8.

013604

Licence video systém (CCTV)

Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. Je potřeba, pokud mají být
s WINMAG provozovány video systémy. WINMAG může vykonávat povely jako změna
směru, přiblížení, sklon, volba monitoru atd. v závislosti na modelu záznamového zařízení.
Dosud jsou podporovány tyto videosystémy: Ernitec M 500 a M 1000; Videv MaxPRO 32;
Philips LTC 8x00; Geutebrück Microsoft; Geutebrück Multiscope; další výrobky na
vyžádání (jsou v přípravě).
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013605

Licence systém řízení únikových východů

Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. Je potřeba, pokud mají být
s WINMAG obsluhována a ovládána zařízení technického vybavení únikových východů.
Stav únikových dveří je zobrazován graficky.
Tuto licenci lze objednat samostatně pouze společně s pomocným číslem 013609 (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření). Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.
Licence slouží k připojení systémů technického vybavení únikových cest / ovládacího řízení
únikových dveří Novar.

013606

Licence ConnectionServer (Server připojení)

Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. ConnectionServer je softwarový
modul umožňující na WINMAG připojit zařízení jiného výrobce. ConnectionServer poskytuje komfortní rozhraní, po kterém lze ve WINMAG realizovat obousměrnou výměnu dat
a povelů ovládacího řízení ve formátu přenosu mezi body hlášení.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013607

Vývojářský balíček ConnectionServer

S touto vývojářskou sadou lze vlastními silami ve WINMAG naprogramovat připojení pro
zařízení nabízená třetími osobami.Tento balíček obsahuje vývojářskou sadu Connection
Server včetně kompletní dokumentace plus jeden den zaškolení v závodě v Albstadtu.
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013608

Licence WINMAG DFÜ

1
Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Umožňuje provoz WINMAG po telefonních
linkách s DS 7500 a DGA 2400.

2

Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

3
013625

Licence WINMAG klient

4
Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Umožňuje provoz klienta v počítačové síti.
Licence musí být nahrána na serverovém pracovišti. Pro samotné klienty je vždy potřeba
pouze software WINMAG. Pro každého klienta je potřeba vždy jedna příslušná licence
WINMAG Klient.

5
6

Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

7
013590

OPC server pro PC

OPC server je autonomní nezávislé řešení pro poskytnutí OPC datových bodů nadřízeným
systémům řídících pracovišť.

9

Výrobek č. 013590 lze objednat pouze společně s výrobkem č. 013618 OPC datové body.

013618

Balíček OPC datových bodů pro OPC datové body

10

Balíček OPC datových bodů pro poskytnutí OPC identifikačních příznaků.

11

Volitelnou výbavu OPC datové body lze objednat pouze společně s licencí 013590 OPC server
pro PC, popř. s licencí 019611 OPC server.

013611

8

12

Licence OPC server

13
Volitelná možnost k základnímu softwaru WINMAG. Je potřeba, pokud má WINMAG fungovat jako OPC server.
Licenci OPC server lze objednat pouze společně s volitelnou výbavou OPC datové body
(013618).
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013612

14
15
16

Licence OPC klient

Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Je potřeba, pokud má WINMAG zobrazovat
data ze zařízení s rozhraními OPC.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.
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013613

Licence notifikace

Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Je potřeba, pokud mají být z prostředí
WINMAG rozesílány SMS, faxy nebo e-maily.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci. Pro
funkci notifikace je potřeba přípojka ISDN (S0) a rovněž ISDN karta.

013650

Licence eskalace
Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Je potřeba, pokud SMS rozesílaná z prostředí WINMAG má být potvrzována. Nedojde-li k potvrzení, spustí se předem naprogramovaný plán eskalace.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.
Předpokladem pro licenci eskalace je licence notifikace 013613. Pro funkci je v PC potřeba
zvuková karta.

013651

Licence DTMF řízení

Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Umožňuje realizovat řídící sekvence po
DTMF. Zde je např. možné mobilním telefonem zapínat nebo vypínat výstupy na zařízení
připojeném na WINMAG.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013652

Licence mandant

Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Umožňuje každé z více osob obsluhy
přiřadit příslušnou individuální pracovní plochu a individuální práva.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013660

Licence WEBX

Volitelná možnost k základní licenci WINMAG. Umožňuje zobrazení všech stavů systému
na internetu nebo intranetu pomocí standardních prohlížečů (max. 5 prohlížečů). Přímá
volba na internetu probíhá přes bezpečnostní portál “esafetynet”.
Tuto licenci lze objednat samostatně (jako dodatečnou volitelnou možnost rozšíření) pouze
společně s pomocným číslem 013609. Je třeba uvést číslo aktualizace k základní licenci.

013640

WINMAG balíček pro dálkovou údržbu řídícího pracoviště

Pomocí balíčku pro dálkovou údržbu řídícího pracoviště lze aplikace WINMAG udržovat na
dálku pomocí modemu.
Modem není součástí balíčku a musí být přiobjednán v závislosti na technickém vybavení pro
přenos, jenž je k dispozici.
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013623

WINMAG

WINMAG licence, připojení DEZ 9000

1
Volitelná výbava k napojení dálkově řízené ústředny DEZ 9000 na systém WINMAG. Napojení navíc umožňuje na WINMAG systém připojit aplikace, které pracují s přenosovým protokolem VdS-2465.

2
3

784830

Zadání bodu hlášení

4

Ve vztahu k objektu, po písemném zadání zákazníka.

5
784832

Zadání textové stránky

6

Ve vztahu k objektu, po písemném zadání zákazníka.

7
8

784833

Zadání grafické stránky

9
Ve vztahu k objektu, po písemném zadání zákazníka.

10

784839

11

Konverze grafické stránky

12

Konverze různých grafických formátů do formátu, který může používat WINMAG.

13
784845

Konverze grafické stránky

14

Z grafických formátů DOS EED do formátu, který může používat WINMAG.

15
16
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Příklad použití
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Automatické hlásiče
IQ8Quad
Patice, řada IQ8Quad
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Příslušenství
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Automatické hlásiče

Řada IQ8Quad

Automatický procesně analogový hlásič požáru (PAM) s nejvyšší spolehlivostí, pro objekty se střední až nejvyšší koncentrací hodnot.
Výkonové parametry a charakteristické znaky řady hlásičů IQ8Quad:
• součást systému 8000
• multisenzorové detektory k detekci všech požárů i za nejobtížnějších provozních podmínek
• všechny hlásiče s vlastním integrovaným mikroprocesorem
• všechny hlásiče jsou vybaveny oddělovačem linkového vedení
Instalace libovolně volitelná
• hlásiče se připojují do sítě esserbus® s kruhovou topologií a možností realizace odboček
• maximální počet hlásičů 127 při maximální délce vedení 3500 m a kabelu I-Y (St) n x 2 x 0,8 mm
• až 127 skupin hlásičů v každé síti esserbus®
• možnost připojení volně programovatelných optických paralelních signalizací a výstupů relé
• až 32 hlásičů v každé hlásičové skupině
Podpora při uvádění do provozu
• volitelně automatické nebo interaktivní zadání adresy hlásiče
• pevné přiřazení adresy k místu hlásiče i po výměně hlásiče nebo jeho rozšíření
• lokalizace přerušení vodiče a zkratu vedení sítě hlásičů
• červená LED dioda hlásiče k indikaci poplachu a jako indikace identifikace při servisu
• přizpůsobení různým provozním stavům
• samostatná zelená LED dioda indikace provozu
• odpojení jednoho hlásiče, jedné skupiny hlásičů nebo jedné oblasti hlásičů, manuálně nebo v závislosti na datu a času
• odpojení jednoho nebo několika snímačů hlásiče uvnitř multisenzorového hlásiče , manuálně nebo v závislosti na datu a času
Automatické přizpůsobení proměnlivým vlivům okolního prostředí
• kompenzace změny tlaku vzduchu, vlhkosti, koncentrace plynu dle principu dvojité komory
• elektronická kompenzace znečištění nebo stárnutí
Spolehlivá detekce
• rovnoměrná citlivost hlásiče při všech různých typech požárů u multisenzorových hlásičů pomocí inteligentních algoritmů
• větší odstup mezi veličinami signálu a veličinami poruch díky speciálnímu konstrukčnímu provedení snímačů a elektroniky
• lokální vyhodnocení signálů v hlásiči, necitlivost na elektromagnetické rušení
Spolehlivé potlačení falešných poplachů
• vysoká odolnost proti falešným poplachům díky časovému vyhodnocování různých kritérií snímače / snímačů
• identifikace průběhů signálů netypických pro případy požáru díky speciálním algoritmům
• vlastní hlídání a kontrola elektroniky hlásiče, Fail Safe
• unikátní typy hlásičů O2T, OTblue, OTG
• autokontrola funkce a stavu snímačů
Zvýšená provozní bezpečnost a spolehlivost
• zachování provozu i při zkratu a přerušení díky oboustranému hlídání kruhového vedení
• zpracování poplachu na místě a předávání poplachů i při výpadku takzvaných koncentrovaných uzlů zpracování
• obvod zabezpečení proti selhání při výpadku komunikace (redundance)
Údržba
• automatický požadavek údržby
• identifikace teplotních hlásičů černým kroužkem na vrchlíku krytu hlásiče
• identifikace multisenzorového hlásiče s plynovým senzorem zlatým kroužkem na vrchlíku krytu hlásiče
• počítadlo provozních hodin v každém hlásiči
• počítadlo poplachů a předpoplachů v každém hlásiči
• počítadlo poruch v každém hlásiči
• automatická kontrola vedení
• detekce stavu přes ústřednu se zobrazením všech údajů individuálně z každého hlásiče
• pomocí servisního PC, SW TOOLS 8000 a USB interface je možná úplná diagnóza všech hlásičů v rámci sítě i bez připojené ústředny včetně
zobrazení znečištění senzorů v jednotkách %
Bohaté příslušenství
• standardní patice a reléová patice
• adaptér patice pro montáž na strop
• ochranné kryty proti prachu a barvě jako volitelná výbava pro hlásiče požáru a patice hlásičů použitelné před uvedením do provozu
• rámeček pro montáž do podhledů

Uvádění hlásičů požáru IQ8Quad do provozu, jejich zkoušení, kontrolu, popř.
jejich údržbu, provádějte výhradně se softwarem ústředen od verze
V2.42R006, mikromoduly esserbus® od verze 2.21 a se softwarem TOOLS8000
od V1.05.
Do patice hlásiče lze integrovat WAGO svorky, např. typ 243-204 (průměr 0,5 mm - 1 mm)
nebo 273/104 (0,75 mm2 - 2,5 mm2) pro propojení např. externího napájení.

Patice hlásiče není součástí dodávky hlásiče.
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Řada IQ8Quad

Automatické hlásiče
Bez integrovaných signalizačních zařízení

1
Technické údaje
Jmenovité napětí
Proud při poplachu s komunikací
Proud při poplachu bez komunikace
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

2

19 V DC
9 mA, impulzní
cca 18 mA
-25 °C až +75 °C
max 95 % vlhkosti (bez orosení)
IP 43 s adaptérem patice
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 110 g
ø = 117 mm, V = 49 mm (vč. patice 62 mm)

3
4
5

802171

Termomaximální hlásič IQ8Quad
-Certifikace

6

G 204058

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci
požárů s výskytem tepla. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí,
vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti hlásiče, indikací poplachu, softwareovým adresováním
a samostatnou provozní indikací.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako
doplněk.

802271

8 V DC až 42 V DC
cca 40 μA při 19 V DC
-20 °C až +50 °C
max. 7,5 m
max. 30 m2
EN 54-5 A1S

10
11
12

Termodiferenciální hlásič IQ8Quad
-Certifikace

G 204059

13

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci
požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty
k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením
poplachů a provozních dat v paměti, indikací poplachu, softwarovým adresováním
a samostatnou provozní indikací.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako
doplněk.

14
15
16

Technické údaje
Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

8
9

Technické údaje
Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

7

8 V DC až 42 V DC
cca 40 μA při 19 V DC
-20 °C až +50 °C
max. 7,5 m
max. 30 m2
EN 54-5 A1
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Řada IQ8Quad

Automatické hlásiče
802371

Optickokouřový hlásič IQ8Quad
-Certifikace

G 204060

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé
detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako
doplněk.
Technické údaje
Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

802375

8 V DC až 42 V DC
cca 50 μA při 19 V DC
-20 °C až +72 °C
max. 12 m
max. 110 m2
EN 54 -7

OTblue multisenzorový hlásič IQ8Quad

-Certifikace

G 205071

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem. Optická měřicí
komora je vybavena systémem snímačů nového druhu, jenž umožňuje detekci otevřených
požárů, doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Díky těmto detekčním
vlastnostem, zejména u otevřených ohňů, tento hlásič nahrazuje klasický ionizační hlásič.
V důsledku toho je hlásič schopen detekovat i referenční testovací požáry TF1 a TF6 popsané v EN 54-9.
Multisenzorový hlásič OTblue je procesně analogovým hlásičem s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat propojených snímačů, s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, s automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat a indikací poplachu,
softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako
doplněk.
Technické údaje
Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Teplota aktivace požáru
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

802373

9 V DC až 42 V DC
cca 50 μA při 19 V DC
-20 °C až +50 °C
+54 °C až +65 °C (při 1°C / min.)
max. 12 m
max. 110 m2
EN 54-7/5 A2, CEA 4021

OT multisenzorový hlásič IQ8Quad
-Certifikace

G 205070

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou
signálu, korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič
s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových
situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako
doplněk.
Technické údaje
Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Teplota aktivace požáru
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče
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9 V DC až 42 V DC
cca 50 μA při 19 V DC
-20 °C až +50 °C
+54 °C až +65 °C (při 1°C / min.)
max. 12 m
max. 110 m2
EN 54-7/5 A2, CEA 4021

Řada IQ8Quad

Automatické hlásiče
802374

O2T multisenzorový hlásič IQ8Quad

1
-Certifikace

G 204061

Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly
detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až
otevřených požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů
kouře ke klasifikaci kouře a snížení falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou
nebo prachem.
Díky vynikajícím detekčním vlastnostem je hlásič schopen detekce testovacích požárů TF1
a TF6 popsaných v EN 54-9. O2T multisenzorový hlásič je vhodný i pro použití ve vyšších
teplotách až do 65 °C.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní indikaci hlásiče lze připojit jako
doplněk.

2

Technické údaje

5

Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Teplota aktivace požáru
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

8 V DC až 42 V DC
cca 60 μA při 19 V DC
-20 °C až +65 °C
+79 °C až +88 °C (při 1 °C / min.)
max. 12 m
max. 110 m2
EN 54-7/5 B, CEA 4021

3
4

6
7
8

802473

OTG multisenzorový hlásič IQ8Quad s plynovým senzorem

9
-Certifikace

G 205072

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým hlásičem kouře, snímačem teploty
a rovněž s integrovaným snímačem k detekci kysličníku uhelnatého pro účely detekce
požáru. Dostatečně včasná detekce doutnajících požárů až po otevřené požáry kombinovaným vyhodnocením rozptýleného světla, teploty a plynu. Spuštění poplachu při výskytu
kysličníku uhelnatého (CO), plynu bez zápachu, v koncentraci nebezpečně ohrožující život
člověka.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní indikaci hlásiče lze připojit jako
doplněk.

10
11
12

Technické údaje
Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Teplota aktivace požáru
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

8 V DC až 42 V DC
cca 65 μA při 19 V DC
-20 °C až +50 °C
+54 °C až +65 °C (při 1 °C / min.)
max. 12 m
max. 110 m2
EN 54-7/5 A2, CEA 4021

13
14
15
16
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Automatické hlásiče

Řada IQ8Quad

S integrovanými signalizačními prvky
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Detekce
• Osvědčený princip multisenzorových detektorů
O2T pro rovnoměrné reakční chování při nejvyšší
spolehlivosti a odolnosti proti falešným
poplachům
Maják
• Není potřeba přivádět žádné externí napájecí
napětí
• Žádná další krátká adresa
• Automatická synchronizace majáků z několika
hlásičů IQ8Quad
• Vysoká energie záblesku
Siréna
• Není potřeba přivádět žádné externí napájecí
napětí
• Žádná další krátká adresa
• Automatická synchronizace sirén z několika hlásičů IQ8Quad
• Úroveň hladiny zvuku do 92 dB(A) na vzdálenost
1m
• Maximální akustický tlak lze naprogramovat
• Několik signálů lze sdružit do jednoho
• Počty opakování signálů a dílčích signálů lze
programovat
• Typ výstražného tónu lze vybrat z mezinárodní
tabulky
Řečový modul a siréna
• Není potřeba přivádět žádné externí napájecí
napětí
• Žádná další krátká adresa
• Automatická synchronizace signalizačních prvků
z několika hlásičů IQ8Quad
• Úroveň hladiny zvuku do 92 dB(A) na vzdálenost
1m
• Maximální akustický tlak lze naprogramovat
• Několik signálů lze sdružit do jednoho
• Počty opakování signálů a dílčích signálů lze
programovat
• Typ výstražného tónu / mluvený text lze vybrat
z mezinárodní tabulky
• Řečový výstup až v pěti jazycích

Hlásiče požáru IQ8Quad s integrovanými signalizačními prvky v závislosti na typu zahrnují až
čtyři různé funkce.
- Detekce požáru
- Optická signalizace poplachu majákem
- Akustická signalizace poplachu sirénou
- Akustická signalizace poplachu řečovým modulem
Detekce
Multisenzorový hlásič, se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly
detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až
otevřených požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů
kouře ke klasifikaci kouře a snížení falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou
nebo prachem. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.
Signalizace poplachu
Aktivace příslušného signalizačního zařízení probíhá prostřednictvím ústředny pomocí aktivace
řídící skupiny. Tímto procesem není obsazena žádná další krátká adresa. Programování se provádí pomocí software TOOLS 8000 od verze 1.05.
Programování sirény / řečového modulu
U detektoru s mluveným hlášením nebo s výstražným tónem lze naprogramovat až čtyři signály.
Dva z těchto signálů jsou vyhrazeny pro případ signalizace poplachu a případ evakuace při
požáru. Dva další signály lze naprogramovat na jiné události.
Každý signál se může skládat až ze čtyř dílčích komponent. Tímto způsobem je např. možné na
jeden signál naprogramovat DIN tón sirény s následujícími mluvenými hlášeními ve třech různých jazycích.
Výstražné tóny lze vybrat z tabulky s uvedenými mezinárodními tóny.
Speciálně pro použití ve školách lze aktivovat signál přestávky v souladu s časovými intervaly
přestávek.
Pro mluvené hlášení jsou k dispozici čtyři různé hlášené texty, každý v příslušných čtyřech
národních jazkových verzích:
- “Pozor! V budově byla nahlášena nebezpečná situace. Prosím zůstaňte
v klidu a vyčkejte na další pokyny”
- “Pozor, pozor! Toto je hlášení o nebezpečí. Prosím opusťte budovu
nejbližšími východy”
-”Toto je požární poplach! Prosím opusťte neprodleně budovu nejbližšími
únikovými cestami. Hasičům byl vyhlášen poplach”.
-„Toto je zkušební hlášení“
Signály / dílčí signály se v základním nastavení opakují tak dlouho, dokud ústředna funkci nepřeruší. Signály / dílčí signály lze však naprogramovat i tak, aby se opakovaly pouze jednou až třikrát. Tímto způsobem lze například signál školní přestávky záměrně reprodukovat pouze jednou.
Stejně tak by mohl být např. DIN tón přehráván jednou, následující textová hlášení až třikrát
a celý signál by se mohl opakovat do nekonečna.
Programování akustického tlaku
Úroveň hladiny zvuku [dB(A)] lze programovat v rozsahu od cca 64 dB (A) až do cca 92 dB (A)
v osmi stupních.
Všechny hlásiče IQ8Quad s integrovanými signalizačními prvky lze provozovat pouze na sběrnici esserbus®-PLus. Jelikož z fyzikálních důvodů vysoká úroveň hladiny zvuku zvyšuje
příkon signalizační zařízení, musí se při výpočtu maximálního počtu signalizačních zařízení na
okruhu brát v úvahu příslušné zatížení. U hlásičů IQ8Quad s integrovanými signalizačními
prvky respektujte prosím, že je potřeba pro jejich návrh absolvovat školení. V rámci školení se
probírá projektování i uvádění do provozu.
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Řada IQ8Quad

Automatické hlásiče
O2T hlásič s integrovanými signalizačními prvky

1
Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí - klidový stav
Jmenovité napětí - poplach
Maximální hlídaná výška
Maximální hlídaná plocha
Rychlost vzduchu
Provozní teplota
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry
Specifikace hlásiče

8 V DC až 42 V DC
19 V DC
40 V DC
max. 12 m
max. 110 m2
0 až 25,4 m/s
-20 °C až +65 °C
-25 °C až +75 °C
max. 95 % vlhkosti (bez orosení)
IP 42 (s paticí)
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 145 g
ø = 117 mm, V = 59 mm (vč. patice 65 mm)
EN 54-7/5 B, CEA 4021

2
3
4
5
6

Pro účely předvádění Vám nabízíme demonstrační kufřík 769836, další údaje v rubrice Příslušenství pro automatické hlásiče.

7
8
9
10
Příklad použití
802383

O2T/F multisenzorový hlásič IQ8Quad
-Certifikace

11

G 205111

O2T/F multisenzorový hlásič IQ8Quad s optickým signalizačním zařízením - majákem

12

Jako doplněk k detekci kouře s osvědčeným principem multisenzorových detektorů O2T
je v hlásiči integrován maják.

13

Technické údaje
Klidový proud při 19 V DC
Klidový proud pro výpočet akumulátoru
Součinitel zatížení
Maják
Intenzita světla

802382

75 μA
400 μA
2
červený
cca 3 Ws

14
15

O/So optický hlásič IQ8Quad

16

-Certifikace
O/So optický hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou
Hlásič požáru pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé
detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako
doplněk.
Technické údaje
Klidový proud při 19 V DC
Klidový proud pro výpočet akumulátoru
Úroveň hladiny zvuku
Hlasitost zvuku

80 μA
400 μA
64 dB (A) až 92 dB (A), 8 úrovní hlasitosti
+/- 2 dB (A) v 1m při DIN tónu
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802384

Řada IQ8Quad
O2T/So multisenzorový hlásič IQ8Quad
-Certifikace

G 205111

O2T/So multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným akustickým signalizačním zařízením - sirénou
Jako doplněk k detekci požáru s osvědčeným principem multisenzorových detektorů O2T
je v hlásiči integrována siréna.
Úroveň hladiny zvuku lze programovat v osmi stupních.
Technické údaje
Klidový proud při 19 V DC
Klidový proud pro výpočet akumulátoru
Součinitel zatížení
Úroveň hladiny zvuku
Specifikace sirény

802386

80 μA
450 μA
2
max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) ve vzdálenosti 1 m
u tónu DIN
EN 54 -3

O2T/Sp multisenzorový hlásič IQ8Quad
-Certifikace

G 205111

O2T/Sp multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným akustickým signalizačním zařízením - sirénou a řečovým modulem
Jako doplněk k detekci požáru s osvědčeným principem multisenzorových detektorů O2T
je v hlásiči integrována siréna a řečový modul.
Úroveň hladiny zvuku lze programovat v osmi stupních.
Technické údaje
Klidový proud při 19 V DC
Klidový proud pro výpočet akumulátoru
Součinitel zatížení
Úroveň hladiny zvuku
Specifikace akustické signalizace

802385

90 μA
500 μA
2
max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) ve vzdálenosti 1 m
u tónu DIN
EN 54 -3

O2T/FSp multisenzorový hlásič IQ8Quad
-Certifikace

G 205111

O2T/FSp multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným optickým a akustickým signalizačním zařízením - majákem, sirénou a řečovým modulem.
Jako doplněk k detekci kouře s osvědčeným principem multisenzorových detektorů O2T je
v hlásiči integrován maják, siréna a řečový modul.
Úroveň hladiny zvuku lze programovat v osmi stupních.
Technické údaje
Klidový proud při 19 V DC
Klidový proud pro výpočet akumulátoru
Součinitel zatížení
Úroveň hladiny zvuku
Maják
Intenzita světla
Specifikace akustické signalizace
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90 μA
500 μA
3
max. 92 dB (A) +/- 2 dB (A) ve vzdálenosti 1 m
u tónu DIN
červený
cca 3 Ws
EN 54 -3

Patice, řada IQ8Quad

Automatické hlásiče

K propojení existujících žil do smyčky lze použít svorky WAGO, např. typ 243-204 (průměr
0,5 mm - průměr 1,0 mm) nebo 273-104 (0,75 mm2 - 2,5 mm2).

1
2

805590

Standardní patice hlásičů IQ8Quad

3
Standardní patice hlásičů pro řadu hlásičů IQ8Quad. Při vyjmutí hlásiče se kruhová sběrnice automaticky propojí. V patici je začleněno zajištění proti vyjmutí hlásiče, které lze
použít v případě potřeby.

4

Technické údaje
Provozní teplota
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Připojovací svorky
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

-20 °C až +72 °C
-25 °C až +75 °C
max. 95 % (bez orosení)
průměr 0,6 mm až 2 mm2
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 60 g
ø = 117 mm, V = 24 mm (vč. hlásiče 62
mm)

5
6
7

Průchod k zavedení kabelu z boku nebo v desce dna.

8
805591

Patice hlásiče, s reléovým kontaktem, IQ8Quad

9

Patice hlásiče s reléovým výstupním kontaktem, pro řadu hlásičů IQ8Quad. Kontakt:
rozpínací nebo spínací bez napětí, volitelné nastavovacím můstkem, z výroby nastaveno:
spínací kontakt. Kontakt je volně programovatelný.

10

Technické údaje
Kontakt
Zatížitelnost kontaktu
Odběr proudu
Provozní teplota
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Připojovací svorky
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

volitelný spínací / rozpojovací kontakt bez napětí
30 V DC / 1 A
80 μA (bez hlásiče, aktivní relé)
-20 °C až +72 °C
-25 °C až +75 °C
max. 95 % (bez orosení)
průměr 0,6 mm až 2 mm2
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 60 g
ø = 117 mm, V = 24 mm (vč. hlásiče 62
mm)

11
12
13
14

Průchod k zavedení kabelu z boku nebo v desce dna.

15
16

Příklad zapojení patice hlásičů IQ8Quad
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Příslušenství

Příslušenství řady IQ8Quad

805588

Zakrývací kryt hlásičů IQ8Quad bez integrovaného signalizačního
zařízení

Zakrývací kryt hlásičů IQ8Quad slouží k ochraně hlásičů při natěračských pracích
a stříkání v objektu.
Zakrývací kryty lze použít pouze pro hlásiče požáru IQ8Quad bez integrovaného signalizačního prvku! (č. výrobku 802171, 802271, 802371, 802373, 802374, 802375 a 802473)
50 kusů

805589

Zakrývací kryt hlásičů IQ8Quad s integrovaným signalizačním
zařízením

Zakrývací kryt hlásičů IQ8Quad slouží k ochraně hlásičů při natěračských pracích
a stříkání v objektu.
Zakrývací kryty lze použít pouze pro hlásiče požáru IQ8Quad s integrovanými signalizačními
prvky!
50 kusů

805587

Zakrývací kryt patice pro IQ8Quad

Zakrývací kryt patice hlásičů IQ8Quad slouží k ochraně patice při natěračských pracích
a stříkání v objektu.
50 kusů

805571

Adaptér patice − uP

uP skříň pro patice hlásičů IQ8Quad se používá k montáži hlásiče IQ8Quad na zavěšených
stropech nebo tam, kde je potřeba skrytá montáž patice hlásiče (č. výrobku 805590,
805591). Patice hlásiče k uložení hlásiče IQ8Quad se upevňuje vložením a zaklapnutím do
skříně uP.
Technické údaje
Materiál
Barva
Hmotnost
Růžice
Otvor ve stropě
Montáž
Montážní hloubka
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ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 165 g
ø = 175 mm, tloušťka = 4 mm
ø min. = 140 mm
do dutinových stropů do tloušťky desky 40 mm
H = 55 mm

Příslušenství

Automatické hlásiče
805574

4” zakrývací kroužek vč. upevňovacích oček pro patice IQ8Quad

1

Zásuvná upevňovací očka a zakrývací kroužek pro montáž patice např. do 4“ vestavných
krabic.

2

Technické údaje
Rozměry
Materiál
Barva

vnější ø = 155 mm,
vnitřní ø = 117 mm, V = 19 mm
ABS
bílá, obdobná RAL 9010

3
4

1x zakrývací kroužek, 2x upevňovací očka

5
6
7

Příklad použití

805576

Popisovací pole pro patice hlásičů

8

Popisovací pole lze před anebo po instalaci hlásiče upevnit do bočního otvoru patice hlásiče IQ8Quad.
K označení hlásiče požáru skupinou hlásičů/ pořadí ve skupině při výšce stropu do maximálně
3 metrů!
Popisovací pole je konstruováno pro zasouvací štítek. Lze používat čisté štítky, které je možno
popisovat na PC, např. SIGEL, č. výr. LP725 bílý (58 x 18 mm).

9
10
11

10 kusů

12
805570

IP ochrana pro patice hlásičů IQ8Quad

IP ochrana chrání patici hlásiče IQ8Quad před vniknutím prachu a vlhkosti. Zvyšuje stupeň
krytí na IP 43.
K instalaci v prašném a vlhkém okolním prostředí.
Ke snadnému upevnění na patici je IP ochrana opatřena samolepicí fólií.

13
14

Technické údaje
Materiál

15

SBR / NR

10 kusů

16
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Automatické hlásiče

Příslušenství pro řady hlásičů 9000 a IQ8Quad
805580

Nástroj k vyjímání hlásičů

K vyjímání hlásičů požáru řady 9x00 a rovněž IQ8Quad. Volitelnou úpravou našroubováním přísavky do určeného otvoru na vyjímacím nástroji lze navíc stahovat zakrývací
kryty hlásičů č. výr. 805588 + 805589 z hlásičů požáru řady IQ8Quad a zakrytí patice pro
IQ8Quad č. výr. 805587. Nástroj k vyjímání hlásičů je uzpůsoben pro výsuvné tyče č. výr.
060427.
Pro použití s tyčí 769813 je nutné použít adaptér 805581.
Demontáž hlásiče pomocí přípravku 805580

Příklad použití nástroje k vyjímání hlásičů

805572

Adaptér patice aP do vlhkých prostor pro patice hlásičů
IQ8Quad

Adaptér patice aP do vlhkých prostor byl koncipován speciálně pro kabelový přívod
instalační trubkou. Je vybaven třemi vstupy o průměru 20 mm.
K ochraně proti kondenzační vodě se vkládá těsnění (805570).
Technické údaje
Stupeň krytí

3 ks převlečných matic

Rozměrový výkres
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IP 43

Příslušenství

Automatické hlásiče
781482

Montážní sada pro zavěšenou montáž

1

Montážní sada pro patice hlásičů 7815xx, 801593 a 80559x k zavěšené montáži, se stabilizátorem kyvného pohybu, zavedení kabelu shora, odlehčení tahového pnutí kabelu
v kabelové průchodce se závitem, vč. připojovací krabice s vloženou svorkovnicí. Výška
hlásiče se dá individuálně nastavit délkou kabelu.

2
3

Technické údaje
Montáž
Materiál
Barva
Rozměry

zavěšením na kabel hlásiče
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
hliníkový stabilizátor ø = 84 mm, V = 15 mm

4
5

Není vhodné pro patice hlásičů řady 3000.
Použití přístrojů k testování hlásičů s výsuvnými tyčemi je možné pouze v omezené míře.

6
781550

Ochranná mřížka hlásiče
Ochranná mřížka hlásiče proti neoprávněnému odstranění hlásičů.

7

Rozměry
(ø x V) údaje
Technické
Materiál
Barva

8

cca 140 x 115 mm
ocel s vrchním nátěrem
bílá, obdobná RAL 9010

9
10
11
Příklad použití

805573

12

Těsnění proti vlhkosti pro patice hlásičů IQ8Quad

13

Jako 805570, ale s krytím proti vniknutí vlhka z boku.
Technické údaje
Materiál
Barva

14
guma
bílá, podobná RAL 9010

15

5 kusů

769836

Demonstrační kufřík s hlásičem IQ8Quad s integrovanými signa−
lizačními zařízeními

16

Demonstrační kufřík se zabudovaným hlásičem IQ8Quad s integrovanými signalizačními zařízeními 802385 pro prezentaci čyř různých funkčností těchto multisenzorových hlásičů.
Pro uvedení do provozu a pro prezentaci je třeba použít notebook. Napájení hlásiče probíhá
přes notebook, a to pomocí přiloženého USB-kabelu.
1 ks 802385 IQ8Quad hlásiče O2T/FSp vč.patice, adaptéru pro sokl - uP, USB-kabelu,
instalačního CD
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Hlásiče pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Řada 9100 v nevýbušném provedení
Technické údaje
Jmenovité napětí
Proud při poplachu
Rozsah teplot okolního prostředí
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry
Osvědčení o zkoušce typového vzoru
Kategorie
Nevýbušné provedení

9 V DC / 17 V DC adresovací napětí
cca 9 mA, impulzní
-20 °C až +70 °C
-25 °C až +75 °C
max. 95 % (bez orosení)
IP 40, IP 42 s montážní deskou,
IP 43 s adaptérem patice aP
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 90 g
ø = 90 mm, V = 72 mm (s paticí)
TÜV 03 ATEX 2326
II 2G (s bezpečnostní bariérou 764744)
EEx ib IIC T4

Další hlásiče pro oblasti s nebezpečím výbuchu naleznete v kapitolách tlačítkové hlásiče
a speciální hlásiče na straně 110.
Podrobné informace o instalaci a provozu naleznete v návodu k instalaci a provozu, č.
výrobku 798913.
Dále uvedené hlásiče v nevýbušném provedení smějí být provozovány s paticemi 781590
nebo 781585.
Pro použití v zóně 1 a zóně 2 musí být použita bezpečnostní bariéra, č. výrobku 764744 !
Patice hlásiče není součástí dodávky hlásiče.

766062

TM hlásič 1161, nevýbušné provedení, řada 9100
-Certifikace

G 293008

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k detekci požárů při silně kolísající teplotě okolního prostředí. Procesně - diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je
možný provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.
Technické údaje
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

766061

cca 20 μA
-20 °C až +50 °C
max. 7,5 m
max. 30 m2
EN 54 5 (A 1)

TD hlásič 1261, nevýbušné provedení, řada 9100
-Certifikace

G 29215

Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k detekci požárů při rychle stoupající teplotě, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalým
nárůstem teploty. Procesně - diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací poplachu,
speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je možný provoz jako
standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu
PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.
Technické údaje
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče
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20 μA
-20 °C až +50 °C
max. 7,5 m
max. 30 m2
EN 54 5 (A 1)

Automatické hlásiče
766063

Hlásiče pro oblasti s nebezpečím výbuchu
O hlásič 1361, nevýbušné provedení, řada 9100
-Certifikace

1

G 29214

Hlásič kouře využívající pro detekci rozptýleného světla, k včasné detekci požárů, kdy se
při požáru vyvíjí světlý kouř. Procesně - diagnostický hlásič s pamětí poplachu a indikací
poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu. Je možný
provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná závislost reakce dvou hlásičů! Při
provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.

2
3

Technické údaje
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

766064

23 μA
-20 °C až +70 °C
max. 12 m
max. 110
EN 54-7

4
5

OT hlásič 1363, nevýbušné provedení, řada 9100
-Certifikace

6

G 29214

Multisenzorový hlásič, s integrovaným optickým hlásičem a hlásičem teploty, s časovou
analýzou signálu, váhovým vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci
doutnajících požárů a požárů s vývinem vysokého tepla. Procesně-diagnostický hlásič
s pamětí poplachu a indikací poplachu, speciálně pro použití v oblastech ohrožených
nebezpečím výbuchu. Je možný provoz jako standardní hlásič a PDM hlásič. Není možná
závislost reakce dvou hlásičů! Při provozu PDM je nezbytná patice hlásiče 781585 Ex.
Technické údaje
Klidový proud
Provozní teplota
Maximální instalační výška
Maximální hlídaná plocha
Specifikace hlásiče

8
9

30 μA
-20 °C až +60 °C
max. 12 m
max. 110 m2
EN 54-7

10

Patice hlásiče v nevýbušném provedení, řada 9100

781585

7

11

Patice hlásiče 9100 Ex

12

Adresná patice hlásiče pro použití v oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu, bez
spínacího výstupu pro paralelní indikace.

13

Technické údaje
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

14

ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 60 g
ø = 89 mm, V = 22 mm

15

Kabelová průchodka k zavedení kabelu z boku nebo v desce dna.

16

Příklad zapojení patice s adresací a bezpečnostní bariérou
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Hlásiče pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Příslušenství v nevýbušném provedení
764754

Kabelová průchodka se závitem pro skříň 764752
Kabelová průchodka se závitem pro oblasti ohrožené nebezpečím výbuchu.

Technické údaje
Barva
Materiál
Provozní teplota
Stupeň krytí
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení

764744

modrá, obdobná RAL 9005
Polyamid
-20 °C až +95 °C
IP 66 / 67
II 2 GD
EEx e II DMT 02 ATEX E180 X

Bezpečnostní bariéra do oblasti s nebezpečím výbuchu, pro hlá−
siče řady 9100 Ex
Osvědčení o zkoušce typového vzoru BAS01 ATEX 7005 dle směrnice 94/9/EU
Bariéra do oblastí ohrožených nebezpečím výbuchu, k provozu hlásičů s vlastní Ex bezpečností řady 9100 společně s paticí hlásiče 781590 a paticí hlásiče v nevýbušném provedení 781585.
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

12,5 x 115 x 110 mm

Bezpečnostní bariérová přepážka nenahrazuje ochranu proti přepětí dle IEC 801, DIN VDE 0185
a 0855.

Příklad zapojení patice bez adresace a s bezpečnostní bariérou
764745

Izolační a montážní podložka

K izolované (bez propojení na uzemnění) montáži bariér 764744 na standardní C lištu.
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Hlásiče pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Automatické hlásiče
764752

Skříň pro bezpečnostní bariéry

1

Polyesterová skříň pro montáž max. 10 bezpečnostních bariér pro oblasti ohrožené nebezpečím výbuchu, s integrovanou C lištou (cca 240 mm) ve vnitřní části a vč. příslušenství.
Vhodná i pro použití za extrémních podmínek okolního prostředí nebo při intenzivních
mechanických namáháních. Závity a kabelové průchodky se závitem v metrickém provedení. Upevnění skříně se provádí izolovanými průchody pro šrouby mimo utěsněný prostor.

2
3

Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• odolnost proti chemikáliím
• odolnost proti vysoké teplotě
• zvýšená odolnost proti ohni
• použití v oblastech ohrožených nebezpečím
výbuchu, absolutní odolnost proti korozi
• odolnost vůči mořské vodě
• bez obsahu halogenů, odolnost proti ultrafialovému záření

Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení
Skříň / kryt
Barva
Mechanická pevnost
Stupeň krytí
Rozměry (Š × H × V):

4

II 2 GD
EEx e II PTB 01 ATEX 1014 U
polyester zesílený skleněnými vlákny, EN 50014
šedá, obdobná RAL 7000
7 Nm rázová energie dle EN 50014
IP 66/ 67
255 x 250 x 160 mm

5
6
7

Patice, řada 9x00

781590

8
9

Standardní patice hlásiče, řada 9x00
Pro hlásiče řady 9000 a 9100, připojení pro paralelní indikaci hlásiče LED diodami (u hlásičů řady 9000 je potřeba připojovací konstrukční prvek 781487). Upevnění: Instalace na
montážní desku 781495 nebo 2 šrouby / rozteč 60 mm, např. 4,0 x 30 DIN 96 / hmoždinka
velikosti 6.

11

Technické údaje
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 50 g
89 x 22 mm

12
13

Průchod k zavedení kabelu z boku nebo v desce dna.

Příslušenství řad 9000 / 9100 / 9200
781495

10

14

Montážní deska

15
Montážní deska k montáži kabelů, s ochranou proti kapající vodě a zaskakovacími příchytkami, k uložení patic hlásičů 781590, 781592, 781585, 781588 a 801593 i RAS 782103.
Upevnění: nasunutí a zaklapnutí na desku 781495 nebo 2 šrouby / rozteč 60 mm, např.
4,0 x 30 DIN 96 / hmoždinka velikosti 6.
Technické údaje
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

IP 42
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 30 g
ø = 89 mm x V = 20 mm
(10 mm zvýšení vč. hlásiče)

89
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Automatické hlásiče

781496

Zajištění proti vyjmutí hlásiče

Zajištění hlásičů proti neoprávněnému vyjmutí v dosažitelné oblasti, k montáži do patic
hlásičů 781588, 781592, 781585, 781588 a 801593 pro ionizační hlásiče kouře předepsáno dle schválení typového konstrukčního vzoru.
Technické údaje
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 1 g
D = 23 mm, Š = 6 mm

Společně s 781495 se omezí funkce ochrany proti kapající vodě.
10 kusů

781497

Adaptér patice − uP

Adaptér k montáži na strop a k montáži patic hlásičů na spodní stranu dutinových stropů,
s ochranou proti kapající vodě a se zaskakovacími příchytkami k uložení patic hlásičů
781590 až 781594 a 801593, vložená patice hlásiče je v jedné rovině s růžicí. Montáž do
dutinových stropů do tloušťky desky 20 mm.
Technické údaje
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Růžice
Otvor ve stropě
Montážní hloubka

781498

IP 42
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 110 g
ø = 120 mm, tloušťka = 3 mm
ø min. = 95 mm pro standardní pily děrovky
H = 55 mm

Adaptér patice − aP
Adaptér na omítku, k použití s kabelovými průchodkami se závitem, s ochranou proti
kapající vodě, 3 kusy zaoblené svěrné vsuvky pro kabelové průchodky se závitem, velikost
11 a zaskakovací příchytky k uložení patic hlásičů 781585, 781592, 781590 a 801593.
Technické údaje
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

769803

IP 43
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 130 g
ø = 110 mm, V = 47 mm,
rozteč otvorů 80 mm

Nástroj pro demontáž hlásičů

S tímto speciálním nástrojem mohou oprávnění pracovníci otevírat / demontovat hlásiče
řad 9000 / 9100 / 9200 kvůli jejich čištění.
U ionizačních hlásičů kouře respektujte nařízení o ochraně před zářením!
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Automatické hlásiče
789855

Zakrývací kryt hlásičů − uP

1

Pro hlásiče s adaptérem patice 781497 a 781498, k ochraně hlásičů při natěračských
pracích, stříkání nebo podobných činnostech.

2

50 kusů

3
4
789856

Zakrývací kryt hlásičů − aP

5

Pro hlásiče s paticí, k ochraně hlásičů při natěračských pracích, stříkání nebo podobných
činnostech.

6

50 kusů

7
769870.10

Testovací zařízení hlásiče kouře

8

Přístroj pro testování hlásiče kouře umožňuje rychlou a spolehlivou kontrolu funkce hlásičů kouře série 9x00 a IQ8Quad. Díky nepatrnému spouštěcímu tlaku mechaniky je
možná i kontrola zavěšených hlásičů kouře. Řídící elektronika zajišťuje definovaný dávkovací impulz. Snadná výměna spreje a baterií.

9
10

Technické údaje
Provozní napětí
Zkušební kapacita

akumulátory 2 x 9 V (baterie)
cca 2 000 spuštění/sprej

11

Teleskopická tyč 769813
1x plechovka se zkušebním plynem 769070 a 2x baterie 9 V 018051

12

Příslušenství
769070
018051

769871

zkušební plyn
baterie 9 V

13

Souprava pro úpravu testovacího zařízení hlásiče kouře 769870

14
Pomocí soupravy pro úpravu (výr.č. 769871) lze přístroj pro testování hlásiče kouře
(výr.č. 769870) přestrojit pro kontrolu funkce hlásičů kouře série IQ8Quad. Součástí soupravy je speciální kontaktní pružina pro kontrolu hlásiče kouře IQ8Quad a příslušný
vlnovec. Po přestrojení/přestavbě je s pomocí přiloženého měchového adaptéru (výr.č.
769872) možná kontrola hlásičů kouře série 9x00.

15
16

1x měch pro IQ8Quad,
1x měchový adaptér pro 9x00,
1x kontaktní pružina a 3x zajišťovací kolíky

769872

Měchový adaptér pro sérii 9x00

Pro kontrolu hlásičů kouře série 9x00 testovacím přístrojem 769870 a 769870.10 je
potřebný měchový adaptér 769872. Pomocí měchového adaptéru se redukuje vlnovec na
průměr potřebný pro kontrolu hlásiče série 9x00.
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Automatické hlásiče
769813

Teleskopická tyč

Vhodná pro přístroj pro testování hlásičů kouře 769870.10 (délka 3,75 m, 3 díly)
Technické údaje
Délka

769814

3,75 m, třídílná, polohovací

Prodlužovač teleskopické tyče
Vhodný pro přístroje pro testování hlásičů kouře 769870.10, přístroje pro údržbu hlásičů
769804 a teleskopické tyče 769813 (délka 4 m, 2 díly, polohovací)
Technické údaje
Délka

805581

4 m, dvoudílná, polohovací

Adaptér pro výsuvnou tyč 769813

Adaptér pro výsuvnou tyč 769813 umožňuje použití nástroje k vyjímání hlásičů č. výr.
805580 a přístroje k testování hlásičů kouře č. výr. 805582.

060427

Plastová výsuvná tyč
Výsuvná tyč k vyjímání hlásičů, vyrobená z plastu zesíleného skelnými vlákny, pro nástroj
k vyjímání hlásičů č. výr. 805580 i zkušebních přístrojů č. výr. 060425, 060429 a 805582.
Technické údaje
Délka

060426

max. 4,5 m

Výsuvné prodloužení
Výsuvné prodloužení pro plastovou výsuvnou tyč č. výr. 060427. Na výsuvnou tyč mohou
být připevněna až 3 výsuvná prodloužení. Max. dosažitelná pracovní výška se tím zvětší
na 9 m.
Technické údaje
Délka
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1,13 m

Příslušenství

Automatické hlásiče
060429

Testovací hlavice pro tepelné hlásiče, vč. akumulátoru
a nabíječky

1

Přístroj k funkční zkoušce hlásičů termomaximálních, hlásičů termodiferenciálních a multisenzorových hlásičů. Práh spouštěcí reakce do 90 °C. Proudové napájení testovací hlavice probíhá z NiCd akumulátorů v adaptéru mezi testovací hlavicí a výsuvnou tyčí.
Vhodný pro řady hlásičů S-3000 a 9x00 i IQ8Quad. Nabíjení akumulátoru probíhá
z nabíječky, volitelně připojené na síť (115 V AC / 230 V AC) nebo na 12 V DC (zásuvka
zapalovače cigaret v motorovém vozidle).
Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Pro funkční zkoušku není potřeba síťový kabel
• Přívod energie k napájení z nabíjecích NiCd
akumulátorů v adaptéru výsuvné tyče
• Časově řízené ukončení zkušebního procesu
po 120 sekundách, k vyloučení poškození hlásiče působením vyvíjeného tepla
• Odpojení hlavice hlásiče při nepoužívání po
dobu 5 minut
• Nastavitelný úhel sklonu testovací hlavice pro
optimální vyrovnání směrem ke zkoušenému
hlásiči
• Výška při zkoušení do 6 m s výsuvnou tyčí,
při použití výsuvného prodloužení až do 9
metrů
• Nadproudová ochrana pro akumulátor
• Indikace provozního stavu testovací hlavice
dvojitou LED diodou (červená / zelená)
• Nabíjení akumulátoru ze sítě nebo ze zásuvky
zapalovače cigaret v motorovém vozidle

060431

Práh spouštěcí reakce
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Časový interval nabíjení akumulátoru
Životnost akumulátoru

2
3
4

do 90 °C
+5 °C až +45 °C
-10 °C až +50 °C
max. 85 % (bez orosení)
cca 60 minut
min. 500 cyklů nabíjení / vybíjení

5
6

Testovací hlavice, 2 tyče s akumulátorem, nabíječka

Příslušenství
060426
060427
060431

Výsuvné prodloužení
Plastová výsuvná tyč
Náhradní tyč s akumulátorem

7
8
9
10

Náhradní tyč s akumulátorem

11
Náhradní tyč s akumulátorem pro testovací hlavici 060429.

12
13
805582

Přístroj k testování hlásičů kouře

14

Přístroj k testování hlásičů kouře slouží ke kontrole funkcí požárních hlásičů řady IQ8Quad
a 9x00. Pomocí zkušební hlavice se rozprášením aerosolové mlhy kontroluje funkce
detekční komory hlásiče kouře
Přístroj k testování hlásičů kouře je přizpůsoben na výsuvnou tyč č. výr. 060427.

15
16

Dodává se bez výsuvné tyče
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060430.10

Zkušební plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582
Pro hlásiče IQ8Quad, vhodný pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582.
Technické údaje
Obsah

250 ml v každé lahvičce

Nevhodný pro ionizační hlásiče kouře řady 9000, 9100 a 9200.

805583

CO zkušební plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582
Zkušební plyn k testování hlásičů kysličníku uhelnatého (CO). Speciálně pro multisenzorové hlásiče OTG (CO) IQ8Quad 802473, vhodný pro přístroj k testování hlásičů kouře
805582.
Technické údaje
Obsah

250 ml v každé lahvičce

Multisenzorový hlásič OTG (CO) IQ8Quad 802473 se v zásadě zkouší zkušebním plynem
060430.10, vhodným pro přístroj k testování hlásičů kouře 805582. Výrobek 802473 je jako
hlásič kouře schválen VdS, CO zkušební plyn je potřeba k doplňkové kontrole elektrochemického plynového senzoru CO.

769070

Zkušební plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře 769870.10

Pro hlásiče řady 9x00 a IQ8Quad
Technické údaje
Obsah

150 ml v každé lahvičce

Zkušební plyn neobsahuje freony. Množství plynu stačí pro cca 2000 spouštěcích reakcí.

769080

Kouřící tablety pro testovací účely

Tablety k vytvoření silného, světlého kouře.
Tablety se zapálí hořícím plamenem.
Bez obsahu oleje
6 kusů

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
40 sekund časový interval hoření každé tablety
18 m3 kouře z každé kouřící tablety
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Tlačítkové hlásiče
Velké provedení

11
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Velké provedení

Tlačítkové hlásiče
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Plochý tvar
• Zásuvné připojovací svorky
• Volitelné pomocné svorky
• 2x kabelové průchodky, vždy nahoře, dole a na
zadní straně
• Možnost upevnění na standardní instalační krabice pod omítku
• Zkoušení funkce pomocí klíče

Tlačítkové hlásiče nové generace splňují aktuální požadavky jednotlivých různých států ve
smyslu normy EN 54 - 11 jako typ B (nepřímé vybavovací spouštění) se snadno rozbitelným prvkem. Kryt hlásiče má hezký tvar, vyrábí se v pěti různých barevných odstínech
RAL a je opatřen grafickým symbolem, který lze snadno pochopit stejnou měrou
v mezinárodním měřítku i pro děti.
V souladu s individuálními požadavky lze volitelně použít fólie pro popisovací pole. Těmi
se bez dalších pomocných prostředků dá snadno nahradit grafický symbol. Prvek ovládání
je chráněn tabulkou skla a je označen symboly šipek. U inovovaných tlačítkových hlásičů
lze jednoduše provádět kontroly a zkoušky. Pomocí klíče se uvádí v činnost mechanismus
vybavovacího spouštění skrytý pod krytkou. Promyšlená konstrukce umožňuje zjednodušenou instalaci.
Definice typu B - nepřímé vybavovací spouštění dle EN 54-11 § 3.4.2 (výňatek z normy):
Tlačítkový hlásič požáru, u něhož přepnutí do stavu poplachu vyžaduje dodatečné uvedení
v činnost ze strany uživatele, poté co došlo k roztříštění snadno rozbitelného prvku anebo ke
změně jeho polohy.

Moduly elektroniky

Tlačítkové hlásiče jsou tvořeny krytem a modulem elektroniky.
Grafický symbol dle
EN54-11

Ne všechny možnosti kombinací modulů elektroniky a krytů jsou schváleny VdS. Při použití
tlačítkových hlásičů jako manuálních hlásičů požáru dle EN 54-11 musí být povinně použit
červený kryt s přiloženým grafickým symbolem.
Při využití tlačítkového hlásiče v oblasti ventilačního odvodu tepla a kouře nebo technického
vybavení pro hašení je třeba použít kryt v barvě předepsané v příslušné platné normě.
K propojení existujících žil do smyčky lze použít svorky WAGO, např. typ 273-100
(0,5 mm2 - 1,5 mm2) nebo 273-104 (0,75 mm2 - 2,5 mm2).

Standard
804900

Standardní modul elektroniky tlačítkového hlásiče
-Certifikace

G 205001

S indikací poplachu, k připojení na skupinu standardních hlásičů.
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Spínací kontakt 1. mikrospínač
Spínací kontakt 2. mikrospínač
Klidový proud
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Počet hlásičů / skupina
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Specifikace hlásiče
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8 až 30 V DC
9 V DC např. systém 8000 na koppleru
využitý interně
zatížení kontaktů 30 V DC / 1 A (pouze 804901)
0 mA
typicky 9 mA
LED dioda, červená
10 hlásičů v každé skupině (dle VdS)
max. 2,5 mm (AWG 26-14)
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 54 (v krytu)
cca 236 g včetně krytu
133 x 133 x 36 mm
EN 54-11, typ B

Velké provedení

Tlačítkové hlásiče
804901

Standardní modul elektroniky tlačítkového hlásiče
-Certifikace

1

G 205001

Stejný jako 804900, ale s druhým mikrospínačem bez napětí.

2
3
4
804902

Standardní modul elektroniky tlačítkového hlásiče, bez aretace

-Certifikace

5

G 205114

Stejný jako 804900, ale bez aretace.

6

Tento modul elektroniky je schválen pouze společně s modrým krytem (č. výr. 704901) jako
elektrické zastavovací / vypínací tlačítko pro plynová hasicí zařízení.
Modul elektroniky 804902 s modrým krytem odpovídá EN 12094-3 a na základě toho může
být použit jako elektrické zastavovací / vypínací tlačítko pro plynová hasicí zařízení v suchých
prostředích bez nebezpečí výbuchu.

7

K použití tlačítkového hlásiče v jiné aplikaci, např. jako „tlačítko DOMÁCÍHO POPLACHU”
jsou u krytu tlačítkového hlásiče přiloženy vložky potištěné ve výrobním závodě.

8

IQ8
804905

9

IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče
-Certifikace

G 205002

10

K použití na sběrnici esserbus® a esserbus®-PLus, s uložením poplachu do paměti a
indikací poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na
sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu.
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

11

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Spínací kontakt 1. mikrospínač
Klidový proud
Proud při poplachu
Proud poplachu bez komunikace
Indikace poplachu
Provoz
Počet hlásičů / skupina
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Specifikace hlásiče
Spínací kontakt 2. mikrospínač

12

8 až 42 V DC
19 V DC
využitý interně
cca 45 μA při 19 V DC
typicky cca 9 mA, impulzní
typicky 18 mA
LED dioda, červená
LED dioda, zelená
10 hlásičů / skupina; 127 hlásičů / kruh (dle VdS)
max. 2,5 mm2 (AWG 26-14)
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 54 (v krytu)
cca 236 g včetně krytu
133 x 133 x 36 mm
EN 54-11, typ B
Zatížení kontaktu 30 V DC / 1 A (pouze 804906)

13
14
15
16

Příklad zapojení
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Tlačítkové hlásiče
804906

IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče
-Certifikace

G 205002

Stejný jako 804905, ale s relé a bez oddělovače linkového vedení.
Tlačítkový hlásič je tvořen krytem a modulem elektroniky.

Kryt tlačítkového hlásiče

Technické údaje
Montáž
Stupeň krytí
Kryt
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

povrchová (aP)
IP 54
Plast ASA
cca 83 g (bez modulu elektroniky)
133 x 133 x 36 mm

Kryt s tabulkou skla a plastovým klíčem

Příslušenství
704910
769910
769911
704917
704911

704900

Náhradní tabulka skla pro tlačítkový hlásič
Náhradní plastový klíč
Náhradní kovový klíč
Volitelně ochranná hadice IP55 pro velký tlačítkový hlásič 7049xx
Fólie pro popisovací pole

Kryt se sklem, červený, odstín obdobný RAL 3020

Grafický symbol dle EN 54-11

704901

Kryt se sklem, modrý, odstín obdobný RAL 5015
Modul elektroniky 804902 s modrým krytem odpovídá EN 12094-3 a na základě toho
může být použit jako elektrické zastavovací / vypínací tlačítko pro plynová hasicí zařízení
v suchých provozovnách bez ohrožení nebezpečím výbuchu.
K použití tlačítkového hlásiče v jiné aplikaci, např. jako „tlačítko DOMÁCÍHO POPLACHU”,
jsou přiloženy vložky potištěné ve výrobním závodě.
Sada fólií pro popis (bílé), pro různé mezinárodní aplikace.
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Velké provedení

Tlačítkové hlásiče
704902

Kryt se sklem, žlutý, odstín obdobný RAL 1021

1

Modul elektroniky 804900 nebo 804901 se žlutým krytem 704902 odpovídá EN 12094-3
a na základě toho může být použit jako elektrické řídící zařízení pro plynová hasicí zařízení
v suchých prostorech bez nebezpečí výbuchu.

2

K použití tlačítkového hlásiče v jiné aplikaci, např. jako „tlačítko DOMÁCÍHO POPLACHU”,
jsou přiloženy vložky potištěné ve výrobním závodě.

3

Sada fólií pro popis (černé), pro různé mezinárodní aplikace.

704903

4

Kryt se sklem, oranžový, odstín obdobný RAL 2011

5

Sada fólií pro popis (černé), pro různé mezinárodní aplikace.

704904

Kryt se sklem, zelený, odstín obdobný RAL 6002

6

Sada fólií pro popis (bílé), pro různé mezinárodní aplikace

7

Tlačítkové hlásiče jsou tvořeny krytem a modulem elektroniky.

8

Ne všechny možnosti kombinací modulů elektroniky a krytů jsou schváleny VdS. Schválené
kombinace jsou u příslušných variant modulů elektroniky uvedeny v poli VdS certifikace.

9
Moduly elektroniky

10
Moduly elektroniky standardních hlásičů řady 9000

11

S indikací poplachu; k připojení na skupinu standardních hlásičů.

12

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Spínací kontakt 1. mikrospínač
Spínací kontakt 2. mikrospínač
Klidový proud
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Počet hlásičů / skupina
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Stupeň krytí 2
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Specifikace hlásiče

704477.10

8 až 30 V DC
9 V DC, např. systém 8000
využitý interně
Zatížení kontaktu 30 V DC / 1A
0 mA
typicky 9 mA při 9 V DC
LED dioda, červená
10 hlásičů v každé skupině (dle VdS)
0,6 mm až 1,5 mm2
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 43 (s krytem z hliníkového tlakového odlitku)
IP 54 (s krytem z hliníkového tlakového odlitku
a volitelnou sadou 704070)
cca 100 g bez krytu
95 x 95 x 25 mm
EN54-11, typ B

13
14
15
16

Modul elektroniky řada 9000 s 2. mikrospínačem
-Certifikace

G 27806

s piktogramem dle EN 54-11

99

Velké provedení

Tlačítkové hlásiče
Moduly elektroniky, procesně analogový hlásič (PAM) řada 9200

K použití na sběrnici esserbus® a esserbus®-PLus, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení standardních hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje
hlásič v režimu nouzového provozu.
Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Spínací kontakt 1. mikrospínač
Klidový proud
Proud při poplachu
Proud poplachu bez komunikace
Indikace poplachu
Počet hlásičů / skupina
Připojovací vedení
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí

Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Specifikace hlásiče

804473.10

8 až 42 V DC
19 V DC
využitý interně
cca 45 μA při 19 V DC
typicky cca 9 mA, impulzní
typicky 18 mA
LED dioda, červená
10 hlásičů / skupina, 127 hlásičů / kruh (dle VdS)
0,6 mm až 1,5 mm2
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 43 (s krytem z hliníkového tlakového odlitku)
IP 54 (s krytem z hliníkového tlakového odlitku
a volitelnou sadou 704070)
cca 100 g bez krytu
95 x 95 x 25 mm
EN 54-11, typ B

Modul elektroniky řada 9200, s oddělovačem
-Certifikace

G 201047

s piktogramem dle EN 54-11

804483

Modul elektroniky řada 9200, s oddělovačem, verze CZ
CZ verze pro kryt z hliníku 704810
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Velké provedení

Tlačítkové hlásiče
Kryt z hliníkového tlakového odlitku

1
Technické údaje
Montáž
Stupeň krytí
Materiál
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Klíč

2

aP
IP 43, IP 54 s volitelnou sadou 704070
hliníkový tlakový odlitek
cca 600 g
126 x 126 x 42 mm
769910, 769911 (viz příslušenství)

3

červená = obdobná RAL 3000; modrá = obdobná RAL 5009; žlutá = obdobná RAL 1018

4

Kompletní kryt, upevňovací materiál, štítek „Mimo provoz”, 2 zaoblené svěrné průchodky,
2 zaslepovací ucpávky

5
Barva červená (obdobná RAL 3000)

6
704801.10

Kryt se sklem, červený
s piktogramem dle EN54-11

704810

7

Kryt se sklem, červený, potisk “Hlásič požáru”

8
704802

Kryt se sklem, červený, potisk “Fire Alarm−ESSER”

704803

Kryt se sklem, červený, potisk “Brandmelder−ESSER”

10

704804

Kryt se sklem, červený, potisk “Hausalarm−ESSER”

11

9

12

Barva modrá (obdobná RAL 5009)
704854

13

Kryt se sklem, modrý, potisk ”Hausalarm−ESSER”

14
Barva žlutá (obdobná RAL 1018)

15
704871

Kryt se sklem, žlutý, potisk ”FM−200 Auslösung−ESSER”

16
704872

Kryt se sklem, žlutý, potisk ”CO2 Auslösung−ESSER”

704873

Kryt se sklem, žlutý, potisk ”Not−Aus−ESSER”

704874

Kryt se sklem, žlutý, potisk ”Hausalarm−ESSER”

101

Velké provedení − příslušenství

Tlačítkové hlásiče
704910

Náhradní tabulka skla pro kryt tlačítkového hlásiče 70490x

Tabulka skla dle EN 54-11 pro kryt tlačítkového hlásiče 70490x.
Technické údaje
Rozměry (Š x V)
Tloušťka skla

80 x 80 mm
0,9 mm

10 kusů

701040

Náhradní tabulka skla, pro kryt tlačítkového hlásiče 7047xx a
7048xx

Tabulka skla dle DIN 14655 - G s potiskem čtvrtin mezikruží, červená obdobná RAL 3000,
pro všechny kryty hlásičů velkého provedení 7047xx a 7048xx.
Technické údaje
Rozměry (Š x V)
Tloušťka skla

80 x 80 mm
0,9 mm

Vč. 10 ks papírových vložek s vícejazyčným nápisem „Mimo provoz”.
10 kusů

704917

Volitelná ochranná krytka IP 55 pro velké tlačítkové hlásiče 7049xx

10 přetahovacích krytů na svorkovnici ke zvýšení stupně krytí na IP55.
Vč. těsnicích podložek.

10 kusů

704070

IP 54 − sada pro velké tlačítkové hlásiče 7048xx
Volitelná sada kabelových průchodek se závitem ke zvýšení stupně krytí z IP 43 na IP 54
pro hliníkový kryt (č. výr. 7048xx).
Technické údaje
Průměr kabelu
Barva
Materiál
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6 mm
šedá, podobná RAL 7035
PS

Velké provedení − příslušenství

Tlačítkové hlásiče
769910

Klíč

1
Plastový klíč, pro všechny kryty hlásičů velkého provedení.
Náhrada za 061119.
pro funkci test modulu elektroniky č. výrobku 8049xx použijte zvláštní servisní klíč č. výrobku
769916.

2
3

769911

4

Klíč

5

Kovový klíč, typ D, pro všechny kryty hlásičů velkého provedení.

6
7
769916

8

Servisní klíč pro moduly elektroniky 8049xx
Kovovým servisním klíčem může výhradně autorizovaná osoba zrušit a znovu spustit
testování funkcí tlačítkového hlásiče.

9

Klíč je vhodný pro č. výrobku 8049xx.

10
11
781682

Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy, červený, pro kryt
tlačítkových hlásičů 7047xx + 7048xx

12

Ochranný kryt se stříškou s hranou vyčnívající dopředu, dle DIN 14655, tvar G, pro
všechny kryty hlásičů 7047xx a 7048xx, ke zvýšené mechanické ochraně a rovněž
k ochraně před povětrnostními vlivy.

13

Technické údaje
Materiál
Rozměry (Š × V × H):
Barva

PVC
135 x 153 x 62 mm
červená, obdobná RAL 3000

14
15

Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy a montážní materiál

781692

16

Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy, modrý, pro kryt tlačít−
kových hlásičů 7047xx + 7048xx

Ochranný kryt stejný jako 781682.
Technické údaje
Barva

modrá, obdobná RAL 5009
Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy a montážní materiál
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Tlačítkové hlásiče
781693

Ochranný sklopný kryt pro tlačítkové hlásiče, popis v němčině

Tento ochranný sklopný kryt je ochranou před falešnými poplachy, nebrání přitom aktivaci
skutečných poplachů. Zařízeni je tvořeno rámečkem pro bezpečnou manipulaci
z průhledného polykarbonátu a víčkem. Ochranný sklopný kryt se dá bez problémů
upevnit na tlačítkový hlásič, při montáži na omítku nebo pod omítku poskytuje ochranu
před falešnými poplachy vyvolanými při spuštění nedopatřením, vandalismem, následkem
působení prachu a vody.
Ochranný sklopný kryt je vhodný pro všechny tlačítkové hlásiče.
Technické údaje
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

IP 44
cca 590 g
180 x 260 x 100 mm

Další jazykové verze jsou k dispozici, na vyžádání je dostanete u příslušného technického
a prodejního poradce.

Příklad použití
781698

Distanční držák pro ochranný sklopný kryt

Distanční držák je potřeba při instalaci kabelů uložených na omítku.
Technické údaje
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

781699

cca 510 g
180 x 260 x 50 mm

Sada IP 55 pro ochranný sklopný kryt

Volitelná sada - sada samolepicích těsnění pro ochranný sklopný kryt 781693 ke zvýšení
stupně krytí z IP44 na IP55.
Sada IP 55 se nalepuje na distanční držák a při montáži se umísťuje mezi rámeček
ochranného sklopného krytu a distanční držák. Sada IP55 se nalepuje na distanční držák č.
výrobku 781698.

Příklad použití

104

www.novar.at

Tlačítkové hlásiče
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Plochý tvar
• Zásuvné svorky pro připojení
• Volitelné pomocné svorky
• Trojitá funkce klíče (zkoušení, otevírání, uvádění
do výchozího stavu)

Malé provedení
Tlačítkové požární hlásiče nové generace splňují aktuální požadavky jednotlivých různých
států ve smyslu normy EN 54 - 11 jako typ A (přímé vybavovací spouštění). Kryt hlásiče
má hezký tvar a je opatřen grafickým symbolem, který lze snadno pochopit . V souladu
s individuálními požadavky lze volitelně použít fólie pro popisovací pole. Těmi se bez
dalších pomocných prostředků dá snadno nahradit grafický symbol. Ovládací prvek je
označen symboly šipek. Inovovaný tlačítkový hlásič lze kontrolovat a zkoušet
jednoduchými prostředky. Pomocí klíče se uvádí v činnost mechanismus vybavovacího
spouštění skrytý pod krytkou. Promyšlená konstrukce umožňuje zjednodušenou instalaci.

1
2
3

Výměnou tabulky skla za plastové ovládací pole, které se dodává jako volitelná možnost, lze
hlásič uvádět do výchozího stavu klíčem.

4

Hlásič je standardně vhodný k montáži do instalačních krabic pod omítku. K montáži na
omítku je potřeba montážní kryt 704980. Objednejte prosím samostatně.

5

Definice typu A - přímá aktivace dle EN 54-11 § 3.4.1 (výňatek z normy):
Tlačítkový hlásič požáru, u něhož přepnutí do stavu poplachu proběhne automaticky (tj. bez
nutnosti dalšího uvedení v činnost), poté co došlo k roztříštění snadno rozbitelného prvku
anebo ke změně jeho polohy.

6
7

Kompletní hlásič

8
804970

Standardní tlačítkový hlásič, kompletní
-Certifikace

9

G 205131

10

S krytem hlásiče a indikací poplachu; k připojení na skupinu standardních hlásičů.
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Spínací kontakt 1. mikrospínač
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Počet hlásičů / skupina
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Rozměry
Specifikace hlásiče

11

8 až 30 V DC
9 V DC
využitý interně
typicky 9 mA
LED dioda, červená a žlutá barva
10 hlásičů v každé skupině (dle VdS)
max. 2,5 mm2 (AWG 26-14)
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 43, IP 55 se zakrývacím krytem 704965
plast ASA
červená, obdobná RAL 3020
cca 110 g
87 x 87 x 21 mm
87 x 87 x 57 mm s krytem na omítku
EN 54-11, typ A

12
13
14
15

1x náhradní tabulka skla 704960, 1x klíč 704966 a 1x papírová vložka s vícejazyčným
nápisem a grafickým symbolem „Mimo provoz”

16
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Malé provedení

Tlačítkové hlásiče
804971

IQ8 tlačítkový požární hlásič, kompletní
-Certifikace

G 205132

S krytem hlásiče, k použití na sběrnici esserbus® a esserbus®-PLus s uložením poplachu
do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení standardních hlásičů. Bez připojení na
sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu.
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Klidový proud
Proud při poplachu
Proud poplachu bez komunikace
Indikace poplachu
Provoz
Počet hlásičů
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Rozměry
Specifikace hlásiče

8 až 42 V DC
19 V DC
cca 45 μA při 19 V DC
typicky cca 9 mA, impulzní
typicky 18 mA
LED dioda, červená a žlutá barva
LED dioda, zelená
max.127 hlásičů / kruh (dle VdS)
max. 2,5 mm2 (AWG 26-14)
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 43, IP 55 s krytem 704965
Plast ASA
červená, obdobná RAL 3020
cca 110 g
87 x 87 x 21 mm
87 x 87 x 57 mm s krytem na omítku
EN 54-11, typ A

Vč. 1x náhradní tabulka skla 704960, 1x klíč 704966 a 1x papírová vložka s vícejazyčným
nápisem a grafickým symbolem „Mimo provoz”.

Příklad zapojení
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Tlačítkové hlásiče

Malé provedení − příslušenství

Moduly elektroniky, malé provedení tvar
804955

1

IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče se sklem, ESSER
-Certifikace

G 205132

2

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Klidový proud
Proud při poplachu
Proud poplachu bez komunikace
Indikace poplachu
Provoz
Počet hlásičů
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Specifikace hlásiče

8 až 42 V DC
19 V DC
cca 45 μA při 19 V DC
typicky cca 9 mA, impulzní
typicky 18 mA
LED dioda, červená a žlutá barva
LED dioda, zelená
max.127 hlásičů / kruh (dle VdS)
max. 2,5 mm2 (AWG 26-14)
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 43, IP 55 s krytem 704965
cca 78 g
87 x 87 x 21 mm
EN 54-11, typ A

3
4
5
6
7

1x náhradní tabulka skla 704960 a 1x papírová vložka s vícejazyčným nápisem a grafickým
symbolem „Mimo provoz”

Kryt ABS, malé provedení tvar
704951

8
Kryt malého tlačítkového hlásiče, modrý, obdoba RAL 5015

9
Technické údaje
Montáž
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

na povrch (aP)
IP 43, IP 55 se zakrývacím krytem 704965
kryt plast ASA
modrá, obdobná RAL 5015
cca 33 g
87 x 87 x 21 mm

10
11

1x klíč 704966 a 1 ks univerzální popisovací fólie 704961

12

Malé provedení tlačítka − příslušenství
704960

13

Náhradní tabulka skla, pro malé tlačítkové hlásiče, EN 54 −
ESSER

14
Náhradní tabulka skla, s nalepenou bílou fólií, potiskem a grafickým symbolem
dle EN 54-11 (typ B), pro malé tlačítkové hlásiče.

15

10 kusů

16
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Malé provedení − příslušenství

Tlačítkové hlásiče
704964

Plastové ovládací pole, pro malé tlačítkové hlásiče, EN 54 −
ESSER

Možnost uvedení do výchozího stavu, bílé, pro malý tlačítkový hlásič.
10 kusů

704965

Zakrývací kryt

Průhledný, pro malý tlačítkový hlásič. Zakrývací kryt slouží jako ochrana před vybavovacím spuštěním následkem nedopatření. Navíc lze zakrývací kryt pomocí plombovacího
drátu (č. výr. 055100.02) a plomby (č. výr. 055100.01) propojit s krytem hlásiče a pak
zaplombovat plombou.
Technické údaje
Stupeň krytí

IP 55

Manuální požární hlásič s namontovaným zakrývacím krytem

704966

Náhradní plastový klíč pro malé tlačítkové hlásiče

Plastový klíč, červený, pro malý tlačítkový hlásič.
10 kusů
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Malé provedení − příslušenství

Tlačítkové hlásiče
704967

Montážní rámeček pro malé tlačítkové hlásiče, červený a bílý

1

Červený, pro manuální požární hlásiče 804970 a 804971.
Univerzální montážní rámeček slouží k upevnění na nejrůznější instalační krabice pod
omítku.

2

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

3

cca132 x 132 x 8 mm

1x červený a 1x bílý montážní rámeček

4
5
6
7

Příklad použití: Montážní rámeček s manuálním požárním hlásičem

8

704980

Montážní kryt na omítku pro malé tlačítkové hlásiče, červený

10

Červený, pro manuální požární hlásiče 804970 a 804971.
Montážní kryt slouží k instalaci hlásiče na omítku.
Technické údaje
Barva
Rozměry (Š × V × H):

9

11

červená, obdobná RAL 3020
87 x 87 x 35 mm

12
704981

Montážní kryt na omítku pro malé tlačítkové hlásiče, modrý

13
Modrý, pro kryt tlačítkového hlásiče 704951.
Montážní kryt slouží k instalaci hlásiče na omítku.

14

Technické údaje
Barva
Rozměry (Š × V × H):

modrá, obdobná RAL 5015
87 x 87 x 35 mm

15
16
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Speciální provedení Ex

Tlačítkové hlásiče

Tlačítkový požární hlásič v nevýbušném provedení
761696

Tlačítkový hlásič (standard) v nevýbušném provedení, IP 66
-Certifikace

G 297060
Osvědčení o zkoušce typového vzoru: PTB 97 ATEX 3197

Standardní manuální požární hlásič k manuálnímu vybavovacímu spouštění požárního
poplachu resp. signalizaci nebezpečí ohrožení, jako hlásič k aplikaci v prostorech
ohrožených nebezpečím výbuchu.
Technické údaje
Jmenovité napětí
Klidový proud
Proud při poplachu
Zatížení obvodu
Počet hlásičů / skupina
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Specifikace hlásiče
Kategorie
Nevýbušné provedení
Popis

12 V DC až 24 V DC
0 mA
cca 9 mA
1 kOhm / 10 kOhm interní
max. 10 hlásičů v každé skupině (dle VdS)
0,6 mm až 2,5 mm2
-20 °C až +55 °C
-25 °C až +70 °C
IP 66
polyester zesílený skleněnými vlákny
červená, obdobná RAL 3000
cca 2 kg
150 x 180 x 85 mm
DIN 14678 tvar K
II 2G
EEx emd IIC T6
„Feuerwehr”

Vč. klíče a štítku „Mimo provoz”.
Neopomeňte, prosím, pro otvírání a vrácení do klidového stavu tlačítkového požárního hlásiče potřebujete vnitřní šestihranný klíč (velikost 4), který není zahrnut v dodávce.

Příslušenství:
701040

110

www.novar.at

náhradní tabulka skla, potištěná

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
®

Esserbus kopplery

111 - 120

11
12
13
14
15
16

111

Esserbus®

Kopplery

808610.10

Esserbus® koppler 12 relé (8 bit)
-Certifikace

G 206044

Esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 12 relé umožňuje rozšířit
počet výstupů ústředny. Koppler může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově
společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů 12 relé.
Externí napětí lze hlídat a kontrolovat, esserbus® koppler 12 relé lze provozovat i bez
externího napájení. Koppler esserbus® může být rozšířen pomocí doplňkové desky
oddělovače č. výrobku 788612.
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Rozsah napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Zatížitelnost kontaktu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

12 V DC nebo 24 V DC (externí síťový napáječ)
< 100 μA (při 19 V DC) (analogový okruh)
10 V DC až 28 V DC (externí síťový napáječ)
12 V DC nebo 24 V DC (externí síťový napáječ)
< 3 mA (NO kontakt) (externí síťový napáječ)
30 V DC / 1 A (max. 3 A na každý propojovací
vazební člen)
-10 °C až +45 °C
-25 °C až +75 °C
cca 110 g
150 x 82 x 20 mm

Příslušenství
788612
788600
788650
788601
788651

Příklad zapojení
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deska oddělovače
instalační krabice šedá pro montáž na omítku, podobná RAL 7035
instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016
instalační krabice šedá pro montáž pod omítku, podobná RAL 7035
instalační krabice bílá pro montáž pod omítku, podobná RAL 9016

Esserbus®

Kopplery

808611.10

1

Esserbus® koppler 32 LED výstupů (8 bit)
-Certifikace

G 206044

2

Esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 32 výstupů umožňuje
rozšířit počet výstupů ústředny. Na tomto esserbus® koppleru je 32 výstupů k přímému
řízení LED. Pro každý výstup je určena jedna připojovací svorka. Výstupy mohou být
použity se zapojením s kladnou nebo zápornou polaritou (dáno programováním). Na kruhovou sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů . Esserbus® koppler může být volitelně rozšířen pomocí doplňkové desky oddělovače 788612. Koppler potřebuje k provozu
přívod externího napájecího napětí. Je dána možnost toto napětí hlídat a kontrolovat.
Maximální délka vedení od koppleru k externímu přístroji je max. 100 m.

3
4
5

Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Rozsah napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
LED výstup
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

12 V DC (externí síťový napáječ)
< 100 μA (při 19 V DC) (analogový okruh)
10 V DC až 15 V DC (externí síťový napáječ)
12 V DC (externí síťový napáječ)
max. 320 mA (externí síťový napáječ)
12 V DC / 10 mA
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +75 °C
cca 95 g
150 x 82 x 20 mm

6
7
8

Příslušenství
788612
788600
788650
788601
788651

9

deska oddělovače
instalační krabice šedá pro montáž na omítku, podobná RAL 7035
instalační krabice bílá pro montáž na omítku, podobná RAL 9016
instalační krabice šedá pro montáž pod omítku, podobná RAL 7035
instalační krabice bílá pro montáž pod omítku, podobná RAL 9016

10
11
12
13
14
15
16

Příklad zapojení
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808613.10

Esserbus® koppler 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit)
-Certifikace

G 206042

Esserbus® koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 4S/2R umožňuje rozšířit
počet vstupů a výstupů ústředny. Je dána možnost připojení automatických standardních
hlásičů a tlačítkových hlásičů bez adresování:
- max. 30 standardních hlásičů bez ESK v každé skupině hlásičů
- max. 10 standardních hlásičů s ESK v každé skupině hlásičů
- max. 10 tlačítkových hlásičů nebo technických poplachových prvků v každé skupině.
Koppler esserbus® může být volitelně rozšířen nasazením doplňkové desky oddělovače
788612. Koppler potřebuje k provozu přívod externího napájecího napětí. Je dána
možnost toto napětí hlídat a kontrolovat. Na kruhovou sběrnici lze připojit maximálně 31
esserbus® kopplerů 4S/2R.
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Technické údaje
• Dvě relé, volitelně programovatelné s různými
režimy provozu
• Lze naprogramovat funkci „závislosti dvou
skupin”.

Jmenovitý proud
Rozsah napětí
Jmenovité napětí

Odběr proudu
Omezení proudu skupiny hlásičů
Zatížitelnost kontaktu relé
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

< 250 μA (při 19 V DC) (analogový kruh)
11 V DC až 28 V DC (externí síťový napáječ)
19 V DC, max. 42 V DC (analogový kruh)
12 V DC nebo 24 V DC (externí síťový napáječ)
9 V DC (vstupy skupin hlásičů)
maximálně 30 mA
maximálně 25 mA (vstupy skupin hlásičů)
30 V DC / 1 A
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +75 °C
cca 28 g
82 x 72 x 20 mm

Příslušenství
788603.10
788612

Příklad zapojení
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kryt modulu pro montáž na C lištu
deska oddělovače

Esserbus®

Kopplery
808614.10

Esserbus® koppler 1 skupina hlásičů
-Certifikace

1

G 206042

Esserbus®

koppler pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 1S umožňuje rozšířit
počet vstupů ústředny. Je dána možnost připojení automatických standardních hlásičů
a tlačítkových hlásičů bez adresování:
- max. 30 standardních hlásičů bez ESK v každé skupině hlásičů
- max. 10 standardních hlásičů s ESK v každé skupině hlásičů
- max. 10 tlačítkových hlásičů nebo technických poplachových prvků v každé skupině.
Koppler esserbus® může být volitelně rozšířen nasazením doplňkové desky oddělovače
788612. Koppler potřebuje k provozu přívod externího napájecího napětí. Je dána
možnost toto napětí hlídat a kontrolovat. Na kruhovou sběrnici lze připojit maximálně 32
esserbus® kopplerů 1S.

2
3
4
5
6

Technické údaje
Jmenovité napětí

Odběr proudu

Omezení proudu skupiny hlásičů
Jmenovitý proud
Rozsah napětí
Klidový proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

19 V DC, max. 42 V DC (analogový okruh)
12 V DC nebo 30 V DC (externí síťový napáječ)
9 V DC (vstupy skupin hlásičů)
maximálně 28 mA (externí síťový napáječ)
typicky < než 7 mA klidový proud (externí síťový
napáječ)
maximálně 25 mA (vstupy skupin hlásičů)
< 120 μA (při 19 V DC) (analogový okruh)
11 V DC až 28 V DC (externí síťový napáječ)
< 3 mA (externí síťový napáječ)
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +75 °C
cca 28 g
82 x 72 x 20 mm

7
8
9
10

včetně zásuvných propojek

Příslušenství
788603.10

11

kryt modulu pro montáž na C lištu

12
13
14
15
16

Příklad zapojení
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808615

Esserbus® komunikační koppler

S tímto esserbus® kopplerem lze připojit ústřednu SHZ 8010 na sběrnici esserbus®
a integrovat jí tak do EPS systému 8000. Na jedné sběrnici esserbus® lze provozovat
a propojit do sítě max. 8 ústředen 8010. Všechna zobrazení, indikace a ovládání lze realizovat z ústředny EPS. Komunikační koppler na sběrnici esserbus® obsadí jednu adresu.
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Rozsah napětí
Klidový proud

Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

19 V DC, max. 42 V DC (analogový okruh)
12 VDC nebo 24 V DC (externí síťový napáječ)
< 150 μA (při 19 V DC) (analogový okruh)
10 V DC až 28 V DC (externí síťový napáječ)
< 3 mA, při napájení z ústředny EPS a
počítače hašení požáru 8010 (externí síťový
napáječ)
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +75 °C
cca 28 g
75 x 65 x 20 mm

Montáž: ve skříni ústředny 8010
včetně desky oddělovače

808619

Esserbus® koppler pro aplikace FSA
-Certifikace

G 298037

Koppler FSA se dá využít pro různé případy aplikace: v samostatném nezávislém provozu
nebo na sběrnici esserbus®. Při provozu na sběrnici esserbus® lze použít automatické
hlásiče požáru řady 9200 jako hlásiče FSA. Při provozu koppleru FSA na kruhu sběrnice
jsou stavy řídícího zařízení zobrazovány v ústředně hlášení požáru.
Esserbus® koppler může být volitelně rozšířen pomocí doplňkové desky oddělovače
788612. Koppler potřebuje k provozu přívod externího napájecího napětí. Je dána
možnost toto napětí hlídat a kontrolovat.
Výkonové parametry
a charakteristické znaky

Technické údaje
Jmenovité napětí

• Je možné použití inteligentních hlásičů řady
9200 (např. hlásiče OT, OTI, O2T) jako hlásičů
FSA
• FSA hlásiče jako prvky na kruhové sběrnici se
dají programovat
• Stavová indikace řídícího zařízení v ústředně
hlášení požáru
• Ovládání řídícího zařízení automatickými hlásiči požáru při provozu bez FSA
• Je možný nezávislý provoz koppleru FSA

Jmenovitý proud
Rozsah napětí
Odběr proudu
Klidový proud
Omezení proudu skupiny hlásičů
Zatížitelnost kontaktu
Hlídání a kontrola relé
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Rel. vlhkost vzduchu
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

19 V DC, max. 42 V DC (analogový okruh)
12 V DC nebo 24 V DC (externí síťový napáječ)
9 V DC (vstupy skupin hlásičů)
< 350 μA (analogový okruh)
10 V DC až 28 V DC (externí síťový napáječ)
max. 28 mA (externí síťový napáječ)
< 6 mA (externí síťový napáječ)
maximálně 25 mA (vstupy skupin hlásičů)
30 V DC / 1 A; 48 V DC / 0,5 A
(vstupy skupin hlásičů)
10 kOhm / ±40 %
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +75 °C
max. 97 % (bez orosení)
cca 70 g
72 x 65 x 20 mm

Odpovídající příklady zapojení k provozu koppleru FSA v nezávislém provozu a rovněž jako
účastníka v systému hlášení požáru 8000 naleznete v kapitole systém řízení únikových
východů.
DIBt (Německý ústav pro techniku ve stavebnictví) schválení:
Schválení systému System 8000-FSA
Číslo schválení Z-6.5-1764
Schválení systému kopplery FSA
Číslo schválení Z-6.5-1759
Schválení systému System 8000-FSAČíslo schválení Z-6.5-1808
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808630.10

Modul pro připojení speciálních hlásičů RZT 8000 / 24 V

1
Modul pro připojení speciálních hlásičů je samostatným účastníkem na sběrnici
esserbus®. Na vstupy 4 skupin lze individuálně připojit automatické hlásiče požáru
a tlačítkové hlásiče (technologie limitních hodnot). Pomocí interního DC / DC měniče lze
napětí všech 4 skupin konfigurovat na 18 V nebo 24 V. K provozu speciálních hlásičů
není potřeba žádný doplňkový resetovací modul.

2
3

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Proud skupiny hlásičů
Zatížitelnost kontaktu
Hlídání a kontrola relé
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

4

10,5 V DC až 13,8 V DC
12 V DC
max. 1250 mA
omezení 125 mA na každou skupinu hlásičů
30 V DC / 1 A, 48 V AC / 0,5A
10 kOhm / +/- 40 %
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +75 °C
cca 150 g
150 x 82 x 20 mm

5
6

Možnost připojení je nutno v každém jednotlivém případě bezpodmínečně předem prověřit
s technickým oddělením.

808631.10

7

Modul pro připojení speciálních hlásičů RZT 8000 / 12 V

8

Stejný jako 808630, ale napětí skupin 12 V DC, bez možnosti konfigurace.

9
10
11
12

Příslušenství kopplerů esserbus®

13
788600
788650
788601
788651
788605
788602
788652
788603.10
788612

Kryt esserbus® koppleru aP, šedý
Kryt esserbus® koppleru aP, bílý
Kryt esserbus® koppleru uP, šedý
Kryt esserbus® koppleru uP, bílý
Montážní sada
Sada pro připojení na C lištu
Sada pro připojení na DIN lištu
Kryt modulu

14
15
16

Deska oddělovače

Deska oddělovače, speciálně pro esserbus® kopplery.
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Modul technického alarmu TAL

Řada 9200

804863

TAL modul optoelektrický vstup / oddělovač

Modul TAL pracuje jako prvek vedení esserbus®. Zajišťuje detekci, přenos a adresaci různých technických alarmů ze systému 8000. Obsahuje oddělovač. Externí napájení není
nutné, modul TAL je napájen z vedení esserbus®.

Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Vstup
Klidový proud
Proud při poplachu
Proud poplachu bez komunikace
Indikace poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

8 až 42 V DC
19 V DC
2,4 až 24 V DC / 0,4 až 15 mA
cca 45 mA při 19 V DC
typicky 9 mA, impulzní
typicky 18 mA
LED dioda, červená
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
IP 42
plastový kryt (ABS)
šedobílá, obdobná RAL 9002
cca 200 g
124 x 124 x 38 mm

Montáž aP

804864

TAL modul optoelektrický vstup / relé

Stejný jako 804863, ale bez oddělovače a s reléovým výstupem
Technické údaje
Reléový výstup / spínací kontakt
Zatížitelnost kontaktu

805863

přepínač bez napětí
30 V / 1A

TAL modul optoelektrický vstup / oddělovač IP 54

Stejný jako 804863, ale v krytu z materiálu makrolon.
Technické údaje
Stupeň krytí
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
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IP 54
bílá, odstín papyrus, obdobná RAL 9018
cca 300 g
122 x 120 x 55 mm

Esserbus®

Kopplery
805864

TAL modul optoelektrický vstup / relé IP 54

1

Stejný jako 804864, ale v krytu z materiálu makrolon.

2

Technické údaje
Stupeň krytí
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

IP 54
bílá, odstín papyrus, obdobná RAL 9018
cca 300 g
122 x 120 x 55 mm

3
4

804869

5

IQ8TAM modul technického alarmu pro DIN nebo C lištu
Modul IQ8TAM pracuje jako prvek vedení esserbus®. Zajišťuje detekci, přenos a adresaci
různých technických alarmů ze systému 8000. Obsahuje oddělovač. Externí napájení není
nutné, modul TAM je napájen z vedení esserbus®.
Při přerušení vodiče si všichni účastníci na linkovém vedení zachovají svoji schopnost
funkce. Modul nepotřebuje žádný samostatný přívod napájecího napětí. Přívod
napájecího napětí je realizován po sběrnici esserbus®.

7
8

Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Klidový proud
Proud při komunikaci
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Kryt
Barva
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

6

8 V DC až 42 V DC
19 V DC
cca 45 μA (střední)
cca 9 mA, impulzní
cca 18 mA (bez komunikace)
LED dioda, červená, ø 3 mm
max. 1,5 mm2
-20 °C až +70 °C
-30 °C až +75 °C
Ą 95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
plast PA 66
světle šedá, obdobná RAL 7035
IP 30
cca 100 g
25 x 110 x 110 mm

9
10
11
12

Modul lze namontovat na vhodném montážním místě ve skříni ústředny EPS nebo např. ve
skříni rozváděče na DIN lištu nebo na C lištu. Každý modul lze připojit samostatně a nebo
s využítím konektorů na boční straně lze připojit moduly do kaskády.

13
14
15
16

Příklad zapojení

119

Esserbus®

Kopplery
804870

Vyvažovací modul pro IQ8TAM

Na vstup modulu technického poplachu IQ8TAM k montáži na DIN lištu, č. výrobku
804869, lze připojit hlídaný externí spínací kontakt. Při vybavovacím spuštění externího
spínacího kontaktu se zobrazí číslo skupiny a naprogramovaný doplňkový text IQ8TAM, na
kterém je externí kontakt připojen.
Ke hlídání a kontrole tohoto kontaktu je možné použít vyvažovací modul č. výr. 804870.
Technické údaje
Odpor obvodu poplachu
Zakončovací odpor

1 kOhm
10 kOhm

Délka vedení k vyvažovacímu modulu může být až 250 m!

Schéma vnitřního zapojení modulu poplachu, hlídání a kontroly
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Bezdrátová zařízení
Součásti bezdrátových systémů
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Součásti bezdrátových systémů

Bezdrátová zařízení
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Vlastnosti rádiového přenosu
• Proces přenosu odolný proti rušení na základě
dvou pásem s využitím skokových kmitočtů
• Obousměrný datový přenos
• Nepřetržité automatické hlídání a kontrola
rádiové trasy na ochranu proti působení cizích
vlivů
• Automatické přepnutí kmitočtového pásma resp.
kanálu rádiového přenosu při rušení a poruchách
• Detekce blokování pásma
• Velmi vysoký dosah přenosu (ve volném prostoru do cca 300 m)
• Automatická detekce rušení a poruch při příliš
slabé intenzitě pole

Následující bezdrátové součásti jsou vhodné pouze pro ústředny IQ8Control. Účastníci
rádiového provozu vzájemně komunikují v módu dvoupásmového přenosu. Rádiová technologie používá proces skokových kmitočtů, aby byla zajištěna nejvyšší spolehlivost přenosu. Přitom se při působení zdrojů rušení automaticky přepíná kmitočtové pásmo resp.
kanály rádiového přenosu. Jestliže jsou celé pásmo a přijímač zablokovány silným
rušením, je tento stav okamžitě signalizován do ústředny EPS. Tím je zajištěno bezpečné
a spolehlivé rádiové spojení.
Dosah přenosu je ve volném prostoru až 300 m. Ve vnitřních prostorách se dosah řídí
stavem, vlastnostmi a materiálem budovy, závisí na tloušťce stěn nebo použití železobetonu.
Technické údaje
Kmitočtové pásmo
Výkon vysílače
Citlivost
Hrubá rychlost datového přenosu

433 MHz s 20 kanály
868 MHz s 5 kanály
10 mW
min. -100 dBm
19,2 Kbit/s

U rádiových součástí respektujte prosím, že je potřeba samostatné školení. V rámci školení
se podrobněji probírá projektování i uvádění do provozu.
Přístroj „IQ8Wireless rádiový koppler k montáži na stěnu” (č. výr. 805595) při použití v souladu s účelem, k němuž je určen, odpovídá základním požadavkům i ostatním ustanovením
příslušných předpisů.

Příklad připojení bezdrátových zařízení
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Bezdrátová zařízení
805593

Rádiová patice

1
-Certifikace

G 205112

Rádiová patice umožňuje napojení hlásičů IQ8Quad TM, TD, O, O2T a OTG na sběrnici
esserbus® / esserbus®-PLus po rádiové trase. Provoz hlásičů IQ8Quad s integrovanými
signalizačními prvky není možný.
Přes rádiový koppler nebo rádiovou bránu patice integruje inteligentní automatické hlásiče na sběrnici esserbus® / esserbus®-PLus. Hlásiče se tím stanou účastníky kruhové
sběrnice s individuálním adresováním, bez nutnosti kabelového propojení s touto sběrnicí.

2

Technické údaje

4

Provozní napětí
Provozní doba baterií

Odběr proudu
Dosah ve vnitřních prostorách
Dosah ve venkovním prostředí
Provozní teplota
Teplota skladování
Vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

4 kusy lithiové baterie každá 3,6 V (AA)
3 až 5 let, v závislosti na typu hlásiče,
teplotě při použití a dalších podmínkách
okolního prostředí
cca 50 μA
cca 30 m
cca 300 m
-5 °C až +55 °C
bez baterií -20 °C až +70 °C
s bateriemi +25 °C +/-10 °C
< 95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
IP 42
ABS-V0
bílá, obdobná RAL 9010
315 g (vč. baterií)
135 x 49 mm (s hlásičem V: 88 mm)

5
6
7
8

4 kusy lithiové baterie každá 3,6 V 805597 a 1 ks patice hlásiče v základním provedení
IQ8Quad 805590 s drátovou propojkou.

9

Příslušenství
805597

3

10

4 ks lithiové baterie 3,6 V

Rádiová patice vhodná pro
• Hlásiče termomaximální (č. výr. 802171)
• Hlásiče termodiferenciální (č. výr. 802271)
• Optické hlásiče (č. výr. 802371)
• O2T multisenzorový hlásič (č. výr. 802374)
• OTG multisenzorový hlásič (č. výr. 802473)
Vlastnosti rádiové patice
• Individuální identifikace hlásiče na ústředně
• Pravidelná kontrola hlásiče ohledně funkčnosti
indikace poplachu a provozu na hlásiči
• Předávání poplachu a poruchy dle EN 54-2
• Snadná výměna hlásiče a baterií pomocí
nástroje k vyjímání hlásičů
• Hlášení poruchy při odstranění namontované
rádiové patice a vloženého hlásiče
• Stálé hlídání a kontrola napětí baterií
• Životnost baterií v závislosti na typu hlásiče a
podmínkách okolního prostředí až 5 let

11
12
13
14
15
16
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Bezdrátová zařízení
805595

Rádiový koppler k montáži na stěnu
-Certifikace

G205113

Rádiový koppler je konstruován k montáži na stěnu. Rádiový koppler komunikuje až s 32
jinými účastníky rádiového přenosu. Mohou to být rádiové patice s různými typy inteligentních automatických hlásičů požáru. Rádiový koppler integruje do ústředny IQ8Control
prostřednictvím rádiové patice inteligentní automatické hlásiče a je připojen přímo na
sběrnici esserbus®. Hlásiče se tím stanou účastníky kruhové sběrnice s individuálním
adresováním. Na jedné kruhové sběrnici lze provozovat až 10 rádiových kopplerů. Rádiový
koppler může být připojen na kruhovou sběrnici i na konvenční vstup ústředny anebo
může být provozován jako samostatný nezávislý přístroj. Jsou k dispozici bezpotenciálové
výstupy pro sumární poruchu a sumární hlášení požáru.
U ústředen EPS 8000C/M, 8008, 8007 musí být rádiový koppler připojen pomocí svého
relé do vstupu ústředny (např. kopplery 4S/2R).

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Komunikace až s 32 účastníky rádiového přenosu
• Všichni účastníci rádiového přenosu jsou na
sběrnici esserbus® integrováni jako účastníci
s možností invdividuálního adresování
• Účastníci rádiového přenosu mohou být přiřazeni až ke 32 skupinám hlásičů
• Předávání poplachu a poruchy dle EN 54-2
• Je možné připojení na sběrnici esserbus® /
esserbus®-PLus i na konvenční vstupy
ústředny
• Je možný autonomní nezávislý provoz
• Bezpotenciálové výstupy pro sumární poruchu
a sumární hlášení požáru

Rozsah provozního napětí
Provozní napětí
Zatížení kontaktu relé
Klidový proud
Proud při poplachu
Dosah ve vnitřních prostorách
Dosah ve venkovním prostředí
Provozní teplota
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost

Příklad zapojení
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9 V DC až 30 V DC
12 V DC nebo 24 V DC externí
30 V DC / 1A
cca 17 mA při 12 V DC
cca 18 mA při 12 V DC
do 30 m
do 300 m
-5 °C až +55 °C
-10 °C až +60°C
IP 42
plasty ASA + PC
bílá, obdobná RAL 9010
cca 250 g

Součásti bezdrátových systémů

Bezdrátová zařízení
805594

Rádiová přístupová brána pro hlásiče
-Certifikace

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

1

vyžádána

Tato rádiová přístupová brána je koncipována speciálně pro pohodlné a časově úsporné
rozšíření stávajícího systému hlášení požáru s ústřednou IQ8Control. Vyjmutím již nainstalovaného hlásiče a vložením této rádiové přístupové brány se dá do stávajícího
systému začlenit až 10 dalších hlásičů požáru vybavených rádiovou paticí (č. výrobku
805593). To se provádí bez nutnosti nové instalace kabelů. Rádiová přístupová brána prostřednictvím rádiové patice integruje inteligentní automatické hlásiče na sběrnici
esserbus® / esserbus®-PLus. Hlásiče se tím stanou účastníky kruhové sběrnice s individuálním adresováním.
Na jedné kruhové sběrnici lze provozovat až 9 rádiových přístupových bran. Každá rádiová
přístupová brána sníži max. počet účastníků sběrnice esserbus® o 12.

2
3
4

Technické údaje
• Rádiové brány lze vřadit mezi instalované
patice hlásičů a hlásiče IQ8Quad. Není nutná
žádná doplňková instalace kabelů.
• Komunikace až s 10 účastníky rádiového přenosu
• Všichni účastníci rádiového přenosu jsou na
sběrnici esserbus® integrováni jako účastníci
s možností invdividuálního adresování
• Účastníci rádiového přenosu mohou být přiřazeni až k 10 skupinám hlásičů
• Až 9 rádiových bran na jedno kruhové vedení
• Předávání poplachu a poruchy dle EN 54-2
• Snadná výměna hlásiče a baterií pomocí
nástroje k vyjímání hlásičů
• Hlášení poruchy při odstranění namontované
rádiové brány a vloženého hlásiče
• Stálé hlídání a kontrola napětí baterií
• Životnost baterií v závislosti na podmínkách
okolního prostředí až 5 let

Přívod napájecího napětí
Provozní doba baterií
Odběr proudu
Dosah ve vnitřních prostorách
Dosah ve venkovním prostředí
Provozní teplota
Teplota skladování
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Rozměry ( (ø x V)
Hmotnost

5

4 ks lithiové baterie každá 3,6 V
až 5 let
4 mA při 10 rádiových hlásičích
cca 30 m
cca 300 m
-10 °C až +55 °C
-10 °C až +60 °C
IP 42
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
135 x 49 mm (s hlásičem V = 88 mm)
350 g (vč. baterií)

6
7
8

V rozsahu dodávky rádiové přístupové brány není obsaženo základní provedení patice hlásiče
IQ8Quad 805590.

Příslušenství
805597

805601

10

4 ks lithiové baterie 3,6 V

11

IQ8 bezdrátový univerzální interface, bez krycí desky, červený

-Certifikace

G 206092

Rádiový interface umožňuje napojení malého i velkého tlačítkového hlásiče IQ8 prostřednictvím rádiové trasy na esserbus®/esserbus®-PLus. Rádiový interface připojí pomocí
rádiového koppleru nebo rádiové brány tlačítkový hlásič IQ8 na esserbus®/esserbus®PLus. Ty se pak stanou plnohodnotnými účastníky kruhové sběrnice s možností individuálního adresování.
Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Rádiový interface vhodný pro:
• IQ8 tlačítkové hlásiče, modul elektroniky,
velký (výr.č. 804905/804906)
• IQ8 tlačítkové hlásiče, malé (výr.č. 804971).
• IQ8 tlačítkové hlásiče, modul elektroniky ,
malý (výr.č. 804955)
Vlastnosti rádiového interface:
• jednotlivá identifikace tlačítkového hlásiče
IQ8 na ústředně (EPS)
• pravidelná kontrola funkce tlačítkového hlásiče IQ8
• hlášení poruchy do ústředny (EPS) při
odstranění tlačítkového hlásiče IQ8
• indikátor provozního režimu na manuálním
hlásiči IQ8, velký
• předávání poplachu a poruchy podle EN 542
• jednoduchá výměna čidla a baterie pomocí
přiloženého multifunkčního klíče
• průběžná kontrola stavu baterie, včasná signalizace výměny baterie do ústředny (EPS)
• doba životnosti baterie až 5 let

9

4 kusy lithiové baterie 3,6 V (č. výr. 805597)

Provozní napětí
Provozní doba
Příkon
Kmitočtové pásmo 1
Dosah ve vnitřních prostorách
Dosah ve venkovním prostředí
Teplota prostředí
Skladovací teplota
Vlhkost vzduchu
Ochrana
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š x V x H)

12
13
14

4 baterie, každá 3,6 V (AA)
max. 5 let
cca 30 μA
433 / 868 MHz
cca 30 m
cca 300 m
-5 °C až +55 °C
bez baterií: -20 °C až +70 °C
s bateriemi: +15 °C až +35 °C
max. 95° rel. vlhkost (bez orosení)
IP 42
PC / ASA plast
červená, podobná RAL 3020
cca 285 g vč. baterií (bez nástavce)
135 x 135 x 20 mm (bez nástavce)

15
16

4 ks lithiové baterie 3,6 V (č. výrobku 805597)
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Bezdrátová zařízení

805602

IQ8 bezdrátový univerzální interface, bez krycí desky, bílý

-Certifikace

G 206092

Jako 805601.
Technické údaje
Barva

805605

bílá, podobná RAL 9010

Kryt pro bezdrátový universální interface červený a bílý

Při samostatném provozu interface (Typ 805601 + 805602) , nebo při externím
připojení tlačítkového hlásiče
Technické údaje
Barva
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
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červená, podobná RAL 3020
bílá, podobná RAL 9010
cca 33 g
133 x 133 x 8 mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Speciální hlásiče

11

Plamenné hlásiče

127 - 130

Hlásiče do vzduchotechniky

131 - 137

Lineární teplotní hlásiče

138 - 139

Lineární optické hlásiče

140 - 142

Systémy nasávání kouře

143 - 165

Příslušenství

166 - 168
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Plamenné hlásiče

Speciální hlásiče
Nevýbušné provedení
761347

IR plamenný Ex hlásič X 9800
-Certifikace

G 203084

Hermeticky uzavřený zapouzdřený plamenný hlásič se vyznačuje zejména spolehlivým
provozem za obtížných podmínek.
Integrovaná LED dioda a tři relé podávají informace o stavech provoz, porucha a poplach.
Odolnost vůči znečištění a odolnost vyhřívaného optického systému jak proti orosení, tak
proti námraze umožňují provoz i ve venkovním prostředí.
Typickými oblastmi použití jsou turbíny, petrochemie a automobilový průmysl.

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Rozsah zabíraného úhlu 90°
• Ošetřování a údržba pomocí magnetu, není
potřeba zkušební svítidlo
• Stavová indikace na hlásiči, pomocí tří
barevné LED diody provoz, porucha
a poplach.

Technické údaje
Provozní napětí
Provozní teplota
Teplota skladování
Příkon
Hmotnost
Stupeň krytí
Zabíraný úhel
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení
Rozměry (ø x V)
Dosah
Materiál krytu
Specifikace hlásiče
Osvědčení o zkoušce typového vzoru

24 V DC
-40 °C až +75 °C
-55 °C až +85 °C
16,5 W při 30 V DC se zakončovacím odporem
a při provozu vyhřívání čočky a maximální teplotě
2,7 kg + držák 6,0 kg
IP 66
90°
II 2 GD
EEx d IIC T5-T6 T86°C
122 x 246 mm
max. 15 m
Hliník
EN 54-10, třída 1
DEMKO 02 ATEX 132195

K provozu je navíc potřeba resetovací modul č. výrobku 781332.
Držák a montážní materiál

Příklad zapojení
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Plamenné hlásiče

Speciální hlásiče
761348

UV plamenný Ex hlásič X 2200

1
-Certifikace

G 203083

Hermeticky uzavřený zapouzdřený plamenný hlásič je vybaven automatickým, optickým
vlastním hlídáním a kontrolou, které připouštějí použití za obtížných podmínek.
Integrovaná LED dioda a tři relé podávají informace o stavech provoz, porucha a poplach.
Odolnost vůči znečištění a odolnost vyhřívaného optického systému jak proti orosení, tak
proti námraze umožňují provoz i ve venkovním prostředí.
Typickými oblastmi použití jsou turbíny, sklady munice, sklady plynu a letištní hangáry.

2
3
4

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Rozsah zabíraného úhlu 90°
• Ošetřování a údržba pomocí magnetu, není
potřeba zkušební svítidlo.
• Stavová indikace na hlásiči, pomocí tří
barevné LED diody provoz, porucha
a poplach.

5

Technické údaje
Provozní napětí
Provozní teplota
Teplota skladování
Příkon
Hmotnost
Stupeň krytí
Zabíraný úhel
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení
Rozměry (ø x V)
Dosah
Materiál krytu
Specifikace hlásiče
Osvědčení o zkoušce typového vzoru

24 V DC
-40 °C až +75 °C
-55 °C až +85 °C
7,6 W při 30 V DC se zakončovacím odporem
2,7 kg + držák 6,0 kg
IP 66
90°
II 2 GD
EEx d IIC T5-T6 T86°C
112 x 246 mm
max. 18 m
hliník
EN 54-10, třída 1
DEMKO 02 ATEX 132195

6
7
8
9

K provozu je navíc potřeba resetovací modul 781332.
Držák a montážní materiál

761349

10

UV/IR plamenný Ex hlásič X 5200
-Certifikace

11

G 203085

Hermeticky uzavřený zapouzdřený kombinovaný plamenný hlásič může být namontován
tak, že UV a IR vysílače hlídají a kontrolují stejnou oblast ohrožení pod zabíraným úhlem
90°. K vybavovacímu spuštění dojde teprve při reakci IR a UV snímačů.
Integrovaná LED dioda a tři relé podávají informace o stavech provoz, porucha a poplach.
Odolnost vůči znečištění a odolnost vyhřívaného optického systému jak proti orosení, tak
proti námraze umožňují provoz i ve venkovním prostředí. Typickými oblastmi použití jsou
turbíny, sklady munice, petrochemie a letištní hangáry.

12
13
14

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Rozsah zabíraného úhlu 90°
• Ošetřování a údržba pomocí magnetu, není
potřeba zkušební svítidlo.
• Stavová indikace na hlásiči, pomocí tří
barevné LED diody provoz, porucha
a poplach.

Technické údaje
Provozní napětí
Provozní teplota
Teplota skladování
Příkon

Hmotnost
Stupeň krytí
Zabíraný úhel
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení
Rozměry (ø x V)
Dosah
Materiál krytu
Specifikace hlásiče
Osvědčení o zkoušce typového vzoru

15

24 V DC
-40 °C až +75 °C
-55 °C až +85 °C
17,5 W při 30 V DC se zakončovacím odporem
a při provozu vyhřívání čočky a maximální
teplotě
2,7 kg + držák 6,0 kg
IP 66
max. 90°
II 2 GD
EEx d IIC T5-T6, T86°C
122 x 246 mm
max. 15 m
Hliník
EN 54-10, třída 1
DEMKO 02 ATEX 132195

16

K provozu je navíc potřeba resetovací modul 781332.
Držák a montážní materiál
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Plamenné hlásiče

Speciální hlásiče
781316

Plamenný hlásič IR 3501 Ex
Plamenný hlásič IR 3501 obsahuje dva zcela oddělené optické pracovní IR kanály a třetí
kanál pro monitorování znečištění vyhodnocovací optiky. Komplexní integrovaná elektronika provádí detekci a zpracování signálů specifických pro oheň. Následně je vysílán signál
do ústředny EPS.
Plamenné hlásiče řady IR 3511 a IR 3501 Ex jsou koncipovány k detekci otevřených
nekouřících plamenů i plamenů vyvíjejících kouř a vznikajících hořením pevných nebo
kapalných organických materiálů, jako např. plynů, ropných produktů, plastů, dřeva atd.

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Plamenný hlásič s elektronikou s vlastní bezpečností pro provoz v oblastech ohrožených
nebezpečím výbuchu zóny 1
• Připojení pouze do proudových okruhů a
obvodů s osvědčením vlastní bezpečnosti
(oddělovací bezpečnostní bariéra)
• Třída nevýbušného provedení EEX ib II CT6 do
40° C teploty okolního prostředí
• Třída nevýbušného provedení EEX ib II CT4 do
80° C teploty okolního prostředí

Jmenovité napětí
Provozní napětí
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Rozsah teplot
Kryt
Barva
Napětí na svorkách
Vyhodnocení požáru
Spektrální citlivost
Hmotnost
Provozní napětí
Provozní teplota
Teplota skladování
Příkon
Hmotnost
Stupeň krytí
Zabíraný úhel
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení
Rozměry (V x Š x H)
Dosah
Materiál krytu
Specifikace hlásiče
Osvědčení o zkoušce typového vzoru

9 V DC
7,6 až 15 V DC
max. 95%
IP 65
-25° C až +80° C
hliníkový tlakový odlitek
RAL5009 (modrá)
min. 7,5 V
2 oddělené optické kanály
950 nm a 4260 nm
0,75 kg
24 V DC
-40 °C až +75 °C
-55 °C až +85 °C
7,6 W při 30 V DC se zakončovacím odporem
2,7 kg + držák 6,0 kg
IP 66
90°
II 2 GD
EEx d IIC T5-T6 T86°C
125 x 127 x 70 mm
max. 18 m
Hliník
EN 54-10, třída 1
DEMKO 02 ATEX 132195

Plamenný hlásič, kompletní s montážním přípravkem, třmenem s izolací

781314

Plamenný hlásič IR 3511
Plamenný hlásič IR 3511 obsahuje dva zcela oddělené optické pracovní IR kanály a třetí
kanál pro monitorování znečištění vyhodnocovací optiky. Komplexní integrovaná elektronika provádí detekci a zpracování signálů specifických pro oheň. Následně je vysílán signál
do ústředny EPS.
Plamenné hlásiče řady IR 3511 a IR 3501 Ex jsou koncipovány k detekci otevřených
nekouřících plamenů i plamenů vyvíjejících kouř a vznikajících hořením pevných nebo
kapalných organických materiálů, jako např. plynů, ropných produktů, plastů, dřeva atd.

Technické údaje
Jmenovité napětí
Provozní napětí
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Rozsah teplot
Kryt
Barva
Napětí na svorkách
Vyhodnocení požáru
Spektrální citlivost
Hmotnost

9 V DC
7,6 až 15 V DC
max. 95%
IP 65
-25° C až +80° C
Hliníkový tlakový odlitek
RAL5009 (modrá)
min. 7,5 V
2 oddělené optické kanály
950 nm a 4260 nm
0,75 kg

Plamenný hlásič, kompletní s montážním přípravkem, třmenem s izolací
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Hlásiče do vzduchotechniky

Speciální hlásiče

1
781443

Kryt hlásiče IQ8Quad pro monitorování vzduchotechnických
kanálů

2

Sada pro monitorování vzduchotechnických kanálů pomocí Venturiho trubice 781446,
781447 nebo 781448, a hlásiče 802379. Sada se montuje na vnější straně vzduchotechnického kanálu, podrobné informace k montáži a instalaci najdete v návodu pro instalaci
Venturiho trubice je zapuštěna do kanálu. Vzduch z kanálu se Venturiho trubicí čerpá do
detekční komory hlásiče umístěného v krytu a vede se potom zpět do kanálu.
Hlásič je přístupný po sejmutí průhledného plastového krytu; za provozu je LED dioda
indikace poplachu hlásiče viditelná a provozní stav hlásiče je signalizován speciálním indikátorem. Při servisu lze hlásič spustit otvorem v předním krytu.

4
5

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Systém monitorování vzduchu ve vzduchotechnických kanálech s jednou Venturiho trubicí
• Optimalizované využití rychlosti proudícího
vzduchu díky novému konstrukčnímu tvaru
Venturiho trubice
• Integrovaný servisní otvor v krytu na čelní
straně ke zkušebnímu spuštění hlásiče do
vzduchotechnického kanálu. Vhodný pro šířky
vzduchotechnického kanálu od 0,6 do 2,8 m

3

6

Technické údaje
Šířky vduchotechnického kanálu
Pouzdro adaptéru
Barva
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (V × Š × H):

viz Venturiho trubice 781446 , 781447, 781448
plast ABS
šedá
IP 54
800 g
235 x 180 x 183 mm

7
8

Sada včetně vložky filtru, těsnění trubic a uzavírací čepičky. Součástí dodávky nejsou: patice
hlásiče a automatický hlásič typu IQ8Quad ani Venturiho trubice

9
10
11
12
13
14
Příklad použití - upozornění k projektování

15
16
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Hlásiče do vzduchotechniky

Speciální hlásiče

Příslušenství

802379

IQ8Quad OT hlásič pro vzduchotechnické kanály
-Certifikace

vyžádána

Speciální multisenzorový adresovatelný hlásič , typ IQ8Quad, k použití jako hlásič do
vzduchotechnického kanálu v krytu 781443. Detekce pomocí systému snímačů nového
druhu. Systém umožňuje detekci otevřených požárů, doutnajících požárů a požárů
s vývinem vysoké teploty. Nyní je možná detekce nejmenších částic, která dosud vyžadovala použití ionizačního hlásiče. Oddělovač linkového vedení je integrován do hlásiče.

Provozní napětí
Klidový proud
Provozní teplota
Specifikace hlásiče
Proud při poplachu bez komunikace
Jmenovité napětí
Teplota skladování
Kryt
Hmotnost
Rozměry s paticí
Krytí

9 V DC až 42 V DC
cca 50 μA při 19 V DC
-20°C až +50°C
EN 54-7/5 A2, CEA 4021
cca 18 mA
19 V DC
-25°C až +75°C
ABS, bílá, podobná RAL 9010
110 g
ø = 117 mm, V = 62 mm
IP43

Pouze pro kryt 781443!
Termín dodání na dotaz

781444

Filtr pro kryt hlásiče do vzduchotechnických kanálů 781443
Použití filtru snižuje vnikání částic nečistoty do detekční komory hlásiče a zabraňuje předčasné výměně hlásiče ve vzduchotechnickém kanálu kvůli znečištění.

Doporučujeme, abyste v krytu pro hlásiče do vzduchotechnického kanálu zásadně používali
filtr.

781446

Venturiho trubice 0,6 m pro kryt hlásiče do vzduchotech−
nických kanálů 781443

Venturiho trubice 0,6 m pro kryt hlásiče do vzduchotechnických kanálů 781443 od 140
mm do 600 mm.
Potřebný otvor v kanálu 38 mm.
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Hlásiče do vzduchotechniky

Speciální hlásiče
781447

Venturiho trubice 1,5 m pro kryt hlásiče do vzduchotech−
nických kanálů 781443

1
Venturiho trubice 1,5 m k použití pro kryt hlásiče do vzduchotechnických kanálů 781443
od 600 mm do 1400 mm.

2

Potřebný otvor v kanálu 38 mm.

3

781448

4

Venturiho trubice 2,8 m pro kryt hlásiče do vzduchotech−
nických kanálů 781443

5
Venturiho trubice 2,8 m k použití pro kryt hlásiče do vzduchotechnických kanálů 781443
od 1400 mm do 2700 mm.

6

Potřebný otvor v kanálu 38 mm.

7

781449

Montážní sada pro kulaté a izolované vzduchotechnické kanály
Stavebnicová montážní sada k montáži krytu hlásiče do vzduchotechnických kanálů
781443 na kulaté, nebo izolované ventilační kanály
Včetně pryžového těsnění.

8
9
10
11

781445

Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy, pro kryt hlásiče do
vzduchotechnických kanálů 781443
Chrání hlásič do vzduchotechnického kanálu před proniknutím vlhkosti v těžkých podmínkách okolního prostředí.
Kryt na ochranu před povětrnostními vlivy lze kdykoli dodatečně nasadit na již namontovaný a instalovaný kryt hlásiče do vzduchotechnických kanálů 781443. Kryt na ochranu
před povětrnostními vlivy se montuje na horní stranu profilu vzduchotechnického kanálu.
Technické údaje
Hmotnost
Materiál
Rozměr

12
13
14
15

1,8 kg
pokovená ocel
ø 282 x V 280 mm

16

Příklad použití
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Hlásiče do vzduchotechniky

Speciální hlásiče
781453

Kryt hlásiče řady 9200 pro monitorování vzduchotechnických
kanálů

Sada pro monitorování vzduchotechnických kanálů pomocí Venturiho trubic 781456,
781457 nebo 781458 a hlásiče do vzduchotechnických kanálů 801979. Sada se montuje
na kanál z vnější strany, Venturiho trubice je zapuštěna do kanálu. Hlásič je přístupný po
sejmutí průhledného plastového krytu; za provozu je LED dioda indikace poplachu hlásiče
viditelná.
Technické údaje
Šířky ventilačního kanálu
Připojovací svorky
Rychlost proudění
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

viz Venturiho trubice 781456 / 57 / 58
od 0,6 mm až max. 1,5 mm2
1 m/s až max. 20 m/s
-10 °C až +60 °C
-15 °C až +65 °C
IP 54
plast ABS
šedá
cca 700 g
150 x 110 x 300 mm

Sada včetně vložky filtru, těsnění trubic a uzavírací čepičky. Součástí dodávky nejsou: hlásič,
patice hlásiče, Venturiho trubice.

Upozornění k projektování
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Hlásiče do vzduchotechniky

Speciální hlásiče
Příslušenství

801979

1
Multisenzorový OTI hlásič LKM (PAM) pro 781453

2
-Certifikace

G 200009

Speciální multisenzorový hlásič, pro použití jako hlásič do ventilačního kanálu (LKM) při
rychlosti proudění v rozsahu 1 m/s až 20 m/s.

3

Technické údaje

4

Jmenovité napětí
Stupeň krytí
Provozní teplota
Klidový proud
Proud při poplachu
Poplach v režimu nouzového provozu
Indikace
Radioakt. přípravek
Teplota skladování
Schválení typového konstrukčního vzoru
Rozměry vč. patice
Rozměry
Hmotnost
Kryt
Relativní vlhkost vzduchu

19 V DC, max. 42 V DC
IP 40, IP 43 s adaptérem patice 781498
-20 °C až +72 °C
cca 45 μA
cca 9 mA, impulzní
cca 18 mA
červená LED dioda / světlovodný pásek
Am 241 L 5 kBq
-25 °C až +75 °C
NW 609/90
ø = 90 mm, V = 72 mm
ø = 90 mm, V = 61 mm
cca 100 g
ABS, bilý, obdoba RAL 9010
max. 95 % (bez orosení)

5
6
7
8

Schválený pouze k použití v sadě do ventilačeního kanálu 781453.

9
781454

Náhradní filtr

10
Náhradní vložka filtru pro sadu do ventilačního kanálu 781453.

11
12
781456

Venturiho trubice 0,6 m

13
Venturiho trubice 0,6 m pro sadu 781453, pro šířky kanálu od 140 mm do 600 mm
(možnost zkrácení).

14

Technické údaje
Materiál

hliník

15

Potřebný otvor v kanálu: 35 mm u hlásiče na straně sady.

16
781457

Venturiho trubice 1,5 m
Pro sadu 781453 pro šířky kanálu od 600 mm do 1400 mm (možnost zkrácení).
Technické údaje
Materiál

hliník

Potřebný otvor: 35 mm u hlásiče a 50 mm na protilehlé straně.
Venturiho trubice, plastová těsnicí manžeta a pryžové těsnění.
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Hlásiče do vzduchotechniky

Speciální hlásiče
781458

Venturiho trubice 2,8 m

Pro sadu 781453 pro šířky kanálu od 1 400 mm do 2 700 mm (možnost zkrácení).

Technické údaje
Materiál

hliník

Potřebný otvor: 35 mm u hlásiče a 50 mm na protilehlé straně.
Venturiho trubice, plastová těsnicí manžeta a pryžové těsnění.

781459

Montážní sada pro kulaté a izolované ventilační kanály

Montážní sada k použití na kulatých a izolovaných vzduchotechnických kanálech. V tomto
případě je nutno vyvrtat také otvor 50 mm pro zavedení trubice na straně montážní sady
781453.
Včetně pryžového těsnění.

781460

Povětrnostní kryt pro sadu do ventilačního kanálu 781453

Při využití sady do ventilačního kanálu 781453 ve venkovním prostředí nebo na
nevytápěných střešních půdách je třeba použít kryt na ochranu před povětrnostními vlivy.
Tento kryt by měl aktivně působit proti kondenzaci.
Instalační rámeček a ochranný kryt je možno nainstalovat na již namontovanou stavebnicovou sadu do ventilačního kanálu i dodatečně. Pro účely kontrolních prohlídek a údržby
se ochranný kryt snímá dolů. Tento kryt je na instalačním rámečku namontován
pojistným šroubem.
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):
Materiál
Stupeň krytí
Ochranný kryt a instalační rámeček.

Příklad použití
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225 x 120 x 430 mm
galvanicky pokovený plech
IP 65

Speciální hlásiče
761199

Tyčový teplotní hlásič řady 27121 v krytu
Tyčové teplotní hlásiče typu 27121 jsou celosvětově přijímány jako detektory v požární
ochraně, protože kombinují výhody hlásičů maximálního tepla a hlásičů rozdílového tepla.
Při pomalém ohřívání reaguje typ 27121 jako maximální hlásič a tak vylučuje zdroje chybných poplachů, jako je např. zahřívání, ke kterému dochází např. v létě.
Naproti tomu při rychlém ohřívání spustí tento hlásič poplach ještě před dosažením
úrovně maximálního poplachu. Tím umožňuje včasnou detekci.
Tento hlásič je předurčen pro použití v extrémních podmínkách okolního prostředí (prach,
vlhkost), v nichž je úroveň odolnosti normálních výstražných hlásičů překročena.

1
2
3
4

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Po poplachu se automaticky uvede do výchozího stavu (není potřeba výměna žádných
dílů)
• Odolává nárazům a vibracím
• Lze nastavit různé úrovně teploty spuštění
poplachu
• Kontakt je hermeticky utěsněný (IP 67)

Tyčové tepelné čidlo
Rozměr (D x ø)
Hmotnost
Stupeň krytí
Výstup
Hlídaná a kontrolovaná plocha
Hlídaná a kontrolovaná výška
Certifikace
Kryt
Materiál
Rozměr (D x Š x V)
Hmotnost
Stupeň krytí
Vstupní kabelová průchodka
Indikace
Jmenovité napětí

125,4 mm x 25,4 mm
cca 0,2 kg
IP 67
spínací kontakt (24 V, 2 A)
max. 30 m2 (dle VdS)
max. 6 m (dle VdS)
VdS, UL, FM

5
6
7

hliníkový tlakový odlitek
80 mm x 57 mm x 59 mm
cca 0,3 kg
IP 64
2 x PG9
červená LED dioda do 90 °C teploty spuštění
poplachu
12 V

8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Lineární teplotní hlásiče

Speciální hlásiče
Lineární teplotní hlásiče
761290

Lineární teplotní hlásič LWM−1
-Certifikace G 205066
LWM-1 umožňuje dostatečně včasnou detekci požáru nebo přehřátí. Mimořádně dobře se
hodí pro aplikace ve stísněných prostorech nebo v drsných podmínkách okolního prostředí. Systém je tvořen vyhodnocovací jednotkou LWM-1 a speciálním detekčním
kabelem. Speciální detekční kabel je nutno zvolit v závislosti na aplikaci. Připojení
LWM-1 se provádí přes resetovací modul 781332 a je napájen externím napájecím
napětím 24 V. Ke galvanickému oddělení od potenciálů stejnosměrných napětí a
k vyloučení zkratů na zem lze volitelně použít převodník napětí 781337. Ve vyhodnocovací
jednotce jsou k dispozici bezpotenciálové kontakty pro hlášení požáru a poruchy.

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Délka detekčního kabelu až 300 m
• Odolnost vůči mechanickým a chemickým
vlivům, korozi, vlhkosti a prachu
• Možnost nastavení kalibračním spínačem
• Schválení VdS dle EN 54-5
• Dostatečně včasná detekce požáru s hlásiči
tepla tříd A1, A2, B nebo C
• Vysoká chemická a mechanická zatížitelnost
díky použití speciálních detekčních kabelů

Technické údaje
Jmenovité napětí
Provozní napětí
Materiál
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Stupeň krytí
Barva
Provozní teplota
Délka detekčního kabelu na jednu jednotku
Napětí
Odběr proudu v klidovém stavu
Odběr proudu při alarmu
Odběr proudu při poruše
Spínací proud
Indikace LED

24 V DC
9 V až 30 V DC
ABS
200 x 120 x 80 mm
cca 550 g
IP 65
šedá, obdobná RAL 7035
-20 °C až +50 °C
max. 300 m, min. 10 m
10 - 30 V DC
max. 25 mA (při 24 V)
max. 25 mA (při 24 V)
max. 15 mA (při 24 V)
< 100 mA (při 24 V)
zelená: Provoz, svítí trvale
červená: Alarm, svítí trvale
žlutá: Porucha, svítí přerušovaně

LWM-1 nahrazuje předchozí model LHD-4 (naše č. výr. 761260). V případě potřeby lze LHD-4
dodat i nadále na vyžádání.

Příklad zapojení
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Lineární teplotní hlásiče

Speciální hlásiče
Příslušenství

1
761243

Sada koncovek pro detekční kabel

2
V sadě jsou obsaženy čtyři koncovky pro zakončení jednoho detekčního kabelu .

3
4

761244

5

Sada spojek pro detekční kabel

6

V sadě je obsaženo šest spojek pro jeden spoj detekčního kabelu.

7
8
761245

Detekční kabel, modrý

9

Detekční kabel pro lineární teplotní hlásiče 761260 a 761290. Vhodný k použití v prostředích s vysokou vlhkostí a neagresivním ovzduším.

10

Technické údaje
Průměr

11

3,15 mm

Objednací množství je minimálně 100 m dále násobky 10 m. Storno a převzetí vrácené
dodávky zpět je vyloučeno.

761246

12

Detekční kabel, černý

13

Detekční kabel s nylonovým pláštěm na ochranu před kyselinami a zásadami, pro lineární
teplotní hlásiče 761260 a 761290.

14

Technické údaje
Průměr

4,8 mm

15

Objednací množství je minimálně 100 m dále násobky 10 m. Storno a převzetí vrácené
dodávky zpět je vyloučeno.

761247

16

Detekční kabel, černý, s ocelovým opletením

Detekční kabel s opletením z ocelových drátů. Opletení z ocelových drátů slouží k omezení
mechanického zatížení kabelu v extrémních podmínkách.
Technické údaje
Průměr

5,8 mm

Objednací množství je minimálně 100 m dále násobky 10 m. Storno a převzetí vrácené
dodávky zpět je vyloučeno.

139

Lineární optické hlásiče

Speciální hlásiče
Fireray
761315

Fireray 50 RV, s 1 zrcadlem
-Certifikace

G203070

V hlásiči je infračervený vysílač a infračervený přijímač začleněný v jednom krytu. Vyslaný
signál je odrážen zrcadlem a přijímací část analyzuje přítomnost kouře. Při dosažení
prahové hodnoty se spustí poplach.
Hlásič Fireray se montuje cca 0,3 až 0,8 m pod stropem a jeho zrcadlo naproti němu ve
stejné vzdálenosti od stropu. V kuželu paprsků (cca 2 stupně) by se neměly vyskytovat
žádné překážky se schopností odrazu.
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Kompaktní kryt
• Dosah max. 50 m
• Robustní konstrukce
• Splňuje normu EN 54-12

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Relé alarm
Relé porucha
Zatížení kontaktů
Odběr proudu v klidovém stavu
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Dosah minimální
Dosah maximální
Citlivost reakce
Specifikace hlásiče

10,2 V DC až 30 V DC
12 V DC nebo 24 V DC
1x bezpotenciálový spínací kontakt
1X bezpotenciálový rozpínací kontakt
max. 30 V DC / 1 A
cca 4 mA při 24 V DC
cca 15 mA při 24 V DC
LED dioda, červená
-30 °C až +55 °C
-35 °C až +60 °C
lP 50
ABS, nesnadno zápalný
šedá, obdobná RAL 7035
670 g
210 x 117 x 120 mm
5m
50 m
25 %, 35 %, 50 %, lze nastavit
EN 54 -12

Napojení se provádí přes resetovací modul 781332.
Ke každému přístroji je potřeba jeden resetovací modul.
Odrazové zrcadlo (1 hranol) 761322

Příklad zapojení
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Lineární optické hlásiče

Speciální hlásiče
761316

Fireray 100 RV, se 4 zrcadly

1
-Certifikace

G 203070

V hlásiči je infračervený vysílač a infračervený přijímač začleněný v jednom krytu. Vyslaný
signál je odrážen zrcadlem a přijímací část analyzuje přítomnost kouře. Při dosažení
prahové hodnoty se spustí poplach.
Hlásič Fireray se montuje cca 0,3 až 0,8 m pod stropem a jeho zrcadlo naproti němu ve
stejné vzdálenosti od stropu. V kuželu paprsků (cca 2 stupně) by se neměly vyskytovat
žádné překážky se schopností odrazu.
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Kompaktní kryt
• Dosah max. 100 m
• Robustní konstrukce
• Splňuje normu EN 54-12

3
4

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Relé alarm
Relé porucha
Zatížení kontaktů
Odběr proudu v klidovém stavu
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):
Dosah minimální
Dosah maximální
Citlivost reakce
Specifikace hlásiče

2

10,2 V DC až 30 V DC
12 V DC nebo 24 V DC
1x bezpotenciálový spínací kontakt
1X bezpotenciálový rozpínací kontakt
max. 30 V DC / 1 A
cca 4 mA při 24 V DC
cca 15 mA při 24 V DC
LED dioda, červená
-30 °C až +55 °C
-35 °C až +60 °C
lP 50
ABS, nesnadno zápalný
šedá, obdobná RAL 7035
670 g
210 x 117 x 120 mm
50 m
100 m
25 %, 35 %, 50 %, lze nastavit
EN 54 -12

5
6
7
8
9

Napojení se provádí přes resetovací modul 781332.
Ke každému přístroji je potřeba jeden resetovací modul.

10

Odrazové zrcadlo (4 hranoly) 761323

761321

11

Fireray 2000
-Certifikace

G 297058

12

Přístroj je tvořen vysílačem, přijímačem a odděleně umístěnou vyhodnocovací jednotkou
k detekci světlého a tmavého kouře.

13

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Hlídaná a kontrolovaná trasa od min. 10 m do
max. 100 m
• Hlídaná a kontrolovaná šířka max. 13 m (dle
VdS)
• Hlídaná a kontrolovaná výška max. 12 m
• Hlídaná a kontrolovaná plocha max. 1 300 m2
• Automatická kompenzace znečištění a stárnutí
pomocí 15stupňové regulace zesílení
• Stabilní kovový kryt
• Kontakty bez napětí pro poplach a poruchu
• Měřicí výstup pro kompenzaci a servisní
provoz

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Relé
Zatížení kontaktů
Odběr proudu v klidovém stavu
Odběr proudu při poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Vysílač / přijímač stupeň krytí
Citlivost reakce
Kryt vyhodnocovací jednotky
Barva vyhodnocovací jednotky
Rozměry vyhodnocovací jednotky (Š × V × H):
Hmotnost vyhodnocovací jednotky
Vysílač / přijímač kryt
Vysílač / přijímač barva
Vysílač / přijímač rozměry
Vysílač / přijímač hmotnost
Specifikace hlásiče

11,5 V DC až 28 V DC
24 V DC
1x PORUCHA, 1x POPLACH
max. 30 V DC / 1 A
cca 14 mA (celkový proud)
cca 22 mA (celkový proud)
-20 °C až +55 °C
-25 °C až +60 °C
lP 50
25 %, 35 %, 50 %, lze nastavit
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035
210 x 265 x 85 mm
2140 g
ocelový plech
šedá, obdobná RAL 7035
D = 60 mm, Š = 102 mm x V = cca 95 mm
(s úhelníkem)
po 540 g
EN 54-12

14
15
16

Napojení se provádí přes resetovací modul 781332 resp. 781333.
Ke každé vyhodnocovací jednotce je potřeba jeden resetovací modul.
2x montážní úhelník, 4x šrouby, 4x podložky, 1x zkušební filtr.
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Lineární optické hlásiče

Speciální hlásiče
Příslušenství − odrazová zrcadla

Zrcadlo k použití s lineárním optickým hlásičem při společné montáži vysílače a přijímače
na jedné straně hlídané a kontrolované oblasti. (Pokyny k projektování viz dokumentace
hlásiče Fireray.)
761322

Odrazové zrcadlo (1 hranol) pro Fireray

Technické údaje
Rozměry (Š x V)
Dosah

761323

100 x 100 mm
5 až 25 m u Fireray 2000, až 50 m
u Fireray 50 RV

Odrazové zrcadlo (4 hranoly) pro Fireray

Zrcadla jsou upevněna na hliníkové montážní desce.
Technické údaje
Rozměry (Š x V)
Dosah

761324

245 x 245 mm
25 až 35 m u Fireray 2000, až 100 m
u Fireray 100 RV

Odrazové zrcadlo (9 hranolů) pro Fireray

Zrcadla jsou upevněna na hliníkové montážní desce.
Technické údaje
Rozměry (Š x V)
Dosah
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345 x 345 mm
35 až 45 m u Fireray 2000

Systémy nasávání kouře

Speciální hlásiče
EB nasávací systém
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Nejvyšší stupeň pružnosti při aplikaci díky
modulární konstrukci
• Přímé napojení na sběrnici
esserbus®/esserbus®-PLus
• Snadné uvedení do provozu díky předběžné konfiguraci systémů provedené ve výrobním závodě
• Možnost nastavení parametrů citlivosti
detekčního modulu
• Až 180 m dlouhá každá větev potrubí
• Až 24 nasávacích otvorů
• Je možná konstrukce se závislostí reakce dvou
hlásičů podle směrnice VdS
• Lze připojit paralelní indikaci č. výr. 801824

1
Systémy nasávání kouře Titanus EB, které lze provozovat jako účastníky na sběrnici
esserbus® / esserbus®-PLus, slouží k včasné aktivní detekci požáru. Detekci požáru provádí detekční modul. Díky technologii HPLS (High-Power-Light-Source - zdroj světla
s vysokým výkonem) vykazuje Titanus EB vysokou kvalitu detekce a rovnoměrné reakční
spouštěcí chování v případě požáru.
Díky možnosti použití detekčních modulů lze zajistit vysoký stupeň pružnosti plánování
a projektování systémů nasávání kouře.
Stávající systémy lze snadno a s nízkými náklady rozšířit tak, že každý systém Titanus EB
může zahrnovat až dva detekční moduly. Použitím dvou detekčních modulů lze s minimálními náklady zvětšit hlídanou a kontrolovanou plochu.

2
3
4

Na základě fyzicky od sebe navzájem oddělených detekčních komor a navzájem nezávislého vyhodnocení vzorků vzduchu nasátých do potrubí je možné realizovat závislost
reakce dvou hlásičů v souladu s požadavky VdS.

5

Detekční moduly pro systém Titanus EB Pro Sens a Top Sens jsou k dispozici vždy ve
třech variantách citlivosti. Z hlediska technického vybavení protipožární ochrany tak lze
pokrýt rozmanité aplikace od včasné detekce požáru až po detekci v nejkratším možném
čase se zvýšenou citlivostí.

6

Titanus Pro Sens EB je univerzálně použitelný systém nasávání kouře. Lze ho použít pro
rozmanité aplikace s různými požadavky na citlivost detekce. Titanus Top Sens EB je
systém nasávání kouře v rozšířené variantě. Umožňuje vyhodnocení tří stupňů poplachu
(informativní, předběžný a hlavní poplach) a rovněž integrovanou indikaci úrovně kouře
(sloupcový indikátor).

7
8
9
10
11

Příklad použití

12
13
14
15
16

Přehled systému
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Systémy nasávání kouře

Speciální hlásiče
801515

Kompaktní jednotka Pro Sens EB
-Certifikace

G 206118

Systém aktivní včasné detekce požáru k ochraně prostoru a zařízení; lze napojit přímo na
sběrnici esserbus®/ esserbus®-PLus.
Kompaktní systém nasávání kouře Titanus Pro Sens EB se dodává kompletní, včetně
modulu detektoru DM-TP-80. Provoz Plug & Play (okamžitá funkčnost po připojení)
k rychlému a snadnému uvedení do provozu díky předem naprogramovaným standardním
funkcím a předem nastaveným detekčním modulům.
Indikace LED diodami k signalizaci poplachu, sumární poruchy a provozu
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Indikace požáru a poruchy na přístroji a signalizace do ústředny EPS
• Rychlé uvedení do provozu díky automatické
inicializaci a provozu Plug & Play (okamžitá
funkčnost po připojení)
• Hlídání a kontrola proudění vzduchu k detekci
prasklého a ucpaného potrubí
• Zajištění proti klamným veličinám pomocí
funkce LOGIC SENS (logický smysl), kterou
lze volitelně aktivovat
• Integrovaný a předem nakonfigurovaný
detekční modul, č. výr. 801523

Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Napětí ventilátoru
Proud při náběhu při 24 V DC (bez reset modulu)
Klidový proud při 24 V DC (bez reset modulu)
Proud při poplachu při 24 V DC (bez reset modulu)
Odběr proudu (bez reset modulu)
Zatížení kontaktů relé poplachu a poruchy
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Úroveň hluku podle EN 27779, 1991
Stupeň krytí
Materiál skříně
Barva skříně
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Vlhkost vzduchu
Životnost ventilátoru (12 V)
Připojovací svorky
Připojovací kabel stíněný
Kabelová průchodka
Kónické zásuvné přípojky trubek

14 až 30 V DC
24 V DC
6,9 V nebo 9 V
300 mA
v rozsahu 200 mA až 275 mA
v rozsahu 210 mA až 285 mA
max. 20 mA
30 V DC / 1 A max. 24 W
200 x 292 x 113 mm
1,35 kg
cca 45 dB(A) (s tlumičem hluku č. výr. 801543)
IP 20
plast (ABS)
bílá, odstín papyrus, podobná RAL 9018
-20 °C až +60 °C
-25 °C až +65 °C
max. 95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
43 500 h při 24 °C
max. 1,5 mm2
(doporučeno) provedení se zkroucenými páry,
např. typ I-Y(St)Y n x 2 x 0,8 mm
5 x M 20 / 2 x M 25
1x sání pro trubku ABS ø = 25 mm,
1x výfuk pro trubku ø = 25 mm

Předem nakonfigurovaná základní jednotka Titanus Pro Sens 1, fólie na čelní stranu Titanus
Pro Sens 1 a předem nastavený detekční modul DM-TP-80
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Systémy nasávání kouře

Speciální hlásiče
801521

Základní jednotka Pro Sens EB

1

Základní přístroj k montáži na stěnu, připravený ke vložení modulu detektoru,
typ DM-TP-xx.
Systém Titanus Pro Sens EB lze napojit přímo na sběrnici esserbus®/esserbus®-PLus.
Ve stavu při dodání je přístroj vybaven fólií na čelní stranu pro provoz s jedním potrubím.
Indikace LED diodami k signalizaci poplachu, sběrné poruchy a provozu.

• Ve výrobním závodě připraveno k použití
detekčního modulu, typ DM-TP-xx
• Optická stavová indikace poplachu a poruchy
na fólii na čelní straně
• Možnost rozšíření k použití dvou detekčních
modulů, typ DM-TP-xx, k připojení druhého
potrubí
• Připojovací ucpávky pro dvě trubky nasávání
kouře o vnějším průměru 25 mm
• Připojovací ucpávka pro výfuk vzduchu

Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Napětí ventilátoru
Proud při náběhu při 24 V DC (bez reset modulu)
Klidový proud při 24 V DC (bez reset modulu)
Proud při poplachu při 24 V DC (bez reset modulu)
Odběr proudu (bez reset modulu)
Zatížení kontaktů relé poplachu a poruchy
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Úroveň hluku podle EN 27779, 1991
Stupeň krytí
Materiál skříně
Barva skříně
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Vlhkost vzduchu
Životnost ventilátoru (12 V)
Připojovací svorky
Připojovací kabel stíněný
Kabelová průchodka
Kónické zásuvné přípojky trubek

3
4

Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky

2

14 až 30 V DC
24 V DC
6,9 V nebo 9 V
300 mA
v rozsahu 200 mA až 275 mA
v rozsahu 210 mA až 285 mA
max. 20 mA
30 V DC / 1 A max. 24 W
200 x 292 x 113 mm
1,35 kg
cca 45 dB(A) (s tlumičem hluku č. výr. 801543)
IP 20
plast (ABS)
bílá, odstín papyrus, podobná RAL 9018
-20 °C až +60 °C
-25 °C až +65 °C
max. 95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
43 500 h při 24 °C
max. 1,5 mm2
(doporučeno) provedení se zkroucenými páry,
např. typ I-Y(St)Y n x 2 x 0,8 mm
5 x M 20 / 2 x M 25
1x sání pro trubku ABS ø = 25 mm,
1x výfuk pro trubku ø = 25 mm

5
6
7
8
9
10
11

Předem nakonfigurovaná základní jednotka Titanus Pro Sens 1 EB bez detekčního modulu.

12
13
14
15
16
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Speciální hlásiče
801522

Systémy nasávání kouře
Titanus Pro Sens 2 EB

Základní přístroj k montáži na stěnu, připravený ke vložení dvou detekčních modulů,
typ DM-TP-xx.
Systém Titanus Pro Sens 2 EB lze napojit přímo na sběrnici esserbus®/ esserbus®-PLus.
Ve stavu při dodání je přístroj vybaven fólií na čelní stranu pro provoz se dvěma potrubími.
Indikace LED diodami k signalizaci poplachu, sumární poruchy a provozu.

Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Připraveno k použití dvou detekčních modulů,
typ DM-TP-xx, k připojení dvou potrubí
• Optická stavová indikace poplachu a poruchy
na fólii na čelní straně
• Připojovací ucpávky pro dvě trubky nasávání
kouře o vnějším průměru 25 mm
• Připojovací ucpávka pro výfuk vzduchu
• Je možná konstrukce se závislostí reakce
dvou hlásičů podle směrnice VdS

Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Napětí ventilátoru
Proud při náběhu při 24 V DC (bez reset modulu)
Klidový proud při 24 V DC (bez reset modulu)
Proud při poplachu při 24 V DC (bez reset modulu)
Odběr proudu (bez reset modulu)
Zatížení kontaktů relé poplachu a poruchy
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Úroveň hluku podle EN 27779, 1991
Stupeň krytí
Materiál skříně
Barva skříně
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Vlhkost vzduchu
Životnost ventilátoru (12 V)
Připojovací svorky
Připojovací kabel stíněný
Kabelová průchodka
Kónické zásuvné přípojky trubek

14 až 30 V DC
24 V DC
6,9 V nebo 9 V
300 mA
v rozsahu 200 mA až 275 mA
v rozsahu 210 mA až 285 mA
max. 20 mA
30 V DC / 1 A max. 24 W
200 x 292 x 113 mm
1,35 kg
cca 45 dB(A) (s tlumičem hluku č. výr. 801543)
IP 20
plast (ABS)
bílá, odstín papyrus, podobná RAL 9018
-20 °C až +60 °C
-25 °C až +65 °C
max. 95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
43 500 h při 24 °C
max. 1,5 mm2
(doporučeno) provedení se zkroucenými páry,
např. typ I-Y(St)Y n x 2 x 0,8 mm
5 x M 20 / 2 x M 25
1x sání pro trubku ABS ø = 25 mm,
1x výfuk pro trubku ø = 25 mm

Předem nakonfigurovaný základní přístroj Titanus Pro Sens 2 EB bez detekčních modulů.
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Systémy nasávání kouře

Speciální hlásiče
801531

Základní jednotka Top Sens EB
-Certifikace

1

G 206118

Základní přístroj k montáži na stěnu, připravený ke vložení modulu detektoru, typ DM-TT-xx.
Přístroj je vybaven třemi úrovněmi poplachu pro informativní, předběžný a hlavní poplach
a indikací sloupcovým grafem pro signalizaci hustoty kouře.
Systém Titanus Top Sens EB lze napojit přímo na sběrnici esserbus®/ esserbus®-PLus.
Ve stavu při dodání je přístroj vybaven fólií na čelní stranu pro provoz s jedním potrubím.

2
3

Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Připraveno k použití detekčních modulů, typ
DM-TT-xx
• Možnost rozšíření k použití dvou detekčních
modulů, typ DM-TT-xx, k připojení dvou potrubí
• Optická stavová indikace informativního,
předběžného a hlavního poplachu a poruchy
• Integrovaná indikace sloupcovým grafem
k optické signalizaci aktuální úrovně kouře
• Připojovací ucpávky pro dvě trubky nasávání
kouře o vnějším průměru 25 mm
• Připojovací ucpávka pro výfuk vzduchu
• Je možná konstrukce se závislostí reakce
dvou hlásičů podle směrnice VdS (Svazu pojistitelů)

Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Napětí ventilátoru
Proud při náběhu při 24 V DC (bez reset modulu)
Klidový proud při 24 V DC (bez reset modulu)
Proud při poplachu při 24 V DC (bez reset modulu)
Odběr proudu (bez reset modulu)
Zatížení kontaktů relé poplachu a poruchy
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Úroveň hluku podle EN 27779, 1991
Stupeň krytí
Materiál skříně
Barva skříně
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Vlhkost vzduchu
Typ konstrukce ventilátoru
Životnost ventilátoru (12 V)
Indikace stavu jednotky:
Poplach
Sumární porucha
Provoz
Připojovací svorky
Připojovací kabel stíněný
Kabelová průchodka
Kónické zásuvné přípojky trubek

14 až 30 V DC
24 V DC
6,9 V nebo 9 V
300 mA
v rozsahu 200 mA až 260 mA
v rozsahu 230 mA až 290 mA
max. 20 mA
30 V DC / 1 A max. 24 W
200 x 292 x 113 mm
1,35 kg
cca 45 dB(A) (s tlumičem hluku č. výr. 801543)
IP 20
plast (ABS)
bílá, odstín papyrus, podobná RAL 9018
-20 °C až +60 °C
-25 °C až +65 °C
max. 95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
radiální
43 500 h při 24 °C

4
5
6
7
8

2 červené LED diody
žlutá LED dioda
zelená LED dioda
max. 1,5 mm2
(doporučeno) provedení se zkroucenými páry,
např. typ I-Y(St)Y n x 2 x 0,8 mm
5 x M 20 / 2 x M 25
2x sání pro trubku ABS ø = 25 mm,
1x výfuk pro trubku ø = 25 mm

9
10
11

Na přání je k dispozici i základní verze pro variantu Titanus Top Sens 2 EB.

12

Předem nakonfigurovaný základní přístroj Titanus Top Sens EB.

13
Detekční moduly pro systémy nasávání kouře Titanus Pro Sens EB

14
801523

Detekční modul 0,8 % / m, typ DM−TP−80
Detekční modul k použití v systémech nasávání kouře Titanus Pro Sens EB (č. výr.
801515, 801521, 801522) s citlivostí spouštěcí reakce 0,8 % zastínění světla / m.
Včasná detekce požáru pomocí technologie HPLS. Vestavná montáž do systémů Titanus
Pro Sens EB bez nutnosti použití nástroje, možnost nastavení pomocí DIL přepínačů na
vnější straně detekčního modulu. Díky možnosti nastavení parametrů na modulu lze
upravovat a měnit citlivost systému nasávání kouře.
Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Možnost nastavení citlivosti spouštěcí reakce
na modulu
• Rychlé uvedení do provozu díky automatické
inicializaci
• Stavová indikace stavu a chyb
• Vestavná montáž do systémů Titanus Pro
Sens EB bez nutnosti použití nástroje
• Hlídání a kontrola proudění vzduchu k detekci
prasklého a ucpaného potrubí

Provozní teplota
Hmotnost
Materiál skříně

-20 °C až +60 °C
100 g
plast ABS
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801524

Detekční modul 0,25 % / m, typ DM−TP−25
Jako 801523, ale s citlivostí 0,25 % / m

801525

Detekční modul 0,05 % / m, typ DM−TP−05
Jako 801523, ale s citlivostí 0,05 % / m

Detekční moduly pro systémy nasávání kouře Titanus Top Sens EB
801533

Detekční modul 0,8 % / m, typ DM−TT−80

Detekční modul k použití v systémech nasávání kouře Titanus Top Sens EB (č. výr.
801531, 801532) s citlivostí spouštěcí reakce 0,8 % zastínění světla / m.
Včasná detekce požáru pomocí technologie HPLS. Vestavná montáž do systémů Titanus
Top Sens EB bez nutnosti použití nástroje, možnost nastavení pomocí DIL přepínačů na
vnější straně modulu detektoru. Díky možnosti zadávání parametrů na modulu lze upravovat a měnit citlivost systému nasávání kouře.
Technické údaje
Provozní teplota
Hmotnost
Materiál skříně

801534

-20 °C až +60 °C
100 g
plast ABS

Detekční modul 0,25 % / m, typ DM−TT−25
Jako 801533, ale s citlivostí 0,25 % / m

801535

Detekční modul 0,05 % / m, typ DM−TT−05
Jako 801533, ale s citlivostí 0,05 % / m

Příslušenství
801540

Montážní deska pro Titanus EB

Držák přístroje k montáži systémů nasávání kouře na konstrukce a k montáži jako volně
stojícího přístroje.
Technické údaje
Hmotnost
Rozměry (D x Š)
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1 160 g
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801541

Resetovací modul pro systémy Titanus EB

1

Deska k uvedení systémů nasávání kouře Titanus Pro Sens EB a Titanus Top Sens EB do
výchozího stavu z ústředny hlášení požáru.

2

Technické údaje
Odběr proudu
Rozměry (D x Š)

801543

3

5 až 50 mA
57 x 45 mm

4

Tlumič hluku
Tlumič hluku pro snížení úrovně hluku u systémů nasávání kouře Titanus EB v aplikacích
choulostivých na hluk. Tlumič hluku se připojuje na výstup potrubí, snižuje provozní hluk
až o 10 dB(A).
Montáž se provádí buď přímo na otvor výstupu vzduchu na přístroji, nebo s odstupem
maximálně 10 cm od otvoru výstupu vzduchu.

5
6

Technické údaje
Barva
Hmotnost
Materiál skříně

RAL 7035
454 g
plast ABS

7
8
9
10

Příklad použití

11

801547

12

Čelní fólie Titanus Pro Sens 2 EB
Čelní folie Titanus Pro Sens 2 EB pro popis signalizace při použití dvou detekčních
modulů.

13
14
15

801548

16

Čelní fólie Titanus Top Sens 2 EB
Čelní folie Titanus Pro Top 2 EB pro popis signalizace při použití dvou detekčních
modulů.

149

Speciální hlásiče

Systémy nasávání kouře

Systém nasávání kouře Titanus Pro Sens
950006

Základní jednotka Pro Sens 1 a 2
Systém nasávání kouře Pro Sens zajišťuje vysoce citlivou a rychlou detekci požáru. Zejména
v oblastech s obtížemi a s veličinami způsobujícími poruchy, jako je např. prach, odpadní plyny
a spaliny i vlhkost, pracuje tento systém spolehlivě a bez falešných poplachů. Při všech typech
testovacích požárů dle EN 54 dosahuje systém vynikajících a rovnoměrných reakcí.
Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Na modulech detektorů lze nastavit
různou citlivost.
• Při nejvyšší citlivosti je hlavní poplach
vyvolán již při 0,05 % zastínění světla.
• Kromě toho si systém nasávání kouře Pro
Sens® dlouhodobě zachovává tuto stejnoměrně vysokou citlivost dokonce i při
použití v prašných prostředích.
• Hlídání a kontrolu ucpání a přerušení
proudění vzduchu v systému potrubí lze
volitelně nastavit až na úroveň sledování
jednotlivého otvoru.
• Volitelně lze použít jeden detekční modul
(1 systém potrubí) nebo dva detekční
moduly (2 systémy potrubí).

Jednotka detektorů
Jmenovité napájecí apětí
Odběr proudu v klidovém stavu (při 24 V)
Odběr proudu při poplachu (při 24 V)
Omezení proudu při startu
Rozměry vč. kabelových průchodek se závitem
(V × Š × H):
Hmotnost
Třída ochrany
Rozsah teplot
Verze pro velký mráz
Vlhkost
Počet modulů detektorů
Citlivost spouštěcí reakce modulů detektorů
Typ DM-TP-25
Citlivost spouštěcí reakce modulů detektorů
Typ DM-TP-05
Zatížení kontaktu relé poplachu a poruchy
Připojení na svorkách
Paměť událostí
Připojení externích indikací poplachu
Systém potrubí (dle směrnice pro projektování)
max. hlídaná a kontrolovaná plocha
max. celková délka potrubí
max. počet nasávacích otvorů
Hlídaná a kontrolovaná
plocha každým nasávacím otvorem

Pro Sens® TP1
24 V DC
200 mA
210 mA
300 mA

Pro Sens® TP2
24 V DC
220 mA
240 mA
320 mA

292 x 200 x 113 mm
1,35 kg
IP 20

292 x 200 x 113 mm
1,45 kg
IP 20

(možnost rozšíření na IP 54)

(možnost rozšíření na IP 54)

-20° C až +60° C
-40° C až +60° C
10% až 95% rel. vlhkosti
1

-20° C až +60° C
-40° C až +60° C
10% až 95% rel. vlhkosti
2

nejcitlivější stupeň 0,25%/m

nejcitlivější stupeň 0,25%/m

nejcitlivější stupeň 0,05%/m
1 A, 30 V DC, max. 24 W
max. 1,5 mm2
ano
možná jedna

nejcitlivější stupeň 0,05%/m

1 A, 30 V DC, max. 24 W
max. 1,5 mm2
ano
možné dvě

2 400 m2
180 m
24

4 800 m2
360 m
48

Odpovídá bodovému
hlásiči kouře dle VDE 0833

Odpovídá bodovému
hlásiči kouře dle VDE 0833

950008

Čelní fólie FW−TP−1A Pro Sens 2

950009

Detekční modul 0,05% / m typ DM−TP−05−L
Citlivost: 0,05%/m

950010

Čelní fólie FW−TP−2 Pro Sens 2

950105

Detekční modul 0,25% / m typ DM−TP−25−L
Citlivost: 0,25%/m

950106

Detekční modul 0,8% / m typ DM−TP−80−L
Citlivost: 0,8%/m
Další provedení detekčních modulů na dotaz!
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Systém nasávání kouře Titanus Top Sens
950011

Základní jednotka Top Sens

1

Systém nasávání kouře Titanus Top Sens zajišťuje vysoce citlivou a rychlou detekci požáru. Je
vhodný pro rozličné oblasti použití, zejména tam, kde je důležité sledovat již fázi vzniku požáru
pomocí indikace sloupcovým grafem, a pomocí naprogramovaných prahů poplachu velmi brzy
zajistit opatření tak, aby bylo možno zasáhnout již před vyhlášením hlavního poplachu. Při
všech typech testovacích požárů dle EN 54 dosahuje systém vynikajících a rovnoměrných
reakcí.

2
3

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Na modulech detektorů lze nastavit
různou citlivost.
• Při nejvyšší citlivosti je hlavní poplach
vyvolán již při 0, 05% zastínění světla.
• Kromě toho si systém nasávání kouře
Top Sens dlouhodobě zachovává tuto
stejnoměrně vysokou citlivost dokonce
při použití v prašných oblastech.
• Hlídání a kontrolu ucpání a přerušení
proudění vzduchu v systému potrubí
lze volitelně nastavit až na úroveň sledování jednotlivého otvoru.

4

Jednotka detektorů
Jmenovité napájecí napětí
Odběr proudu v klidovém stavu (při 24 V)
Odběr proudu při poplachu (při 24 V)
Omezení proudu při startu
Rozměry vč. kabelových průchodek se závitem
(V × Š × H):
Hmotnost
Třída ochrany

Top Sens®
24 V DC
205 mA
230 mA
330 mA

Top Sens® 2
24 V DC
235 mA
295 mA
385 mA

292 x 200 x 113 mm
1,42 kg
IP 20

292 x 200 x 113 mm
1,52 kg
IP 20

(možnost rozšíření na IP 54)

(možnost rozšíření na IP 54)

Rozsah teplot
- verze pro velký mráz
Vlhkost
Počet modulů detektorů
Citlivost spouštěcí reakce modulů detektorů
Typ DM-TP-25
Citlivost spouštěcí reakce modulů detektorů
Typ DM-TP-05
Zatížení kontaktu relé poplachu a poruchy
Připojení na svorkách
Paměť událostí
Připojení externích indikací poplachu
Systém potrubí (dle směrnice pro projektování)
max. hlídaná a kontrolovaná plocha
max. celková délka potrubí
max. počet nasávacích otvorů
Hlídaná a kontrolovaná
plocha každým nasávacím otvorem

-20° C až +60° C
-40° C až +60° C
10% až 95% rel. vlhkosti
1

-20° C až +60° C
-40° C až +60° C
10% až 95% rel. vlhkosti
2

7

Nejcitlivější stupeň 0,25%/m

Nejcitlivější stupeň 0,25%/m

8

Nejcitlivější stupeň 0,05%/m
1 A, 30 V DC, max. 24 W
max. 1,5 mm2
ano
možná jedna

1 A, 30 V DC, max. 24 W
max. 1,5 mm2
ano
možné dvě

2400 m2
180 m
24

4800 m2
360 m
48

Odpovídá bodovému
hlásiči kouře dle VDE 0833

Odpovídá bodovému
hlásiči kouře dle VDE 0833

950012

Čelní fólie FW−TT−1 Top Sens

950013

Detekční modul 0,05%/m DM−TT−05−L/a

5
6

Nejcitlivější stupeň 0,05%/m

9
10
11
12
13

Citlivost: 0,05%/m
950014

14

Detekční modul 0,25%/m DM−TT−25−L/a,
Citlivost: 0,25%/m

950015

Čelní fólie FW−TT−2 Top Sens 2

15

950106

Detekční modul 0,8% / m typ DM−TP−80−L

16

Citlivost: 0,8%/m
Další provedení detekčních modulů na dotaz!
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Systém nasávání kouře Micro Sens
950030

Základní jednotka Micro Sens
Systém nasávání kouře Titanus Micro Sens® umožňuje výhodné hlídání a kontrolu zařízení a oblastí do 400 m2. Při hlídání a kontrole maximálně pěti prostor je možná lokalizace
místa požáru. Oblastmi použití jsou například hotelové pokoje, kanceláře, prostory
v nemocnicích, vězeňské cely, oddělení v železničních vagonech nebo místnosti serverů
a prostory laboratoří.
Technické údaje
Jmenovité napájecí napětí
Odběr proudu v klidovém stavu(při 24 V)
Odběr proudu při poplachu(při 24 V)
Rozměry vč. nátrubku (D x Š x V)
Hmotnost
Třída ochrany
Rozsah teplot
Verze pro velký mráz
Vlhkost (max.)
Počet modulů detektorů
Citlivost indikací
Lokalizace
Zatížení kontaktu relé poplachu a poruchy
Připojení na svorkách
Paměť událostí
Externí přípojky
Systém potrubí (dle směrnice pro projektování)
-max. hlídaná a kontrolovaná plocha
-max. celková délka potrubí
-max. počet nasávacích otvorů
-hlídaná a kontrolovaná plocha jedním
nasávacím otvorem

24 V DC
105 mA
114 mA - 145 mA
222 x 140 x 70 mm
0,8 kg
IP 54 (volitelně IP 67)
-20 °C až +60 °C
-40 °C až +60 °C
95% (bez orosení)
1
0,05 % zastínění světla/m (v závislosti na provedení
přístroje)
Definice jednotlivého otvoru
1 A, 30 V DC
16 x 0,5 mm2 (AWG 12)
ano
Indikace poplachu, paralelně zapojená indikace,
reset (uvedení do výchozího stavu)
400 m2
50 m, ø 25 mm + 15 m, D 12 mm
8
jako hlásiče kouře dle VDE 0833

950031

Čelní fólie FW−TM−B Micro Sens

950032

Detekční modul 0,05%/m DM−TM−B−50
Citlivost: 0,05%/m
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ARS 70
761345

1
Analogový systém nasávání kouře ARS 70−1 připravený pro 1 hlásič

-Certifikace

G 200099

2

K hlídání a kontrole prostor se pomocí potrubí nepřetržitě odebírají vzorky vzduchu a přivádějí se do hlásiče kouře.

3

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• K přímému napojení na sběrnici esserbus®
• Detekční komora je připravena pro montáž
kouřového hlásiče 801372
• Elektronická vyhodnocovací jednotka
• Optická indikace hlásiče 1, hlásiče 2, poruchy
a provozu
• Automatické hlídání a kontrola proudění
vzduchu, zda nedošlo k prasknutí nebo ucpání
trubice
• Bezpotenciálové přepínací kontakty pro
poplach 1, 2 a poruchu
• Vestavěný ventilátor s vysokým výkonem
• Počet nasávacích otvorů max. 20
• Délka nasávacího potrubí max. 100 m

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Zatížení kontaktů
Klidový proud
Proud při poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

20 V DC - 28 V DC
24 V DC
30 V DC / 1 A
max. 285 mA
max. 355 mA
0 °C až + 50 °C (kryt)
-5 °C až +55 °C (kryt)
< 95 % krátkodobě, bez orosení, < 70 % trvale
IP 53
ABS
šedá / antracit
cca 2,7 kg
285 x 360 x 126 mm

4
5
6
7

Systém je vhodný i pro sběrnici esserbus®-PLus.

8

V systému jsou obsaženy patice hlásiče a koppler sběrnice esserbus®. Hlásič není součástí
dodávky a musí být objednán samostatně.

9
761346

Analogový systém nasávání kouře ARS 70−2 připravený pro 2 hlásiče

-Certifikace

10

G 200099

Stejný jako 761345, ale při hlídání a kontrole prostor je vzorek vzduchu přiváděn ke dvěma
hlásičům kouře (možná závislost reakce dvou hlásičů).
Systém je vhodný i pro sběrnici esserbus®-PLus.

11
12

Dle VdS tato závislost reakce dvou hlásičů není přípustná k řízení hasicího zařízení. K tomuto
účelu vyžijte prosím box hlásičů, č. výr. 761545.

13

V systému jsou obsaženy dvě patice hlásiče a koppler sběrnice esserbus®. Hlásiče nejsou
součástí dodávky a musejí být objednány samostatně.

14

801372

15

Optický hlásič kouře (PAM)
-Certifikace

G 200099 společně s ARS 70

16

Speciální hlásič kouře pro použití v analogovém systému nasávání kouře ARS 70 (761345
/ 761346).
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LRS

Respektujte prosím:
K projektování a uvedení systémů nasávání kouře LRS do provozu je potřeba školení. Tam
získáte důležité informace a rovněž potřebná přístupová hesla k uvedení do provozu.

Příklad použití
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801519

Nasávací jednotka LRS compact / EB

1
-Certifikace

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Plně integrovaný prvek sběrnice esserbus®
• Programování a uvedení do provozu je možné
přes ústřednu systému 8000
• Přenos všech poplachových hlášení,
výstražných a poruchových hlášení přímo do
ústředny EPS
• Tři prahy poplachu (informační, předpoplach
a hlavní poplach)
• Funkce autokonfigurace pro zjištění
otpimálních prahů poplachu (možné přes
ústřednu EPS)
• Možnost nastavení rozsahu citlivosti od 0,005
%/m do 20 %/m zastínění světla (pomocí
softwaru VConfig)
• Připojení nasávací trubice o celkové délce
max. 80 m (2 x 50 m)
• Hlídaný a kontrolovaný vstup pro externí
napájení
• Spínací kontakt bez napětí pro hlavní poplach
• Hlídání a kontrola filtru i proudícího vzduchu
pro údržbu
• Paměť až 12 000 událostí

G 202040

Aktivní systém včasné detekce požáru pro sběrnici esserbus®, založený na laserové technologii.

2

Technické údaje

3

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Relé
Zatížení kontaktů
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota nasávaného vzduchu
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

18 V DC až 30 V DC
24 V DC
225 mA až 245 mA
spínací kontakt, bez napětí
max. 30 V DC / 1 A
0,2 mm až 1,5 mm2
0 °C až +39 °C
-20° až +60 °C
-5° až +45 °C
10 % až 95 % bez orosení
IP 30
polykarbonát
šedá, obdobná RAL 7035
1,9 kg
225 x 225 x 85 mm

4
5
6
7

Programování pomocí softwaru TOOLS 8000 nebo softwaru VESDA.

8
9
10
11

LRS
761519

12

Nasávací jednotka LaserFOCUS
-Certifikace

G 205060

13

Aktivní systém včasné detekce požáru, založený na laserové technologii, k ochraně malých
prostor.

14

Technické údaje
Jmenovité napětí

Výkonové parametry
a charakteristické znaky

• Funkční schopnost Plug & Play (jednoduchá
instalace a uvedení do provozu)
• Detekce kouře založená na laseru
• Programovatelné prahové hodnoty poplachu
• Dvoustupňová filtrace vzduchu
• Integrovaná indikace sloupcovým grafem
• Integrovaná funkce vyhledávání chyb
• Paměť až 18 000 událostí

Klidový proud při 24 V DC
Proud při poplachu
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Třída ochrany
Teplota okolního prostředí
Teplota nasávaného vzduchu
Vlhkost vzduchu
Rozměr

Oblast detekce
Reléové výstupy

24 V stejnosměrný proud
(18-30 V stejnosměrný proud)
220 mA
při 24 V DC: 295 mA
255 x 185 x 90 mm
cca 2 kg
IP 30
0 °C až 40 °C
0 °C až 40 °C
5 % až 95 % (bez kondenzace)
maximální délky trubek: 1 x 25 m
(max. 12 otvorů) 2 x 15 m
(max. 6 otvorů na každé odbočce)
do 250 m2
3 přepínací relé

15
16

K provozu je třeba resetovací modul (č. výrobku 781332 / 781333) a externí napájení 24 V
DC.
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761500

Nasávací jednotka LRS 100
-Certifikace

G 298024

Aktivní systém včasné detekce požáru, založený na laserové technologii.
Systém je optimální pro použití v následujících oblastech:
- klimatizované oblasti (např. prostory výpočetní techniky elektronického zpracování dat)
- prostory s maximální čistotou a laboratoře
- prostory s vysokou koncentrací hodnot (např. muzea)
Technické údaje
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Možnost nastavení rozsahu citlivosti od 0,005
%/m do 20 %/m zastínění světla
• 4 programovatelné prahy poplachu (informační poplach, předpoplach, hlavní poplach
1 a hlavní poplach 2)
• Ke zvýšení zabezpečení proti falešným
poplachům lze všechny prahy poplachů
přiřadit časovému oknu v rozsahu 0 až 60 s
• 2 prahy chyb (údržba, porucha)
• 7 kontaktů bez napětí, s možností libovolné
konfigurace
• Hlídání a kontrola filtru i proudícího vzduchu
pro údržbu
• Paměť až 18 000 událostí
• Přepínání den/noc (přepínání citlivosti)
• Připojení až 4 nasávacích trubic ke každé jednotce detektorů, jejich celková délka max. 200
m. Při zohlednění časových intervalů transportu vzduchu (100 s dle VdS) je přípustná
i větší délka trubic.
• Funkce autokonfigurace pro nastavení
optimální citlivosti (během fáze naučení
zůstává přístroj v pohotovosti pro hlášení)
• Možnost nastavení parametrů pomocí programovací jednotky LRS 200 (761504) / 210
(761505) nebo PC společně s PC rozhraním
LRS 300 (761506) a softwarem pracujícím
pod Windows “VConfig PRO” č. výrobku
797595 (tyto součásti nejsou obsaženy
v dodávce)
• Je možná kompenzace podmínek okolního
prostředí použitím doplňkového referenčního
detektoru
• Integrace až 99 jednotek po systému vlastní
sběrnice VESDAnet™
• Projektování nasávacích trubic softwaru
“ASPIRE” (797595)
• Na čelní desce jsou indikovány stavy poplach,
porucha a provoz

761502

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Stupeň krytí
Teplota okolního prostředí
Připojení kabelu
Teplota nasávaného vzduchu
Relativní vlhkost vzduchu
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Barva
Kryt
Zatížení kontaktů

18 V DC až 30 V DC
24 V DC
240 mA až 500 mA
IP 30
0 °C až +39 °C
šroubové svorky, vodič 0,2 mm2 až 2,5 mm2
-20 °C až +60 °C
10 % až 95 % bez orosení
350 x 225 x 110 mm
3,5 kg
šedá
kovový
30 V DC / 1 A

K provozu je třeba resetovací modul (č. výrobku 781332 / 781333) a externí napájení 24 V
DC.

Jednotka detektorů LRS−S 700
-Certifikace

G 298024

Stejná jako jednotka LRS 100 (761500), ale s vestavěným modulem skeneru a deskou
s 12 relé. Na základě toho je jednotka schopna monitorovat až 4 nasávací trubice. Tím je
možné hlídat a kontrolovat čtyři různé oblasti. Ve srovnání s LRS 100 není tato jednotka
vybavena 7, nýbrž 12 kontakty bez napětí s možností libovolné konfigurace (10 spínacích,
2 přepínací konktakty).
K provozu je třeba resetovací modul (č. výrobku 781332 / 781333) a externí napájení 24 V
DC.
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761515

Nasávací jednotka LRS compact

1
-Certifikace

G 298024

Aktivní systém včasné detekce požáru, založený na laserové technologii.

2

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Možnost nastavení parametrů rozsahu citlivosti od 0,005 %/m do 20 %/m zastínění
světla
• 3 programovatelné prahy poplachu (informační poplach, předběžný poplach, hlavní
poplach)
• Ke zvýšení zabezpečení proti falešným
poplachům lze všechny prahy poplachů
přiřadit časovému oknu v rozsahu 0 až 60 s
• 2 prahy chyb (údržba, porucha)
• 3 kontakty bez napětí, z toho 1 přepínací kontakt bez napětí a 2 spínací kontakty bez napětí
• Hlídání a kontrola filtru i proudícího vzduchu
k podpoře údržby
• Paměť událostí a jevů až s 12 000 záznamy
• Připojení nasávací trubice o celkové délce
max. 80 m (2 x 50 m)
• Funkce autokonfigurace ke zjištění optimální
citlivosti (během fáze naučení zůstává přístroj
v pohotovosti pro hlášení)
• Nastavení parametrů pomocí PC společně se
softwarem pod Windows “VConfig PRO”
(797595) a kabelu rozhraní běžně dostupného
v obchodní síti, bez rozhraní (součásti nejsou
obsaženy v rozsahu dodávky)
• Projektování nasávacích trubic podporované
PC pomocí softwaru “ASPIRE” (797595)
• Na čelní desce jsou indikovány stavy hlavní
poplach, předběžný poplach, porucha
a provoz

761516

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Teplota okolního prostředí
Teplota nasávaného vzduchu
Relativní vlhkost vzduchu
Připojení kabelu
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Barva
Kryt
Stupeň krytí
Zatížení kontaktů

18 V DC až 30 V DC
24 V DC
170 mA až 190 mA
0 °C až +39 °C
-20 °C až +60 °C
10 % až 95 % bez orosení
šroubové svorky, vodič 0,2 mm2 až 2,5 mm2
225 x 225 x 85 mm
1,9 kg
šedá, obdobná RAL 7035
polykarbonát
IP 30
30 V DC / 2 A

3
4
5
6

K provozu je třeba resetovací modul (č. výrobku 781332 / 781333) a externí napájení 24 V
DC.

7

Příslušenství
761513

8

Software “VConfig PRO”

9
10
11
12
Nasávací jednotka LRS compact / net
-Certifikace

13

G 298024

14

Stejný jako 761515, ale s možností propojit několik jednotek do sítě.
K provozu je třeba resetovací modul (č. výrobku 781332 / 781333) a externí napájení 24 V
DC.

15
16

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Možnost nastavení parametrů pomocí programovací jednotky LRS 200 (761504) / 210
(761505) nebo PC společně s PC rozhraním
LRS 300 (761506) a softwarem pod Windows
“VConfig PRO” (nejsou v rozsahu dodávky)
• Je možná kompenzace podmínek okolního prostředí doplňkovým použitím referenčního
detektoru
• Integrace až 99 jednotek po systému vlastní
sběrnice VESDAnet™
• Indikační a ovládací pole lze připojit pomocí
VESDAnet™ (761501, 761507)
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Příslušenství

761501

Indikační a ovládací část LRS 110
-Certifikace

G 298024

Slouží k vizualizaci aktuálního zastínění světla a nastavených úrovní poplachu jednotky
detektorů LRS 100 a LRScompact/net. Dále jsou stavy poplachů a chybové stavy indikovány svítivými diodami.
Ovládacími prvky se dají realizovat např. funkce vypnutí akustické signalizace a uvedení do
výchozího stavu. Jednotka je navíc vybavena 7 kontakty bez napětí s možností libovolné
konfigurace.
Technické údaje
Provozní napětí
Odběr proudu
Stupeň krytí
Teplota okolního prostředí
Připojení kabelu
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost
Kryt
Barva

18 V DC až 30 V DC
110 mA až 130 mA
IP 30
0 °C až +39 °C
šroubové svorky, o 0,2 mm2 až 2,5 mm2
140 x 150 x 90 mm
1 kg
kovový
šedá, obdobná RAL 7035

Jelikož LRScompact / net zná tři stavy poplachu, jsou svítivé diody hlavního poplachu 1 a hlavního poplachu 2 řízeny společně.
Stavebnicová sada 761511 se objednává samostatně.
.

761507

Indikační a ovládací část LRS 120
-Certifikace

G 298024

Stejná jako 761501, ale bez relé.

761503

Indikační a ovládací část LRS−S 710
-Certifikace

G 298024

Stejná jako 761501, ale pro jednotku detektorů LRS-S 700 (761502).

761508

Indikační a ovládací část LRS−S 720
-Certifikace

G 298024

Stejná jako 761503, ale bez relé.
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Speciální hlásiče
761504

Programovací jednotka LRS 200

1
Manuální programovací přístroj k nastavení parametrů veškerých součástí ve VESDAnet™. Vedení personálu obsluhy je možné na LCD grafickém displeji. K programování
součástí se přístroj připojuje na systém sběrnice.

2

Technické údaje
Odběr proudu

3

20 mA až 80 mA

Propojovací kabel je součástí dodávky.

4
761505

Programovací jednotka LRS 210

5
Stejná jako programovací jednotka LRS 200 (761504), ale v montážní skříni. Tato jednotka
je nepřetržitě připojena na systém sběrnice, a tím zajišťuje rychlý přístup k jednotlivým
součástem.

6

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):
Kryt

140 x 150 x 90 mm
kovový

7

Stavebnicová sada 761511 se objednává samostatně

761517

8

Připojovací box VESDAnet

9
Tento připojovací box umožňuje připojení externích přístrojů na VESDANet™. Např. lze připojit manuální programovací přístroj nebo PC společně s PC rozhraním, aby bylo možné
programovat systém.

10

Navíc je potřeba PC rozhraní LRS 300.

11
12
761506

PC rozhraní LRS 300

13
Slouží jako alternativa jednotky programování. Pomocí rozhraní je možné programovat
všechny účastníky připojené na VESDAnet™. K tomuto účelu je potřeba software “VConfig
PRO” 797595.

14

Technické údaje
Provozní napětí
Odběr proudu
Rozměry (Š × V × H):

z VESDAnet ™
70 mA
190 x 100 x 40 mm

15
16

“VConfig PRO” 797595 není součástí dodávky. Oba vyobrazené připojovací kabely jsou
součástí dodávky.

761510

Montážní sada pro LRS 100 a 700

Stavebnicová sada pro jednotky detektorů LRS 100 (761500) a LRS 700 (761502).
Technické údaje
Montážní rámeček

40 mm
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761511

Montážní stavebnicová sada ovládacích jednotek pro LRS 210,
110, 120, 710, 720

Stavebnicová sada pro programovací jednotku LRS 210 (761505) a indikační a ovládací
jednotky LRS 110 (761501), LRS 120 (761507), LRS-S 710 (761503) a LRS-S 720
(761508).
Technické údaje
Montážní rámeček

761512

40 mm

Náhradní filtr

Pro jednotky detektorů LRS 100 (761500) / LRS S700 (761502) / LRS compact (761515)
/ LRS compact / net (761516) / LRS compact / EB (801519).

761518

VSM3 Software − základní systém

Software VSM3 je kompexní software pro řízení a správu jednotek LRS, nepřetržitě znázorňující všechny účastníky připojené na síti. Všechna poplachová a poruchová hlášení
a vývojové trendy kouře se zobrazují on-line.
Stejně tak lze software využít k uvedení všech účastníků v celé síti do provozu z jednoho
centrálního místa.
Pro získání kódu se prosím obraťte na příslušného technického a prodejního poradce.

797595

CD−ROM se softwary VConfig PRO a ASPIRE

CD-ROM s programovacím softwarem VConfig PRO a softwarem pro projektování
ASPIRE, se systémovou prezentací referenčních objektů, textů výběrových řízení a dokumentacemi pod Windows® 9X, 2000.
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Příslušenství k systémům nasávání kouře
950101

1

PVC trubice, průměr 25 mm

2
3

U metráže je vyloučeno storno a převzetí vrácené dodávky zpět. Rozsah
teplot: -40 °C až + 60 °C.

4
1ks = 4m

5
950119

PVC oblouk 90° pro trubici 25 mm

6
7
Balení 5 ks

8
9
060865

PVC křížový kus pro trubici 25 mm

10
11
Balení 10 ks

12

950104

13

PVC úhlový díl 90° pro trubici 25 mm

14
15
Balení 10 ks

16

950107

PVC úhlový díl 45° pro trubici 25 mm

Balení 5 ks
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950110

PVC T−kus pro trubici 25 mm

Balení 10 ks

950116

PVC spojka pro trubici 25 mm

Balení 10 ks

940113

PVC koncovka pro trubici 25 mm

Balení 10 ks

761527

Nasávací růžice (PVC) pro trubici 25 mm

Technické údaje
Vnější průměr
Vnitřní průměr

761528

36,0 mm
21,5 mm

Hadice s tkaninovou vložkou (PVC) pro trubici 25 mm

Metráž, uvedená cena je cena za metr. Storno a převzetí vrácené dodávky zpět je vyloučeno.
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761529

Příruba pro klimatizační kanál (PVC) pro trubici 25 mm

1
2
3
4
Příklad použití

761530

5

Třícestný kulový ventil (PVC) pro trubici 25 mm

6

K připojení stlačeného vzduchu, pro možnost čištění potrubí profouknutím.

7
8
9
10
11
12
Příklad použití

761532

Skříňka filtru pro trubici 25 mm

13

K použití v prostorách s vysokým podílem prachu. Skříňka z polykarbonátu, šedá, včetně
věstavěného filtru a dvou převlečných matic (M32 x 1,5).

14

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

15

120 x 122 x 85 mm

16
761533

Náhradní filtrační vložka
Náhradní filtrační vložka pro filtrační skříňku 761532.
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761531

Malý trychtýř (polypropylen) pro trubici 25 mm

Kryt nasávacího otvoru do vzduchotechnických potrubí

761534

Odlučovač vody pro trubici 25 mm

Odlučovač vody pro použití v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí. Skříňka z polykarbonátu, šedá, včetně přechodového dílu na nasávací trubici.
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

160 x 338 x 90 mm

Příklad použití

761535

Lepidlo, 0,5 kg
Lepidlo ke spojování PVC trubek a tvarovek.

761536

Čistič, 1 l
Čistič PVC trubek a tvarovek pro očištění spojů před lepením.
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761537

Upevňovací příchytka IKS pro trubici 25 mm

1
2
3

761542

Sada nasávacích hadic pro trubici 25 mm

4
Sada nasávacích hadic pružného provedení pro hlídání a kontrolu objektů nebo prostor
mezi stropy.

5

Všechny součásti jsou předem smontované a slepené.
1x T-kus (761524), 3 m hadice Polywell PG 11 (761543), 1x průchodka stropem se závitem.

6
7
8
9

Příklad použití

761543

Hadice Polywell PG11

10

Metráž, je vyloučeno storno a převzetí vrácené dodávky zpět.

11
12
13

761544

PVC trubkové šroubení, rozebíratelné, 25 mm

14
15
16

761546

Řezač trubek PVC/ABS
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761545

Box hlásičů

Box hlásičů slouží k integraci doplňkového hlásiče (801372) do potrubní sítě k individuální detekci v nasávací trubici.
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

170 x 140 x 100 mm

Je-li potřeba závislost reakce dvou hlásičů, např. při řízení hasicích zařízení, je nutno instalovat dva boxy hlásičů v oddělených nasávacích potrubích.
Hlásič a patice hlásiče nejsou obsaženy v rozsahu dodávky, je nutno je objednat samostatně.

95.....

Samolepící fólie s kalibrovaným otvorem

950298
950299
950301
950302
950303
950304
950305
950307
950310

Fólie s otvorem 2,0 mm
Fólie s otvorem 2,5 mm
Fólie s otvorem 3,0 mm
Fólie s otvorem 3,2 mm
Fólie s otvorem 3,4 mm
Fólie s otvorem 3,6 mm
Fólie s otvorem 3,8 mm
Fólie s otvorem 4,4 mm
Fólie s otvorem 5,0 mm

Při použití samolepících fólií s kalibrovaným otvorem je nutné použít zajišťovací pásku
č.výrobku 950347.
Balení 10 ks samolepek se shodným průměrem otvoru.

950347

Pojistná lepící páska
Pro zajištění samolepících fólií s otvorem proti odfouknutí.

Balení 10 ks pojistných samolepících pásek.
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Speciální hlásiče
781332

Resetovací modul k montáži na DIN lištu

1
Prvek k připojení různých speciálních hlásičů (s reléovými kontakty bez napětí pro poplach
a poruchu) na standardní primární vedení. Dálkové uvedení hlásiče do výchozího stavu
(reset) se provádí reléovým kontaktem resetovacího modulu. Celkový proudový odběr závisí
na vloženém hlásiči. Lze připojit následující typy hlásičů: např. nasávací systémy, plamenné
hlásiče, lineární optické a tepelné hlásiče atd.

3

Technické údaje
Napětí skupiny
Externí napětí
Zatížení kontaktu relé
Odběr proudu ze skupiny hlásičů
Odběr proudu při 12 V
Odběr proudu při 24 V

8 V DC až 28 V DC
12 V DC nebo 24 V DC
30 V DC / 1 A
cca 0,5 mA
cca 1 mA - relé není buzeno, 35 mA - při buzení
relé
cca 10 mA - relé není buzeno, 55 mA - při buzení
relé

4
5

Časové intervaly uvedení do výchozího stavu (reset)
nastavitelné můstkovými propojkami od cca 150 ms do cca 17 s.
Rozměr desky (Š × V × H):
37 x 107 x 13 mm

6

Provedení: Skříň / kryt modulu k montáži na DIN lištu

781333

2

7

Resetovací modul s úhelníkovým držákem

8
Resetovací modul pro uvedení do výchozího stavu (reset) stejný jako 781332,
vč. montážního materiálu k vestavné montáži do vhodné skříně / krytu speciálního hlásiče.

9

Provedení: Resetovací modul, vč. úhelníku a montážního materiálu.

10
11
12
13
14
15
16
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Signalizační zařízení

IQ8Alarm

Na základě zrušení našeho výrobku IQ8Lumivox jsme celou řadu signalizačních zařízení IQLumivox vyřadili z výrobního sortimentu a nahradili ji novou inovovanou řadou signalizačních zařízení IQ8Alarm.
S novými zařízeními IQ8Alarm máte k dispozici všechny výhody osvědčené řady hlásičů IQ8Quad s integrovanou signalizací poplachu. Ať již se jedná o signalizaci poplachu mluveným hlášením ve více jazycích,
flexibilní soustavu signálů nebo uživatelsky příjemné prostředí pro programování, všechny tyto vlastnosti
můžete využít i u IQ8Alarm.
Základní charakteristiky:
• Snadné programování díky uživatelsky příjemnému prostředí pro programování, stejné pro všechny

signalizační zařízení systému IQ8 (IQ8Quad + IQ8Alarm)
• Napájení z kruhového vedení esserbus®-PLus
• Osvědčený decentní vzhled
• 19 různých programovatelných tónů signálu místo 14, včetně tónu DIN dle EN 54-3
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IQ8Alarm

Signalizační zařízení
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Signalizační zařízení napájené v plném rozsahu
po kruhové sběrnici
• Kompatibilní se sběrnici esserbus®-PLus
• 5 různých skupin signalizačních zařízení
Akustický signál
Optický signál
Akustický / optický signál
Akustický signál / řeč
Akustický / optický signál / řeč
• Vícejazyková signalizace poplachu v pěti různých
národních jazycích
• Možnost programování jednotlivých částí mluveného hlášení pro signalizaci poplachu, evakuaci a zkušební poplach
• Až 32 signalizačních zařízení na každé sběrnici
esserbus®-PLus
• Každé signalizační zařízení s integrovaným
oddělovačem
Vlastnosti aktustického signálu
• Akustický tlak až 99 dB v 1 m
• Možnost programování hlasitosti pomocí SW
Tools 8000
• 19 různých tónů signálu včetně tónu DIN
• Signalizace poplachu mluveným hlášením, 5
předem naprogramovaných textů poplachového
hlášení a další signály hlášení poplachu, typické
pro jednotlivé země
Vlastnosti optického signálu
• Intenzita záblesku ekvivalentní xenonovému
bleskovému světlu o výkonu 3 W
• Intenzita světla: 3,87 cd efektivně, max. 24 cd
vrcholová hodnota

Signalizační zařízení IQ8Alarm jsou výsledkem našeho dalšího vývoje. K výběru je celkem
5 skupin signalizačních zařízení:
- Vysílače výstražného tónu
- Signalizační zařízení ve formě mluveného hlášení
- Signalizační zařízení s kombinovaným akustickým a optickým signálem
- Signalizační zařízení s kombinovaným akustickým a optickým signálem, včetně
mluveného hlášení
- Signalizační zařízení s optickým signálem
Výpočet maximálního počtu signalizačních zařízení na primárním linkovém vedení.

2
3
4

Při smíšeném provozu různých typů signalizačních zařízení a patic signalizačních zařízení
na jednom kruhovém vedení sběrnice esserbus®-PLus se maximální přípustný počet
vypočítává v závislosti na délce vedení. K tomuto účelu je třeba sečíst individuální součinitele zatížení. Součinitel zatížení definuje odběr signalizačních zařízení na linkovém vedení
v případě poplachu.
U signalizačních zařízení IQ8alarm součinitel zatížení závisí na typu signalizačního zařízení
(viz technické údaje).
Všimněte si našich příkladů v tabulce v části katalogu „Pomůcka pro projektování“.
Celkový součinitel zatížení linkového vedení nesmí překročit maximální hodnotu 96.

5
6
7

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Teplota okolního prostředí
Kryt
Rozměry (ø x V)
Hmotnost
Stupeň krytí

8 až 42 V
19 V při poplachu 40 V DC
-10 °C až +50 °C
plast (ABS)
112 x 75 mm
cca 300 g
IP 30 (volitelně IP 65 s paticí 806201 / 806202)

Součinitel zatížení

3

8
9
10

IQ8Control se sběrnicí esserbus®-PLus.
Programování je možné pouze se softwarovým programovacím nástrojem Tools 8000.

11

Respektujte:
- maximální přípustnou délku vedení sběrnice esserbus®-PLus
- max. přípustný počet jednotlivých typů signalizačních zařízení
- max. počet celkem 127 účastníků na kruhovém vedení sběrnice esserbus®-PLus

12

Systémové požadavky:
Ústředna IQ8Control od V3.04 při použití programovacího software TOOLS od V1.9.1!

13

POZOR: provoz signalizačních zařízeníI IQ8Alarm ve spojení s ústřednami 8000 C a M není
možný !!!

807205

1

14

Siréna IQ8Alarm, bílá

15

Siréna dle DIN EN 54-3, s možností adresování, s napájením v plném rozsahu po sběrnici,
se zachováním provozu i při zkratu a přerušení, s možností programování až 19 různých
tónů signálu včetně tónu DIN dle DIN 33404 - 3 pro akustickou signalizaci poplachu. Hlasitost lze regulovat v 8 stupních. Díky svému plochému tvaru se přístroj optimálně přizpůsobí svému okolí. Materiál je plast odolný proti úderu a poškrabání. Volitelně lze použít
patici 806201, popř. 806202, se vstupem pro kabely z boční strany a ochranu proti stříkající vodě (IP 65).
Technické údaje
Klidový proud
Proud při poplachu
Akustický tlak
Teplota okolního prostředí
Barva

cca 80 μA při 19 V DC
6 mA při 42 V; 38 mA při 12V
max. 99 dB(A)
-10 °C až +50 °C
bílá, obdobná RAL 9010
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IQ8Alarm

Signalizační zařízení
807206

Siréna IQ8Alarm, červená

Stejná jako 807205, ale v červené barvě.
Technické údaje
Barva

807322

červená, obdobná RAL 3001

Siréna s integrovaným řečovým modulem IQ8Alarm, bílá

Stejná jako 807205, ale s výstupem mluveného hlášení, pro sběrnici esserbus®-PLus.
Technické údaje
Klidový proud
Proud při poplachu
Akustický tlak
Teplota okolního prostředí
Barva

807332

cca 90 μA při 19 V DC
6 mA při 42 V; 55 mA při 12 V
max. 99 dB(A)
-10 °C až +50 °C
bílá, obdobná RAL 9010

Siréna s integrovaným řečovým modulem IQ8Alarm, červená

Stejná jako 807322, ale v červené barvě.
Technické údaje
Barva

červená, obdobná RAL 3001

IQ8Alarm signalizační zařízení s kombinovaným akustickým a optickým signálem
807224

Siréna a maják IQ8Alarm

Kombinované signalizační zařízení siréna a maják dle DIN EN 54-3, s možností adresování,
s napájením v plném rozsahu po sběrnici, se zachováním provozu i při zkratu a přerušení,
s možností programování až 19 různých tónů signálu včetně tónu DIN dle DIN 33404 - 3
pro akustickou a optickou signalizaci poplachu. Hlasitost lze regulovat v 8 stupních. Díky
svému plochému tvaru se přístroj optimálně přizpůsobí svému okolí. Materiál je plast
odolný proti úderu a poškrabání. Volitelně lze použít patici 806201, popř. 806202, se
vstupem pro kabely z boční strany a ochranu proti stříkající vodě (IP 65).
Technické údaje
Klidový proud
Proud při poplachu
Akustický tlak
Barva
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cca 90 μA při 19 V DC
6 mA při 42 V; 55 mA při 12 V
max. 99 dB(A)
červená, obdobná RAL 3001

IQ8Alarm

Signalizační zařízení
807372

Siréna, maják a řečový modul IQ8Alarm

1
Stejný jako 807224, ale s integrovaným řečovým modulem.

2

Technické údaje
Klidový proud
Proud při poplachu
Akustický tlak
Barva

cca 90 μA při 19 V DC
6 mA při 42 V; 55 mA při 12 V
max. 99 dB(A)
červená, obdobná RAL 3001

3
4
5

IQ8Alarm optická signalizační zařízení
807212

6

Maják IQ8Alarm, jantarový

7
Maják, s možností adresování, s napájením v plném rozsahu po sběrnici, se zachováním
provozu i při zkratu a přerušení, k optické signalizaci poplachu. S plochým tvarem, který
zajišťuje nenápadný vzhled a optimální přizpůsobení přístroje svému okolí.

Technické údaje
Proud při poplachu
Intenzita světla
Intenzita světla
Kmitočet záblesků
Barva

807213

8
9

38 mA při 12 V
ekvivalentní xenonovému majáku o výkonu 3 W
max. 24 cd vrcholová hodnota / 3,87 cd / efektivně
1 Hz
patice: bílá, obdobná RAL 9010
kulovitá vrchní část: jantarový odstín

Maják IQ8Alarm, průhledný, modrý, zelený

10
11
12

Stejný jako 807212, ale průhledný, modrý, zelený.

13

Technické údaje
Barva

kulovitá vrchní část: průhledná, modrá a zelená

14
15

807214

Maják IQ8Alarm / červený

16

Stejný jako 807212, ale v červené barvě.
Technické údaje
Barva

Patice: červená, obdobná RAL 3001
Kulovitá vrchní část: červená
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IQ8Alarm

Signalizační zařízení
Příslušenství
806201

IQ8Alarm IP 65 patice, bílá

Patice, bílá pro signalizační zařízení, se stupněm krytí IP 65 a vstupem pro kabely z boční
strany.
Technické údaje
Stupeň krytí
Barva

806202

IP 65
bílá, obdobná RAL 9010

IQ8Alarm IP 65 patice, červená

Patice, červená pro signalizační zařízení, se stupněm krytí IP 65 a vstupem pro kabely
z boční strany.
Technické údaje
Stupeň krytí
Barva
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IP 65
červená, obdobná RAL 3001

Konvenční

Signalizační zařízení
Sirény

1
766235

Multifunkční siréna
-Certifikace

2

G296013

Univerzální siréna pro vnitřní i venkovní prostředí dle DIN 33404-3, popř. EN 54-3. Pomocí
DIP přepínačů lze nastavit 26 různých tónů. Hlasitost se dá nastavit potenciometerm. Další
signál lze aktivovat z jiného místa. Tento 2. tón se odlišuje od 1. tónu, takže lze identifikovat místo, kde došlo ke spuštění.

3
4

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Proud při poplachu
Proud při aktivaci
Úroveň hladiny zvuku
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Třída okolního prostředí dle VdS
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (ø x V)

10 V DC až 28 V DC
12 V DC až 28 V DC
od 5 mA do 14 mA (v závislosti na tónu)
30 mA po dobu 2 ms
do 111 dB(A)/1 m; 92 dB(A) u DIN tónu
-25 °C až +60 °C
-40 °C až +80 °C
III
IP 54
IP 65 (s paticí 766237)
ABS
červená, obdobná RAL 3001
cca 300 g
92 x 75 mm
92 x 105 mm (s paticí 766237)

5
6
7
8
9

Je možné i zavedení přívodních kabelů z boční strany, s paticí 766237 (viz příslušenství)

10
766236

Multifunkční siréna
-Certifikace

G 296013

11

Stejná jako 766235, ale bílá

12

Technické údaje
Barva

bílá, obdobná RAL 9003

13

Je možné i zavedení přívodních kabelů z boční strany, s paticí 766238 (viz příslušenství).

14

766239

15

Multifunkční siréna

Siréna dle DIN 33404 část 3, popř. EN 54-3, s 32 programovatelnými tóny, lze nastavit
pomocí DIL přepínačů (vždy 2 tóny). Hlasitost nastavitelná v siréně.

Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu
Úroveň hladiny zvuku
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

10 V DC až 28 V DC
od 110 mA; 140 mA u DIN tónu, 12 V DC
do 120 dB(A)/1 m; 109 dB(A) u DIN tónu, 12 V DC
-25 °C až +55 °C
-30 °C až +60 °C
IP 42
ABS
červená, obdobná RAL 3001
580 g
106 x 106 x 95 mm
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Konvenční

Signalizační zařízení
766261

Patice se sirénou
-Certifikace

G 296010

Siréna dle DIN 33404 - 3, popř. EN 54-3. K montáži pod patici hlásiče s reléovým
výstupem všech automatických hlásičů řad 9x00, s 28 programovatelnými tóny, lze
nastavit pomocí DIL přepínačů (možnost nastavení vždy 2 tónů z 28). Regulace hlasitosti
se provádí potenciometrem.
Technické údaje
Provozní napětí
Odběr proudu
Spínací proud
Časový interval sepnutí
Úroveň hladiny zvuku
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry

10 V DC až 28 V DC
od 5 mA; 10 mA u DIN tónu při 12 V DC
30 mA po dobu 2 ms
1,5 ms
do 102 dB(A)/ 1 m; 87 dB u DIN tónu při 12 V DC
-40 °C až +80 °C
-45 °C až +85 °C
IP 54
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
150 g
ø = 111 mm, V = 26 mm

Příslušenství
766262

Krycí deska patice se sirénou 766261

Příslušenství

766237

Patice se zavedením přívodních kabelů z boční strany − červená

Pro sirény 766235, vč. pryžového těsnění.
Technické údaje
Stupeň krytí
Barva
Rozměry (ø x V)

IP 65
červená, obdobná RAL 3001
94 x 47 mm

Pryžové těsnění a dva šrouby.

766238

Patice se zavedením přívodních kabelů z boční strany − bílá

Pro sirénu 766236, ale
Technické údaje
Barva

bílá, obdobná RAL 9003

Pryžové těsnění a dva šrouby.

766262

Krycí deska patice se sirénou 766261

K zakrytí připojovacích otvorů patice se sirénou, pokud je v provozu bez hlásiče.
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Konvenční

Signalizační zařízení
Nevýbušné provedení

045040

1
Siréna v nevýbušném provedení DS10, 107 dB(A)
-Certifikace

2

G28609

Siréna, speciálně vhodná pro použití v průmyslových oblastech v prostředím s nebezpečím výbuchu. Robustní kryt z hliníkového tlakového odlitku je odolný proti vlivům
okolního prostředí a chemikáliím. Přístroj DS10 splňuje technické požadavky DIN 33404
- 3 „Signály nebezpečí ohrožení pro pracoviště“.

3
4

Technické údaje

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Možnost programování 9 nastavení tónu
• Nepřerušovaný tón
• Střídavý tón
• Přerušovaný intervalový tón
• Požární poplach (jsou brána v úvahu odlišná
národní ustanovení různých zemí)

Provozní jmenovité napětí
Rozsah provozního napětí
Odběr proudu při 12 V DC
Úroveň akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m
Stupeň krytí
Třída okolního prostředí dle VdS
Rozsah teplot okolního prostředí
Teplota skladování
Relativní vlhkost
Hmotnost
Specifikace
Rozměry (Š × V × H):
Nevýbušné provedení
Materiál
Barva
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu

5

12 V DC
10 V DC až 14 V DC
typicky 300 mA
106 dB(A)
IP 56
II
-25 °C až +55 °C
-40 °C až +70 °C
90 %
cca 1,8 kg
EN54-3
150 x 150 x 119 mm
EEx nA II T4
Hliníkový tlakový odlitek
červená, obdobná RAL 3000
II 3GD

6
7
8
9

Na základě prohlášení o shodě smí být siréna použita v zóně 2 a 22.

10

766253

11

Siréna v nevýbušném provedení 12 V DC, 110 dB(A)

Osvědčení o zkoušce typového vzoru KEMA 99 ATEX 7906

12

Siréna, speciálně vhodná pro použití v průmyslových oblastech v prostředím s nebezpečím výbuchu 2G (dříve zóna 1, plyny) a 3G (dříve zóna 2, plyny)]. Robustní kryt z hliníkového tlakového odlitku je odolný proti vlivům okolního prostředí a chemikáliím. Siréna
v nevýbušném provedení splňuje požadavky DIN 33404-3.

13
14

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Možnost nastavení 32 různých tónů
• Synchronizace tónů stabilizátorem
s krystalem
• Certifikace ATEX
• Kryt s hliníkového tlakového odlitku LM6
• Akustická ozvučnice z hliníku, samozhášivý,
obdoba UL 94 V0

Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Úroveň akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m
Stupeň krytí
Rozsah teplot okolního prostředí
Rozsah tepot při skladování
Relativní vlhkost
Hmotnost
Rozměry (ø x D)
Materiál
Barva
Nevýbušné provedení
Osvědčení o zkoušce typového vzoru

15

12 V DC
typicky 195 mA; 170 mA u DIN tónu
110 dB (A) ± 3 dB dle typu signálu
IP 67
-50 °C až +55 °C
-50 °C až +70 °C
90 %
cca 3,16 kg
181 x 263 mm
hliníkový tlakový odlitek LM6
červená, obdobná RAL 3000
II 2G EEx d IIC T4 / II 2G EEx de IIC T4
KEMA 99ATEX 7906

16
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Konvenční

Signalizační zařízení
Majáky
Standard
766303

Maják, 12 V DC, barva jantarový odstín

Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu
Kmitočet záblesků
Energie záblesku
Kulovitá vrchní část
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (ø x V)

12 V DC
350 mA
cca 1 Hz, nastavitelný
5 Joule
jantarový odstín
-20 °C až +50 °C
-25 °C až +55 °C
IP 54
ABS
šedá, obdobná RAL 7035
360 g
108 x 133 mm; (173 mm s držákem na stěnu)

Vč. držáku na stěnu.

766304

Maják, 24 V DC, barva jantarový odstín

Stejný jako 766303, ale s provozním napětím 24V DC
Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu
Kulovitá vrchní část

766305

24 V DC
250 mA
jantarový odstín

Maják, 12 V DC, barva červená

Stejný jako 766303, ale červená
Technické údaje
Kulovitá vrchní část

766306

červená

Maják, 24 V DC, barva červená

Stejný jako 766303, ale červená s provozním napětím 24V DC
Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu
Kulovitá vrchní část
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24 V DC
250 mA
červená

Konvenční

Signalizační zařízení
766307

Maják, 12 V DC, barva zelená

1
Stejný jako 766303, ale zelená

2

Technické údaje
Kulovitá vrchní část

zelená

3
4
766308

Maják, 24 V DC, barva zelená

5
Stejný jako 766303, ale zelená s provozním napětím 24 V DC
Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu
Kulovitá vrchní část

6
24 V DC
250 mA
zelená

7
8

766310

Maják (válcový tvar), 12 V DC, barva červená
-Certifikace

9

G 296015

10

Pro montáž ve vnitřním i venkovním prosředí (s 766237/38).
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Proud při poplachu
Kmitočet záblesků
Energie záblesku
Kulovitá vrchní část
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Barva
Materiál
Rozměry (ø x V)
Hmotnost

11

10 V DC až 15 V DC
12 V DC
200 mA
cca 1 Hz
1 joule
červená
-20 °C až +55 °C
-25 °C až +60 °C
IP 54, IP 65 (s paticí 766237/38)
červená
polykarbonát
93 mm, 72 mm
93 mm,100 mm se spodní části 766237/38
cca 280 g

12
13
14
15

766312

Maják (válcový tvar), 12 V DC, barva jantarový odstín

16
Stejný jako 766310, ale jantarový odstín
Technické údaje
Kulovitá vrchní část
Patice

jantarový odstín
jantarový odstín
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Signalizační zařízení
766313

Konvenční
Maják (válcový tvar), 12 V DC, barva zelená

Stejný jako 766310, ale
Technické údaje
Kulovitá vrchní část
Patice

766320

zelená
zelená

Maják (válcový tvar), 24 V DC, barva červená
-Certifikace

G 296014

Stejný jako 766310, ale
Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu

766322

24 V DC
180 mA

Maják (válcový tvar), 24 V DC, barva jantarový odstín

Stejný jako 766312, ale
Technické údaje
Provozní napětí
Proud při poplachu
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24 V DC
180 mA

Konvenční

Signalizační zařízení
Siréna s majákem

1

Standard

2
766240

Kombinované signalizační zařízení siréna s majákem

3
Siréna dle DIN 33404-3, popř. EN 54-3. Pro montáž ve vnitřním i venkovním prostředí
(s paticí 766237). Je možné samostatné řízení sirény a majáku. Kolísavý tón s intervalem
1 Hz v rozsahu 1200 a 500 Hz (DIN tón)

4

Technické údaje

5

Provozní napětí
Jmenovité napětí
Proud při poplachu
Kmitočet záblesků
Energie záblesku
Kulovitá vrchní část
Úroveň hladiny zvuku
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry (ø x V)

9 V DC až 15 V DC
12 V DC
maják cca 100 mA při 12 V DC
cca 1 Hz
0,7 joulu
červená, obdobná RAL 3001
92 dB při 12 V DC
-10 °C až +55 °C
-15 °C až +60 °C
IP 54, IP 65 (s paticí 766237)
ABS (stabilizace proti UV záření) / polykarbonát
červená, obdobná RAL 3001
350 g
93 x 92 mm; V = 120 mm s 766237

6
7
8
9
10

Je možné zavedení přívodních kabelů z boční strany, s paticí 766237 (viz příslušenství).

11
12
13
14
15
16
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Paralelní signalizace

Signalizační zařízení

Tyto paralelní signalizace se používají převážně k indikaci poplachu z hlásičů namontovaných např. nad zavěšenými stropy, v prostorách mezi podlahami nebo na jiných
místech, kam není možné nahlédnout. Indikace s dobře viditelným polem svítivých diod
jsou vloženy v hezky tvarovaném plastovém krytu.
761803

Paralelní signalizace

Indikace LED diodami k montáži aP, s ochranným obvodem, k připojení na patici hlásiče
781590 a patici IQ8Quad 805590.
Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Proud při poplachu
Indikace poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Rozměry (Š × V × H):

12 až 24 V DC
12 / 24 V DC
10 mA při 12 V DC
5 mA při 24 V DC
5 až 20 mA
červená LED dioda
-20 °C až +70 °C
-35 °C až +85 °C
IP 30
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
100 x 90 x 39 mm

U hlásičů mezních hodnot řady 9000 je v patici hlásiče potřeba připojovací prvek 781487.
Příklad zapojení

761813

Paralelní signalizace, verze uP

Indikace LED diodami, stejná jako 761803, ale k montáži uP do instalační krabice, např.
55 mm.
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):

90 x 80 x 9 mm

Příklad zapojení

781804

Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9000

4 LED diody spínané impulzně osvěcují červený hranol.
Technické údaje
Provozní napětí
Teplota okolního prostředí
Jmenovité napětí
Řídící napětí
Klidový proud
Proud při poplachu (střední)
Indikace poplachu
Kmitočet blikání
Pole svítivých diod
Úhel viditelnosti
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Rozměry (Š × V × H):

6 až 12 V DC
-20 °C až +70 °C
12 V DC
2 až 28 V DC
5 μA
cca 9mA
4 červené LED diody (impulzní spínání)
1,5 Hz
červené
180°
-35 °C až +85 °C
IP 50
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
85 x 82 x 27 mm

U hlásičů mezních hodnot řady 9000 je v patici hlásiče potřeba připojovací prvek 781487.
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Paralelní signalizace

Signalizační zařízení
781814

Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9000, 9200 a IQ8Quad

1
Paralelní signalizace je svou funkcí i zapojením totožná s paralelní signalizací 761803.

2

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovitý proud
Indikace poplachu
Pole svítivých diod
Úhel viditelnosti
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Rozměry (Š × V × H):

1,8 V DC
cca 9 mA
3 červené LED diody
červené
180°
-20 °C až +70 °C
-35 °C až +85 °C
IP 50
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
85 x 82 x 27 mm

3
4
5
6
7

Příklad zapojení

801824

8

Paralelní signalizace, pro řadu hlásičů 9200 a IQ8Quad

9

4 LED diody spínané impulzně osvěcují červený hranol. Připojení se provádí třížilovým
kabelem.
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Řídící napětí
Klidový proud
Proud při poplachu (střední)
Indikace poplachu
Kmitočet blikání
Pole svítivých diod
Úhel viditelnosti
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Rozměry (Š × V × H):

10

8 až 42 V DC
19 V DC
2 až 28 V DC
7 μA
150 μA
4 červené LED diody (impulzní spínání)
1,5 Hz
červené
180°
-20 °C až +70 °C
-35 °C až 85 °C
IP 50
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
85 x 82 x 27 mm

11
12
13
14
15
16

Příklad zapojení
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Paralelní signalizace

Signalizační zařízení

801825

Paralelní signalizace, modrá, pro řadu hlásičů 9200 a IQ8Quad
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Řídící napětí
Klidový proud
Proud při poplachu (střední)
Indikace poplachu
Kmitočet blikání
Pole svítivých diod
Úhel viditelnosti
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Rozměry (Š × V × H):
Hmotnost

14 V DC až 42 V DC
19 V DC
2 až 28 V DC
cca 7 μA
cca 150 μA
4 modré LED diody (impulzní spínání)
1,5 Hz
modré
180°
-20 °C až +70 °C
-35 °C až 85 °C
IP 50
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
85 x 82 x 27 mm
cca 50g

Standard
043150

Paralelní indikace, zelená, blikající

V hezky tvarovaném plastovém krytu a s dobře viditelným svíticím polem se 4 LED
diodami. Mód blikání nebo nepřerušovaný svit se dají nastavit. Připojení vodičú se provádí pomocí šroubovací svorkovnice.
Technické údaje
Rozsah provozního napětí
Odběr proudu při 12 V aktivně
Třída okolního prostředí dle VdS
Stupeň krytí
Rozsah teplot okolního prostředí
Rozsah teplot při skladování
Rozměry (Š × V × H):
Barva krytu
Pole svítivých diod
Provozní jmenovité napětí

10 V až 24 V DC
aktivně cca 10 mA
II
IP 40
-10 °C až +70 °C
-25 °C až +70 °C
85 x 85 x 38,5 mm
šedobílá RAL 9002
zelené
12 V DC

Příslušenství

796231

Nálepka / označovací kroužek

K označení indikací zapojených paralelně s hlásičem, typ 761803 a 761813, dle
DIN 14623.
Technické údaje
Nálepka
Rozměry (ø)
100 kusů
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Plast, červený, samolepicí
Vnější = 50 mm, vnitřní = 10 mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Systém řízení únikových východů

185 - 194

11
12
13
14
15
16

185

Systém řízení únikových východů

Systém Neuss

Příklady zapojení systému řízení únikových východů
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Systém řízení únikových východů

Systém Neuss
1

Příklady zapojení systému řízení únikových východů

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Systém řízení únikových východů

Zařízení spouštění

Spínač poplachu při výskytu kouře
782103

Spínač poplachu při výskytu kouře (RAS) 2103

Spínač poplachu při výskytu kouře RAS 2103 umožňuje přímé řízení blokovacích zařízení
dle směrnic Německého ústavu pro techniku ve stavebnictví (DIBt). K přívodu napájecího
napětí je nutno použít síťový napáječ 765612, popř. 765624.
Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Zatížení kontaktu relé
Klidový proud
Proud při poplachu
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry

9 až 28 V DC
12 V DC nebo 24 V DC
50 V DC / 1 A
RAS s hlásičem cca 20 mA až cca 25 mA
RAS s hlásičem cca 13 mA až cca 16 mA
-20 °C až +70 °C
-25 °C až +85 °C
IP 40 s hlásičem, IP 42 s montážní deskou
ABS
bílá, obdobná RAL 9010
cca 60 g
ø 89 mm, V = 22 mm

Síťové napáječe pro RAS 2103
765612

Síťový napáječ pro RAS 2103 (12 V / 3A) pro blokovací zařízení

Pro systém řízení únikových východů, v krytu na omítku.
Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Výstupní jmenovité napětí
Výstupní proud
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Rel. vlhkost vzduchu za provozu
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

765624

230 V AC / 115 V AC
50 až 60 Hz
12 V DC
0 až 3 A
-10 °C až +40 °C
-20 °C až +85 °C
max. 90 % (bez orosení)
IP 20
ABS
šedá, obdobná RAL 7035
cca 800 g
cca 195 x 140 x 70 mm

Síťový napáječ pro RAS 2103 (24 V / 1,5A) pro blokovací zařízení

Stejné jako 765612, ale
Technické údaje
Výstupní jmenovité napětí
Výstupní proud
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24 V DC
0 až 1,5 A

Systém řízení únikových východů

Zařízení spouštění

Tlačítko spouštění

767813

1
Uvolňovací tlačítko pro systém řízení únikových východů,
v provedení aP

2

Uvolňovací tlačítko v provedení na omítku, k manuálnímu spuštění blokovacích zařízení,
s vložkou s kolébkovým tlačítkem.

3

Technické údaje
Provedení
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

1 rozpínací kontakt,
1 spínací kontakt, jednopólový (250 V AC / 10 A)
IP 44
ABS
šedá, obdobná RAL 7035
cca 120 g
64 x 64 x 31,5 mm

4
5
6

767814

Uvolňovací tlačítko pro systém řízení únikových východů,
v provedení uP

7

Uvolňovací tlačítko v provedení pod omítku, k manuálnímu spuštění blokovacích zařízení,
s vložkou s kolébkovým tlačítkem.
Technické údaje
Provedení
Stupeň krytí
Kryt
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

1 rozpínací kontakt,
1 spínací kontakt, jednopólový (250 V AC / 10 A)
IP 20
ABS
polární bílá
cca 95 g
80,5 x 80,5 x 35,5 mm

8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Systém řízení únikových východů

Blokovací zařízení

Schváleno DIBt pro :
spínač poplachu při výskytu kouře RAS 2103 : Z-6.5-1457
systém řízení únikových východů pro protipožární ochranné uzávěry: Z-6.5-430
systém hlášení požáru 8000 FSA: Z-6.5-1764
FSA kopplery: Z-6.5-1759

Přídržné magnety
Přídržné magnety 800 N

Technické údaje
Provozní napětí
Jmenovité napětí
Odběr proudu
Příkon
Časový interval zapnutí
Přídržná síla
Remanentní přídržná síla
Teplota okolního prostředí
Stupeň krytí

768002

24 V DC (+/-10 %)
24 V DC
0,09 A
2,1 W
100 % ED
800 N
0N
0 °C až +50 °C
IP 40

838 A přídržný magnet s montážní deskou a svorkou

Rozměrový výkres

Přídržné magnety 800 N s distančním držákem

Rozsah dodávky tvoří přídržný magnet a distanční držák. Držák lze pomocí úpravy použít
k montáži na stěnu nebo na podlahu. Distanční držáky jsou k dispozici ve 4 standardních
délkách, přizpůsobit je lze odříznutím. Modely se dodávají v poloze k montáži na podlahu.
Technické údaje
Provozní napětí

24 V DC (pro všechny modely)

Rozsah dodávky - bez protikusu přídržného magnetu

Příklad montáže
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Systém řízení únikových východů
768006

Blokovací zařízení

Přídržný magnet 838/839 BW1

1
Odstup od podlahy 115 mm.

2
3
4
Rozměrový výkres

5
768007

Přídržný magnet 838/839 BW2

6
Odstup od podlahy 155 mm.

7
8
9
Rozměrový výkres

768008

10

Přídržný magnet 838/839 BW3

11

Odstup od podlahy 265 mm.

12
13
14
Rozměrový výkres

768009

15

Přídržný magnet 838/839 BW4

Odstup od podlahy 395 mm.

16

Rozměrový výkres
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Systém řízení únikových východů

Blokovací zařízení

Nevýbušné provedení

767153

Magnet k přidržení dveří, v nevýbušném provedení

Magnet k přidržení dveří v nevýbušném provedení.
Technické údaje
Přídržná síla
Osvědčení o zkoušce typového vzoru
Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu
Nevýbušné provedení

1568 N
TÜV01 ATEX 1778 X
II 2G
EExme II T6

Rozsah dodávky bez protikusu přídržného magnetu

Protikus pro přídržné magnety 800 N

Protikus společně s přídržnými magnety představují blokovací zařízení. Protikusy
přídržných desek jsou vyrobeny ze speciálního magneticky měkkého železa, jejich povrchy
jsou pochromovány. Průměr protikusu přídržné desky je všeobecně o něco větší než
průměr odpovídajícího přídržného magnetu. V důsledku toho nemají nepřesnosti montáže
žádný dopad na přídržnou sílu.
768101

Protikus přídržného magnetu model 838−2

Montážní deska s přídržnou plochou, pro modely 838.

Rozměrový výkres

768103

Protikus přídržného magnetu model 838−3
Montážní deska s možností nastavení úhlu přídržné plochy, pro modely 838.

Rozměrový výkres
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Blokovací zařízení

Systém řízení únikových východů
Samočinný zavírač dveří

1
Schváleno DIBt pro :
spínač poplachu při výskytu kouře RAS 2103 : Z-6.5-1457
blokovací zařízení pro protipožární ochranné uzávěry Z-6.5-430
systém hlášení požáru 8000 FSA: Z-6.5-1764
FSA kopplery Z-6.5-1759

2
3

767123

Samočinný zavírač dveří, se stavěním polohy, velikost 2−5

4
Kluzná kolejnička s integrovaným elektromechanickým stavěním polohy. Bod stavění
(80° až 130°) a zavírací síla plynule nastavitelné.

5

Technické údaje
Jmenovité napětí
Příkon
Časový interval zapnutí
Moment vybavovacího spuštění
Šířka dveří
Barva

24 V DC
1,4 W
100 % DZ
nastavitelný
až 1250 mm
stříbrná

6
7

Na vyžádání / na základě poptávky

767140

8

Samočinný zavírač dveří, se stavěním polohy, velikost 5−7

9

Stejný jako 767123, ale šířka dveří až 1600 mm.
Použít pouze společně s externími přídržnými magnety.

10

Na vyžádání / na základě poptávky.

11

767129

Samočinný zavírač dveří, se stavěním polohy a regulátorem
posloupností zavírání, velikost 2−5

12

Kluzná kolejnička s integrovanou mechanickou regulací posloupnosti zavírání pomocí
systému tyčových táhel se svěrným upínáním nezávislým na uzavírací hydraulice, se
zajištěním proti přetížení a průběžným krytem. S integrovaným elektromechanickým stavěním polohy u obou křídel dveří. Bod stavění (80° až 120°) a zavírací síla plynule nastavitelné. Pro dvoukřídlé dveře, šířka křídla do 1250 mm.

13
14

Technické údaje
Jmenovité napětí
Příkon
Časový interval zapnutí
Moment vybavovacího spuštění
Šířka dveří
Barva

15

24 V DC
2,8 W
100 % DZ
nastavitelný
standard 1500 - 2300 mm
stříbrná

16

Na vyžádání / na základě poptávky.
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Systém řízení únikových východů
767122

Blokovací zařízení

Samočinný zavírač dveří, se stavěním polohy a regulátorem
posloupností zavírání, velikost 5−7

Stejný jako 767129, ale pro dvoukřídlé dveře, šířka dveří do 1600 mm.
Použít pouze společně s externími přídržnými magnety.
Na vyžádání / na základě poptávky.

767130

Samočinný zavírač dveří, se stavěním polohy nepohyblivého kříd−
la a regulátorem posloupností zavírání, velikost 2−5

Stejný jako 767129 pro dvoukřídlé dveře, šířka dveří do 1250 mm, ale stavění polohy
nepohyblivého křídla. Kdykoli je nutné otevřít obě křídla, stačí stavění polohy pouze
u nepohyblivého křídla.
Na vyžádání / na základě poptávky.

Příslušenství
767800

Montážní úhelník pro RAS 2103

Pro montáž hlásiče na překlad nade dveřmi.
Technické údaje
Rozměry (D x Š x V)

175 x 90 x 60 mm

Montážní úhelník a materiál.

767121

Montážní deska pro samočinný zavírač dveří bez regulátoru
posloupnosti zavírání

K montáži kluzné kolejničky na rám dveří, u nichž není možná přímá montáž.
Technické údaje
Rozměry (D x Š)

767120

465 x 40 mm

Montážní desky pro samočinný zavírač dveří s regulátorem
posloupnosti zavírání

Dvě montážní desky k montáži kluzné kolejničky na rám dveří, u nichž není možná přímá
montáž.
Technické údaje
Rozměry (D x Š)
2x montážní desky
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610 x 40 mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Instalace a servis
Instalační materiál
Kryty

11

195 - 200
12
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Instalace a servis
Ochrana proti přepětí
764708

Ochrana proti přepětí na síti a kabelových vedeních pro přenos
nízkofrekvenčního signálu.

Jednodílná ochrana se svodičem přepětí plněným plynem a se třemi elektrodami, jako
střední ochrana pro dvě žíly pro přenos signálu. K montáži na C nebo DIN lištu.
Technické údaje
Max. přípustné provozní napětí
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Jmenovitý svodový proud 8/20 μs
Omezení výstupního napětí
Časový interval reakce sym./asym.
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Stupeň krytí
Kryt
Rozměry (Š × V × H):

560 V AC
500 V AC
2A
10 kA
při 1 kV/μs sym./asym.:< 2,5 kV/<1,5 kV
-/ < 100 ns
max. 4 mm2
-20 °C až +60 °C
IP 20
PA
17,5x 90 x 46 mm

Ke každé ústředně je potřeba jedna ochrana proti přepětí.

764723

LAN − ochrana proti přepětí, k montáži na DIN lištu

Přepěťová ochrana se souhlasnou vlnovou impedancí, jako střední ochrana pro datové
vedení sběrnice essernet® 500 kBd.
Technické údaje
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Jmenovitý svodový proud 8/20 μs
Omezení výstupního napětí

Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• Na základním prvku ochrany jsou připojeny
dvě dvojlinky

Jmenovitý svodový proud 10/350 μs
Vložený útlum

12 V DC
450 mA
10 kA / 10 kA
při 1 kV/μs: symetricky <= 15 V
(mezi žilami pro přenos signálu)
při 1 kV/μs: asymetricky 450 V
(žíly pro přenos signálu proti zemi)
2,5 kA
0,2 dB / 5 MHz

Na každou ústřednu jsou potřeba dvě přepěťové ochrany LAN.
1x základní prvek PT2x2-BE
1x ochranný konektor PT2x2-HF-12DC-ST
4x připojení stínění SSA 5-10

Skříň pro přepěťové ochrany

764707

Ochranný kryt IP65 TG40 pro 764708 a 764723

Hliníkový kryt s předem namontovanou DIN lištou. Čtyři kabelové průchodky se závitem
a šroub pro uzemnění z vnější strany krytu. Upevnění víka čtyřmi nerezovými šrouby
zajištěnými proti ztrátě.
Technické údaje
Stupeň krytí
Montážní šířka
Rozměry (Š × V × H):
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IP 65
5 TE (1 TE = 17,5 mm)
160 x 134 x 120 mm

Instalační materiál

Instalace a servis

764710

1

Ochranný kryt IP 65 TG60 pro 764708 a 764723

2

Stejné provedení jako 764707, ale 9 TE.
Technické údaje
Stupeň krytí
Montážní šířka
Rozměry

3

IP 65
9 TE (1 TE = 17,5 mm)
200 x 200 x 120 mm

4
5
Pojistková deska
382040

6
Deska s pojistkami

7
-Certifikace

G 103028

Deska pojistek s 8 pojistkami 0,5 A k samostatnému jištění přívodu napájecího napětí jednotlivých oblastí, skupin a součástí. Může být použita se všemi síťovými napáječi
požárních ústředen Esser.

8

Technické údaje

9

Rozměry (Š x H)

65 x 72 mm

10

Lze namontovat do skříní / krytů 120240, 120242, 120244, 788600, 788601, 788650
a 788651.

11

Konvertor rozhraní
764852

Převodník RS 232 / RS 485

12

K převodu signálu rozhraní z RS 232 na RS 485 a opačně. Vhodný k montáži na C lištu.

13
Technické údaje
Provozní napětí

12 V DC

14
15

764855

Převodník RS 232 / TTY

16
Při použití tohoto převodníku např. jako ovladače linky (zesilovače) může být tiskárna se
sériovým rozhraním nebo EPS ústředna připojena až do vzdálenosti 1000 m od systému
řízení a správy.
Na každé spojovací vedení jsou potřeba 2 konvertory RS 232 / TTY.
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Instalace a servis
Příslušenství

050510

Síťový odrušovací filtr typ 2KV3

Síťový odrušovací filtr je určen k dodatečné montáži do všech přístrojů provozovaných na
síti, u nichž se vyskytují problémy vyvolané VF rušením na síti.
Technické údaje
Síťové napětí
Jmenovitý proud
Teplota okolního prostředí
Rozteč otvorů
Rozměry (Š × V × H):
Provozní kmitočet

120 V - 250 V AC
max. 2 A
-10 °C až +40 °C
60,4 mm
50,8 x 46,0 x 22,3 mm (bez příruby)
50 - 400 Hz

Síťový odrušovací filtr a blok svorek

055131

Šrouby k zaplombování, M4x6

20 kusů

070450

Přídavné relé 12 V DC

Malá deska s relé, připojovacími svorkami a dvěma přepínacími kontakty.
Technické údaje
Max. spínaný výkon

767503

250 V AC / 5 A

Relé 12 V DC

Se 4 přepínacími kontakty pro reléovou skříňku 787402.
Technické údaje
Budící napětí
Budící proud
Zatížení kontaktu relé
Zatížení kontaktu relé {2}
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12 V DC
120 mA
220 V AC / 10 A
24 V DC / 10 A

Instalační materiál

Instalace a servis
767513

Řídící relé 24 V DC

1

Stejné jako 767503, ale

2

Technické údaje
Budící napětí
Budící proud
Zatížení kontaktu relé
Zatížení kontaktu relé {2}

24 V DC
69 mA
220 V AC / 10 A
24 V DC / 10 A

3
4

787402

5

Reléová skříňka

Se zásuvnými paticemi pro maximálně 2 řídící relé (např. 767503 a 767513) se svorkovnicemi.

6

Technické údaje
Rozměry (Š × V × H):
Materiál
Připojovací svorky
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Relativní vlhkost vzduchu
Stupeň krytí
Materiál
Barva
Hmotnost
Rozměry (Š × V × H):

7

188 x 108 x 60 mm
plast ABS
max. 1,5 mm2
-10 °C až +50 °C
-20 °C až +70 °C
95 % rel. vlhkosti (bez orosení)
IP 42
plast ABS
šedá, obdobná RAL 9002
cca 190 g (bez relé)
188 x 108 x 60 mm

8
9
10

Bez řídících relé.

767510

11

Řídící relé k montáži na přípojnici profilu C nebo DIN

12

Technické údaje
Spínací napětí
Trvalý proud
Budící napětí
Budící proud

12 V AC / DC až 230 V AC / DC
6A
12 V DC
15,3 mA

13
14
15

788602

C lišta

16

Technické údaje
Délka

cca 400 mm
Montážní materiál.
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788652

DIN lišta pro kryt ústředen 8000 C/M a IQ8Control

DIN lišta může být dodatečně namontována do skříně ústředen 8000 C/M a IQ8Control.
DIN lišta je na montážním nosníku upevněna dvěma šrouby. S touto montážní sadou lze
ve skříni ústředny namontovat maximálně dva kryty modulů 788603 (volitelná výbava).
Technické údaje
Rozměry (D x Š)

175 x 35 mm / standardní přípojnice DIN

Nosník a montážní nosník s namontovanou DIN lištou.

788603

Kryt pro montáž na C nebo DIN lištu
K montáži kopplerů sběrnice esserbus® s velikostí desky 65 x 72 mm na C nebo DIN lištu.
Technické údaje
Materiál
Rozměry (Š x V)
Barva

ABS
67 x 67 mm
zelená

2 bočnice, 1 základní díl, 2 patkové díly.

788603.10

Kryt pro montáž na C nebo DIN lištu
K montáži kopplerů sběrnice esserbus® (pro esserbus® koppler 1 skupina nebo 4S/2R)
808613.10, 808619.10 a 808614.10 na C nebo DIN lištu, popř. pro velikosti desky 82 x 72
mm. Přívod kabelů z boční strany.

Technické údaje
Materiál
Rozměry (Š x V)
Barva

plast
82 x 72 mm
zelená

1x profil UM a 2x boční prvky.

788605

Montážní sada

Montážní sada k montáži kopplerů sběrnice esserbus® do skříně rozšíření.
4x distanční sloupky a 2x upevňovací šrouby.
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Kryty

Instalace a servis
Montážní kryt

1
788600

Skříňka aP, šedá

2
Skříň pro instalaci dvou desek o rozměrech 65 x 72 mm a 10 pólové rozváděcí lišty
382030 nebo desky o rozměrech 150 x 82 mm, provedení aP.

3
Technické údaje
Stupeň krytí
Rozměry (Š × V × H):
Materiál
Barva

IP 40
189 x 131 x 47 mm
ABS
šedá, obdobná RAL 7035

4
5

788601

6

Skříňka uP, šedá

Skříň pro instalaci dvou desek o rozměrech 65 x 72 mm a 10 pólové rozváděcí lišty
382030 nebo desky o rozměrech 150 x 82 mm, provedení uP.

7

Technické údaje

8

Stupeň krytí
Rozměry (Š x V)
Materiál
Barva

IP 40
207 x 149 mm (víko), ostatní stejné jako 788600
ABS
šedá, obdobná RAL 7035

9
10

788650

Skříňka aP, bílá

11

Skříň pro instalaci dvou desek o rozměrech 65 x 72 mm a 10 pólové rozváděcí lišty
382030 nebo desky o rozměrech 150 x 82 mm, provedení aP.
Technické údaje
Stupeň krytí
Rozměry (Š × V × H):
Materiál
Barva

12
13

IP 40
189 x 131 x 47 mm
ABS
bílá, obdobná RAL 9016

14
15

788651

Skříňka uP, bílá

16
Skříň pro instalaci dvou desek o rozměrech 65 x 72 mm a 10 pólové rozváděcí lišty
382030 nebo desky o rozměrech 150 x 82 mm, provedení uP.
Technické údaje
Stupeň krytí
Rozměry (Š x V)
Materiál
Barva

IP 40
207 x 149 mm (víko), ostatní stejné jako 788600
ABS
bílá, obdobná RAL 9016
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Pomůcka pro projektování instalace kruhové sběrnice
Tato pomůcka pro projektování vám poskytne podporu při projektování signalizačních zařízení.
Proudy při poplachu jednotlivých účastníků kruhové sběrnice jsou definovány jako součinitel zatížení a v součtu určují závislost délky vedení
a maximálního počtu účastníků na kruhové sběrnici.
Přípustný celkový součinitel zatížení kruhového linkového vedení smí být maximálně 96.

Součinitelé zatížení
Č. výrobku
802383
802384
802385
802386
807205
807206
807212
807213
807214
807224
807332
807372
806282

Typ Signalizační zařízení
O2T/F multisenzorový hlásič IQ8Quad
O2T/So multisenzorový hlásič IQ8Quad
O2T/FSp multisenzorový hlásič IQ8Quad
O2T/Sp multisenzorový hlásič IQ8Quad
IQ8Alarm siréna, barva bílá
IQ8Alarm siréna, barva červená
IQ8Alarm maják, vrchní kulovitá část odstín jantar
IQ8Alarm maják, vrchní kulovitá část v barvě modré a zelené
IQ8Alarm maják, vrchní kulovitá část v barvě červené
IQ8Alarm siréna a maják, vrchní kulovitá část v barvě červené
IQ8Alarm siréna s řečovým modulem, barva červená
IQ8Alarm siréna, maják s řečovým modulem, barva červená
Adresovatelná patice pro přenos signálu

Maximální délky vedení ve vztahu k celkovému součiniteli zatížení Tabulka 1.1

Max. délka vedení sběrnice esserbus®-PLus
do 700 metrů
800 metrů
900 metrů
1 000 metrů
1 100 metrů
1 300 metrů
1 500 metrů
1 600 metrů
2 000 metrů
3 500 metrů (max. délka vedení)
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součinitel zatížení
91 až 96
85 až 90
79 až 84
73 až 78
67 až 72
61 až 66
55 až 60
49 až 54
31 až 48
2 až 30

Součinitel zatížení
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Pomůcka pro projektování
Výpočet součinitele zatížení

1

Příklad 1:

2

Kolik signalizačních zařízení IQ8Alarm se součinitelem zatížení 3 lze provozovat na analogovém kruhovém vedení esserbus®-PLus?
96 (max. celkový součinitel zatížení): 3 (součinitel zatížení) = max. 32 účastníků na každém kruhovém linkovém vedení v závislosti na délce
vedení

3
4

Příklad 2:
Na kruhovém vedení esserbus®-PLus jsou připojeny různé typy signalizačních zařízení:

4 kusy signalizačního zařízení č. výr. 807205 se součinitelem zatížení 3
27 ks signalizačních zařízení IQ8Alarm se součinitelem zatížení 2

= 4x3
= 27 x 2

Celkový součinitel zatížení

Součinitel zatížení

5

= 12
+
= 54

6

= 66

7

Pro celkový součinitel zatížení 66 vypočítaný v přííkladu 2 je přípustná délka kruhového linkového vedení max. 1300 metrů.
(viz tabulka 1.1) při průměru vedení 0,8 mm.

8

Příklad 3:

9

Signalizace poplachu má být realizována hlásičem s integrovaným vysílačem výstražného tónu.
Přitom se 25 kanceláří vybavuje vždy po jednom hlásiči IQ8Quad O2T/So č. výr. 802384.
Jak velká je celková délka vedení analogového okruhu?

10

Součinitel zatížení pro jeden hlásč IQ8Quad O2T/So č. výr. 802384 = 2 (součinitel zatížení)

11

25 ks IQ8Quad O2T/So x 2 (součinitel zatížení) = 50 (celkový součinitel zatížení)
Z tabulky 1.1 vyplývá maximální délka vedení analogového okruhu 1 700 m při
vedení 0,8 mm.

12

Pomůcku pro automatické výpočty počtu signalizačních zařízení, délky a průřezů vedení esserbus®-PLus získáte
na e-mailu: help@esser.cz

13
14
15
16
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Postup výměny a oprav vadných dílů
Postup oprav
Postup oprav se vztahuje na vadné díly, které nejsou definované jako výměnné (např. výběhové řady výrobků ) a jejichž ceníková cena je
vyšší než 200,00 EUR.
Vyhrazujeme si právo díly vyměnit nebo opravit. V obou případech se použijí paušální ceny. Přednostní výměna těchto výrobků je možná
pouze na vyžádání.
Pro zpětné zaslání vadných dílů použijte prosím „Formulář pro opravu“.
Telefonické dotazy se vyřizují na telefonním čísle +420 261 176 136.
Za zkoušku, kontrolu dílů a vystavení protokolu o opravě, které si vyžádáte si účtujeme 39,00 EUR. Díly, které vykazují vnější zničení
nebo poškození přepětím, se z ekonomických důvodů a důvodů bezpečnosti již neopravují. Kompletní systémy se opravují dle nákladů.
Placené rozpočty nákladů se zde vypracovávají na vyžádání.
U dílů, které jsou definovány jako výměnné díly, k nimž však má být vypracován protokol opravy, odpovídají ceny opravy cenám
výměnných dílů.
Díly k opravě s objednávkou opravy a popisem chyby zašlete prosím na adresu:
Novar Austria GmbH, Oddělení oprav, Fernkongasse 10, 1100 Wien, Austria
Kopii objednávky opravy a popis chyby zašlete prosím na:
fax: +420 261 176 135 nebo e-mail: service@esser.cz

Proces opravy výměnou
Výměnné díly jsou zpravidla opravené díly, kterým byla navrácena nová hodnota a které lze objednat při požadavku přednostní výměny
za vadné díly.
Výrobky, které jsou k dispozici pro proces výměny dílů, můžete nalézt v následujícím přehledu. Pro výměnné díly platí záruční lhůta 12
měsíců, kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky.
Pro požadavek výměny příslušného dílu použijte prosím „Formulář objednávkového listu pro výměnné díly“.
Telefonické dotazy se vyřizují na telefonním čísle +420 261 176 136.
Po obdržení výměnných dílů musejí být vadné díly zaslány zpět během 4 týdnů s popisem chyby a s uvedením č. potvrzení objednávky.
Po uplynutí tohoto časového období již není možné vzít zboží zpět. Pak následuje fakturace za plnou cenu.
Vyloučení:
1. Výměnné díly neslouží k vybudování skladu náhradních dílů u montážních firem.
2. Zničené díly nebo díly poškozené přepětím nelze vyměnit.
3. U dílů, které nejsou k dispozici v procesu výměny dílů, se realizují opravy ve smyslu popisu v procesu oprav.
V případě pochybností se, prosím, zeptejte.
4. Díly, které byly jako nové dodány před více než 7 lety, nemohou být v některých případech již vyměněny.
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Proces výměn a oprav u kouřových a teplotních hlásičů
V závislosti na stupni jejich znečištění musejí být optické hlásiče kouře v určitých časových intervalech čištěny, popř. vyměněny.
Výměnné hlásiče se označují indexem K. Jedná se o vyčištěné, odzkoušené a zkontrolované, nově zkalibrované hlásiče, které jsou
kvalitativně i funkčně rovnocenné novým hlásičům.
V zásadě je možné provést výměnu pouze za hlásič stejného čísla výrobku.

1
2

Pro výměnu příslušného dílu použijte prosím „Formulář objednávkového listu pro výměnné díly“.
Telefonické dotazy se vyřizují na telefonním čísle +420 261 176 136.

3

Po obdržení vyměněných hlásičů musejí být znečištěné hlásiče zaslány zpět během 4 týdnů při uvedení čísla potvrzení objednávky. Po uplynutí tohoto časového období již není možné vzít zboží zpět. Pak následuje fakturace za plnou cenu. Jestliže existuje rozdíl mezi dodanými hlásiči a hlásiči zaslanými zpět, pak se přespočetné výměnné hlásiče vyúčtují za cenu nových hlásičů po odečtení slevy na výrobek.

4

Neopravitelné výměnné hlásiče

5

Výměnné hlásiče, které se již z ekonomických nebo technických důvodů nedají vyčistit nebo opravit, se vyúčtují za cenu nových hlásičů po
odečtení slevy na výrobek. Neopravitelné sady hlásičů zlikvidujeme bezplatně (kromě hlásičů s ionizačním senzorem).

6
Hlásiče kouře staré řady (řada 50)
Čištění, popř. výměna se již nedají provést z technických a ekonomických důvodů! Hlásiče již také neodpovídají platným směrnicím VdS a
předpisům EN.
Všeobecně doporučujeme přestavbu těchto zařízení v souladu s novým stavem technického vývoje.

7

Tepelné hlásiče a tlačítkové hlásiče

8

Tepelné hlásiče a tlačítkové hlásiče se již nedají opravit. Výměnu hlásičů (hlásiče K) nelze předpokládat. Během záruční lhůty se provádí bezplatná výměna hlásičů.
Staré hlásiče zlikvidujte, prosím, sami.

9
10
11
12

Postup zacházení s ionizačními hlásiči
13

Zásady k likvidaci
Hlásiče s ionizačním senzorem musejí být zlilkvidovány v souladu s nařízením o ochraně před nebezpečným zářením. Tyto hlásiče nesmějí
být odevzdávány do obecného průmyslového odpadu. Je třeba je vrátit buď výrobci nebo prodejní firmě, případně je možné je přímo odvézt
na sběrné místo radioaktivních odpadů.

14

Stanovení ceny za likvidaci

Označení
Likvidace ionizačních hlásičů kouře Esser

15
Ceníková cena
28,60 EUR.

16
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Služba zákazníkům
Nabídka školení společnosti Novar Austria GmbH
K podpoře a dalšímu vzdělávání vám nabízíme rozsáhlý program školení.
Školení pořádáme v prostorách naší kanceláře.
V případě zájmu o školení nás kontaktuje na níže uvedeném kontaktu:
tel: +420 261 176 136 nebo na e-mailu: help@esser.cz

Služby podpory
Služba podpory prodeje
Firma Novar má rozmanité podklady k podpoře prodeje, určené pro projekční a montážní organizace. Speciálně k podpoře prodeje jsou
k dispozici: prospekty, ceníky, katalogy výrobků a podklady pro projektanty. Při speciálních přáních se, prosím, obraťte na vašeho
příslušného pracovníka prodeje.
Novar na internetu:
Vždy aktuálně, možnost dosažení 24 hodin denně a po celém světě. Katalog skupin výrobků máte k dispozici v oblasti Servis jako soubor
pdf ke stažení.
Internet: “www.novar.at”
e-mail: “novar.austria@honeywell.com”
Platnost
• Pro všechny partnery platí naše prodejní a dodací podmínky.
• Změny a omyly jsou vyhrazeny.
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Jmenný rejstřík
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Číselný rejstřík
013590
013600
013601
013602
013603
013604
013605
013606
013607
013608
013609
013611
013612
013613
013618
013620
013622
013623
013625
013630
013631
013640
013650
013651
013652
013660
018001
018002
018003
018004
018005
018006
018007
018008
018010
018011
018050
018051
018053
043150
045040
050510
055131
060426
060427
060429
060430.10
060431
060865
070450
105044
382040
701040
704070
704477.10
704801.10
704802
704803
704804
704810
704854
704871
704872
704873
704874
704900
704901
704902
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704903
704904
704910
704917
704951
704960
704964
704965
704966
704967
704980
704981
736235
736264
743212
743245
743248
744027
744028
744029
744030
750707
761199
761220
761221
761226
761227
761228
761230
761243
761244
761245
761246
761247
761290
761315
761316
761321
761322
761323
761324
761345
761346
761347
761348
761349
761500
761501
761502
761503
761504
761505
761506
761507
761508
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761511
761512
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761517
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761519
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163
163
164

761532
761533
761534
761535
761536
761537
761542
761543
761544
761545
761546
761696
761803
761813
764701
764707
764708
764710
764723
764744
764745
764752
764754
764852
764855
765212
765612
765624
765726
765751
765752
766061
766062
766063
766064
766235
766236
766237
766238
766239
766240
766253
766261
766262
766303
766304
766305
766306
766307
766308
766310
766312
766313
766320
766322
767120
767121
767122
767123
767129
767130
767140
767153
767503
767510
767513
767800
767813

163
163
164
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165
165
165
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165
110
182
182
29
196
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177
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767814
768002
768006
768007
768008
768009
768101
768103
768308
768318
768398
768408
768418
768428
768431
768438
768448
769070
769080
769163
769164
769803
769813
769814
769828
769836
769870.10
769871
769872
769910
769911
769914
769915
769916
770392
770393
770587
771669
771794
772084
772145
772147
772331
772363
772365
772366
772386
772387
772476
772477
772478
772479
775814
781314
781316
781332
781333
781335
781336
781337
781443
781444
781445
781446
781447
781448
781449
781453

189
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191
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27
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28
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32
94
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35
35
90
92
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39
85
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91
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103
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36
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40
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167
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50
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781454
781456
781457
781458
781459
781460
781482
781495
781496
781497
781498
781550
781585
781590
781682
781692
781693
781698
781699
781804
781814
782103
784026
784141
784381
784382.D0
784385
784743
784760
784763
784764
784765
784767
784768
784830
784832
784833
784839
784840
784841
784842
784843
784845
784847
784855
784856
784859
784865
784883
784885
784892
785109
785653
785655
785753
786000
786009
786100
786109
786309
786409
786509
786809
786909
787402
787530
787531
787532
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136
136
84
89
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90
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87
89
103
103
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104
104
182
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188
29
29
33
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33
55
29
60
60
60
60
60
69
69
69
69
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34
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69
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21
54
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17
19
17
18
18
18
18
18
199
34
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787533
788012
788013
788014.CZ
788015
788016
788024.CZ
788025
788093
788401
788404
788600
788601
788602
788603
788603.10
788605
788606
788612
788650
788651
788652
788653
788654
788730
789300
789301
789302
789303
789304
789855
789856
789860
789861
789862
789863
789864
796231
797595
801372
801515
801519
801521
801522
801523
801524
801525
801531
801533
801534
801535
801540
801541
801543
801547
801548
801824
801825
801979
802171
802271
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802373
802374
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802383
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19
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802384
802385
802386
802473
804382.D0
804473.10
804483
804863
804864
804869
804870
804900
804901
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804905
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804955
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805605
805863
805864
806201
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807205
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807212
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807214
807224
807322
807332
807372
808003
808004
808139
808219
808610.10
808611.10
808613.10
808614.10
808615
808619
808630.10
808631.10
940113
950006
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77
33
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950008
950009
950010
950011
950012
950013
950014
950015
950030
950031
950032
950101
950104
950105
950106
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950107
950110
950116
950119
950298
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950307
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