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EPS

Společnosti INIM nabízí instalačním firmám široké spektrum ústředen  
a přídavných zařízení. 
Celý sortiment se soustřeďuje na kompletní řešení pro všechny aplikace: 
od malých, přes střední až po velké aplikace jako jsou hotely a nákupní 
centra. 

Analogové adresovatelné ústředny FireLoop jsou určené pro všechny tyto 
tržní segmenty. Jsou založeny na technologiích Hornet, Emergency 54, 
Janus, Versa a Loopmap navržené vývojovými profesionály ve společnos-
ti INIM.  Kombinace těchto technologií a linkové architektury umožňuje 
všem projektantům vytvoření uceleného a propracovaného systému, 
který vyhovuje potřebám dnešní doby i budoucnosti. Montážníci ocení 
množství technologických a diagnostických možností, které usnadňují 
programování a oživování instalovaných systémů. 

Konvenční systémy Firelite jsou určené pro malé instalace EPS bez  
požadavku na adresaci a po vybavení modulem SmartLetUSee/One pro 
řízení stabilních hasících zařízení plynových, vodních, nebo pro řízení  
požárních rolet. Po připojení některých ze široké nabídky hlásičů plynu 
jsou ideální pro detekci plynů v nejrůznějších výrobních provozech,  
garážích, parkovištích apod.
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Analogové adresovatelné ústředny EPS

•	 Analogová adresovatelná ústředna EPS
•	 2 linky rozšiřitelné na 8 pro modely Fireloop 2080; 1 linka na nerozšiřitelných      

modelech Fireloop1010 
•	 Všechny modely vyhovují normě EN54 -2 a 4
•	 Multiprocesorová hardwarová  struktura
•	 32 bitový hlavní procesor
•	 30 ústředen v síti
•	 Redundantní procesorový systém - každá linková karta má svůj procesor
•	 Vzdálená správa po síti TCP/IP pomocí karty SmartLAN
•	 Přímé nebo kruhové zapojení linky
•	 240  hlásičů/modulů na lince
•	 8  tabel obsluhy FireLetUSee/LCD připojených na sběrnici RS485 
•	 4 ústředny Firelite 020-4 s modulem hašení pro řízení SHZ dle EN12094 

na sběrnici RS485 
•	 3 programovatelné NAC výstupy
•	 1 NAC výstup poplach
•	 1 výstup porucha
•	 1 bezpotenciálový kontakt poplach
•	 1 bezpotenciálový kontakt porucha
•	 Sběrnice RS485 pro připojení vzdálených tabel obsluhy, hasících ústředen 

pro SHZ a systémových zdrojů SPS24160G
•	 24 V výstup pro napájení externích zařízení
•	 24 V resetovací výstup
•	 Ochrana baterie proti hlubokému vybití

•	 Opticky oddělený RS232 a USB konektor pro programování
•	 Deník 2000 událostí 
•	 Automatické načtení hlásičů/modulů na lince
•	 Automatická adresace hlásičů/modulů na lince
•	 Možnost připojení konvenčních hlásičů pomocí linkových I/O 

modulů nebo do ústředny
•	 Telefonní komunikace pomocí SmartLoop/PSTN 
•	 Velký podsvícený alfanumerický displej pro obsluhu  

a programování systému
•	 Navigační klávesy pro jednoduchý přístup k funkcím na displeji
•	 Rychlé klávesy (Umlčení, Reset, Evakuace, Prozkoumání)
•	 Bzučák pro akustickou signalizaci ústředny
•	 Grafický konfigurační software Smartleague
•	 Podpora komunikace s PCO NAM a RADOM
•	 Jednoduché programování z  klávesnice  ústředny
•	 Kód nebo klíč pro funkce  úrovně 2 
•	 Konektor pro tepelnou sondu akumulátoru na hlavní desce
•	 Nejmodernější SMD technologie pro vyšší spolehlivost
•	 Kovový box
•	 Síťové napájení 230 Vst ± 10 %
•	 Spínaný zdroj/dobíječ akumulátorů 4 A @ 27.6 Vss
•	 Místo pro dva akumulátory 17 Ah, 12V
•	 Rozměry (VxŠxH): 480 x 470 x 135 mm
•	 Hmotnost (bez akumulátorů): 8 kg

Funkce a technické parametry

FireLoop/1010-P: Jednolinková ústředna, nerozšířitelná, osazena klávesnicí, displejem a 48 stavovými LED. Tento model může být vybaven 
SmartLoop/PRN termo-tiskárnou
FireLoop/2080-P: Dvoulinková ústředna, rozšířitelná až na osm linek, osazena klávesnicí, displejem a 48 stavovými LED. Tento model může být 
vybaven  SmartLoop/PRN termo-tiskárnou
FireLoop/1010-G: Ústředna s jednou linkou, nerozšířitelná, osazena klávesnicí a displejem 
FireLoop/2080-G: Ústředna  s dvěma linkami, rozšířitelná až na osm linek, osazena klávesnicí  a  displejem
FireLoop/1010-S: Ústředna s  jednou linkou, neosazený přední panel
FireLoop/2080-S: Ústředna se dvěma linkami, rozšířitelná až na osm linek, neosazený přední panel
FireLetUSee/LCD: Tablo obsluhy s LCD displejem, napájení po RS485
FireLetUSee/LCD-RK: Tablo obsluhy do 19’’ racku s LCD displejem, napájení po RS485
FireLetUSee/LED: Tablo  se 48 stavovými LED  napájení po RS485
FireLoop/2L: Linkový modul se 2 linkami 
FireLoop/INOUT: Karta  se 6 programovatelnými vstupy/výstupy
SmartLoop/NET: Síťová karta pro spojování ústředen
SmartLoop/PSTN: Karta pro hlasový a digitální telefonní  komunikátor 
SmartLoop/PRN: Modul termo-tiskárny na hlavní panel ústředny
SmartLAN: Karta pro připojení na LAN/Internet pomocí TCP-IP a pro vzdálené monitorování a programování
SmartLAN/SF: Karta pro připojení na LAN/Internet pomocí TCP-IP, jednodušší verze
SmartMimic: Set pro vytvoření synoptického tabla
Smart485IN: Karta pro připojení obslužného pole požární ochrany  OPPO
FireloopZDP232: Modul pro připojení na PCO Radom a NAM
SmartLeague: Programovací a ovládací software pro ústředny Fireloop a Firelite 

Objednací kódy

Adresovatelný systém FIRELOOPAdresovatelný systém FIRELOOP
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Moduly na RS485

Ústředna Firelite je konvenční ústředna, vybavená modulem hašení SmartLetLoose/ONE pro obsluhu  
stabilních hasicích zařízení SHZ, certifikovaný dle EN12094. 
Všechny funkce konvenční ústředny zůstávají zachované. Ústředna se připojuje na sběrnici RS485  
a funguje jako samostatná ústředna pro SHZ nebo provádí příkazy vysílané z nadřízené ústředny Fireloop. 

Tablo SmartLetUSee/LCD přenáší a zobrazuje všechna data systému a dovoluje uživateli plnou správu 
ústředny dle jeho přístupové úrovně. Je vybaveno alfanumerickým displejem a klávesnicí se všemi tlačítky, 
jako jsou na předním panelu ústředny. Je ideální pro instalace, kde je vzdálené pracoviště s potřebou sledo-
vání a ovládání systému. Ústředna SmartLoop umožňuje připojit 8 tabel FireLetUsee/LCD na sběrnici RS485. 
Maximální  vzdálenost  mezi tablem  a ústřednou  je 1000 m. Tablo je napájeno po sběrnici RS485.

FireLetUSee/LCD       tablo obsluhy s LCD displejem

Tablo slouží k vizualizaci událostí v systému, je vybaveno 48 plně programovatelnými stavovými LED. Tyto 
diody mohou být přiřazeny např. pro zobrazení poplachu v jednotlivých úsecích, předpoplachu, či k zobrazení 
poruch. Panel se připojuje pomocí plochého kabelu k tablu obsluhy FireLetUSee/LCD .

FireLetUSee/LED       tablo se 48 stavovými LED

Tablo obsluhy s klávesnicí, LED signalizací a displejem. Přenáší všechny systémové funkce do 19’’ racku. 
Tablo zabírá v rozvaděči velikost 5U. FireLoop umožňuje připojení  8  tabel  FireLetUsee/LCD  na sběrnici  
RS485 . Maximální  vzdálenost  mezi tablem  a ústřednou  je 1000m.  Tablo je napájeno po sběrnici RS485.

FireLetUSee/LCD-RK       tablo obsluhy do 19’’ racku s LCD 
       displejem

Umožňuje vytvoření vlastního synoptického tabla. Instalace probíhá pomocí přiložených LED s kabelem, které 
se osadí do otvorů v boxu, které odpovídají konkrétnímu rozmístění na půdorysu nebo schématu. Modul je 
připojen na RS485. 

SmartMimic       synoptické tablo

Připojen na sběrnici RS485 a zabírá jednu pozici jako tablo obsluhy. Umožňuje připojení vstupů a výstupů 
tabla OPPO, které používá Hasičský záchranný sbor České republiky.

Smart485IN       modul pro připojení  OPPO

•	 Výstup 27.6 V/2,5 A
•	 Prostor pro dva akumulátory 12 V / 17 Ah
•	 Rozměry (VxŠxH): 325 x 325 x 80 mm
•	 Hmotnost (bez akumulátoru): 3 Kg

SPS24060G 

Moduly na RS485

•	 Výstup 27.6V / 5 A
•	 Prostor pro dva akumulátory 12V / 17Ah,
•	 Rozměry (VxŠxH): 497x380x87mm
•	 Hmotnost (bez akumulátoru): 6Kg

SPS24160G

Napájecí zdroj SmartLevel je vhodný pro napájení veškerého příslušenství EPS. Je certifikován dle EN54-4. Každý zdroj má 3 výstupy, každý z nich je chráněn 
proti zkratu a přetížení. Vestavěný spínaný napájecí zdroj monitoruje nabíjení akumulátoru. Zdroj je připojen pomocí sběrnice RS485. Ústředna má tak plný 
dohled nad funkcí zdroje a může ovládat každý z jeho 3 výstupů stejně jako PGM výstupy.
Grafický LCD displej, na přední straně zdroje zobrazuje chybová hlášení a okamžitý proudový odběr a napětí každého výstupu. Ovládací tlačítka na čelním 
panelu umožňují procházet deník událostí napájecího zdroje a přístup do servisního menu.

Firelite 020-4 – ústředna má 4 – 20 konvečních smyček
Firelite 036-4 – ústředna má 4 - 36 konvenčních smyček

Rozšíření se provádí instalací expandérových modulů Firelite/8Z

FIRELITE       ústředna s modulem hašení

SmartLevel       systémové zdroje 24 V
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Rozšiřující moduly připojené na motherboard FIRELOOP

Do ústředny Fireloop 2080 lze nainstalovat  3 tyto karty a tím ústřednu rozšířit až na plnou kapacitu 
8 analogových adresovatelných linek. Nerozšiřovatelné ústředny (modely 1010) neumožňují osazení touto 
kartou. Každá linka podporuje protokoly Inim, Argus a Apollo

FireLoop/2L       karta 2 hlásících linek

SmartLoop/INOUT karta obsahuje 6 svorek. Každá z těchto svorek slouží buď jako hlídaný výstup NAC 
(1A max.), hlídaný vstup nebo jako smyčka pro konvenční hlásiče. Všechny funkce výstupu/vstupu jsou plně 
programovatelné.

FireLoop/INOUT       karta vstupů a výstupů

Síťová karta SmartLoop/NET umožňuje připojení ústředny do sítě ústředen. Kruhová síť je propojena 
3 žilovým kabelem. Maximální  vzdálenost  mezi  jednotlivými  ústřednami  je  2000 m, celá síť je velice 
stabilní a odolná vůči rušení. Systém Fireloop podporuje max. 30 ústředen v síti.

SmartLoop/NET       síťová karta

Komunikátor SmartLoop/PSTN umožňuje ústředně Fireloop připojení na běžnou telefonní linku. Je schopen 
používat (a monitorovat) dvě pevné linky a využívat nejvíce rozšířené komunikační formáty SIA, Contact ID 
a další. Umožňuje odesílání osmi hlasových zpráv. Modul obsahuje vlastní nezávislý mikroprocesor, který za-
bezpečuje spolehlivou funkci komunikátoru a kompletní předání tísňových a poplachových zpráv i při výpadku 
hlavního procesoru ústředny. 

SmartLoop/PSTN       hlasový a digitální telefonní komunikátor

Karta SmartLAN připojuje ústřednu do sítě LAN. Umožňuje tak dálkovou správu a programování a monito-
rování ze vzdálených PC. Pokud je více ústředen spojeno do kruhové sítě, karta SmartLAN umožní správu 
všech ústředen v kruhu. Karta posílá detailní výpis událostí pomocí e-mailu včetně příloh, které mohou 
obsahovat např. mapy objektu. Obsahuje uživatelsky editovatelné webové rozhraní pro jednoduchou obsluhu 
systému z libovolného webového prohlížeče. Umožňuje i vzdálené programování systému programovacím 
software SmartLeague a připojení k vizualizačnímu software C4.

SmartLAN       karta pro připojení k LAN

Karta SmartLAN/SF připojuje ústřednu do sítě LAN. Je to zjednodušená verze karty SmartLAN. Umožňuje 
dálkovou správu, programování a monitorování ze vzdálených PC. Pokud je více ústředen spojeno do kruhové 
sítě, karta SmartLAN/SF umožní správu všech ústředen v kruhu. Umožňuje i vzdálené programování systému 
programovacím softwarem SmartLeague a připojení k vizualizačnímu software C4. Neobsahuje Web server 
ani podporu odesílání e-mailů.

SmartLAN/SF       karta pro připojení k LAN

Modul FireLoop/PRN je termo-tiskárna, která se osazuje do dvířek ústředny. Je připojena přímo do hlavní 
desky ústředny pomocí kabelu, který je součástí dodávky tiskárny. Používá 82 mm široký termo papír 
a provádí okamžitý, nepřetržitý výpis událostí. V případě potřeby může také tisknout protokol o stavu kontami-
nace hlásičů v systému, zprávu o stavu linky atd.
Modul FireLoop/PRN může být osazen pouze do modelů FireloopLoop1010P a FireLoop2080P.

FireLoop/PRN       modul tiskárny

FireLoop/1010 - P

FireLoop/2080 - P

FireLoop/1010 - G

FireLoop/2080 - G

FireLoop/1010 - S

FireLoop/2080 - S

Klávesnice  
a displej

Panel se 48 
stavovými  

LED

FireLoop 2L FireLoop 
PRN

FireLoop 
INOUT 

SmartLoop 
NET

SmartLoop 
PSTN

SmartLAN
SmartLAN/

SF

Ano Ano - Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano (Max 3) Ano Ano Ano Ano Ano

Ano - - Ano Ano Ano Ano

Ano - Ano (Max 3) Ano Ano Ano Ano

- - - Ano Ano Ano Ano

- - Ano (Max 3) Ano Ano Ano Ano

Modely ústředen

  Vybavení  Volitelné rozšiřující karty

Rozšiřující moduly připojené na motherboard FIRELOOP

Napájení 230  Vac -15 % + 10 % 50/60 Hz

Maximální proud z interního zdroje 4 A

Max dostupný proudový odběr přídavných zařízení 
(zařízení na lince, přídavný odběr, rozšiřující karty, atd.)

2.8 A

Akumulátory 12 V @ 7 Ah nebo 12 V @ 17 Ah

Pracovní teplota od -5 °C do + 40 °C

Rozměry 48 cm x 47 cm x 13.5 cm

Hmotnost bez akumulátoů 8 kg

Ústředny Fireloop Odběry rozšiřujících karet a modulů

FireLoop/2L v klidu: 20 mA MAX:70 mA

FireLoop/INOUT v klidu:40 mA MAX:300 mA

FireLoop/NET v klidu:40 mA MAX:40 mA

FireLoop/PSTN v klid:20 mA MAX:60 mA

SmartLAN v klidu:200 mA MAX:200 mA

SmartLAN/SF v klidu:40 mA MAX:40 mA

SmartMimic v klidu: 5 mA MAX:50 mA

SmartLoop/LED v klidu:40 mA MAX:80 mA

FireLoop/PRN v klidu:0 MAX:1A

FireLetUSee/LCD v klidu: 40 mA MAX:50 mA

FireLetUSee/LED v klid: 5 mA MAX:50 mA

FireLoopZDP232 v klid: 5 mA MAX:50 mA

Smart485INT v klid: 30 mA MAX:50 mA
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Hlásiče pro FIRELOOP

Provozní napětí 19-30 VDC

Odběr v klidu 200 uA

Odběr v alarmu Max 10 mA

Citlivost 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
A1R (58 °C + RoR) – B (72 °C) –
BR(72 °C + RoR) – A2S (58 °C)

0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
----------------------------

A1R (58 °C + RoR) – B (72 °C) –
BR(72 °C + RoR) – A2S (58 °C)

----------------------------
AND –OR – PLUS Mode

Provozní teplota -5°C + 40°C

Výška se svorkovnicí 46 mm 54 mm

Průměr 110 mm

Hmotnost se svorkovnicí 160 g

Hmotnost bez svorkovnice 90 g

Hlavní charakterisitika

•	 Optická komora s vodotěsnou vrchní částí, 500 μm síťka proti hmyzu
•	 Tříbarevná LED – červená pro alarm, zelená pro klid a pro identifikaci na příkaz z ústředny,      

žlutá pro poruchu (kontaminace komory, porucha teplotního senzoru apod.)
•	 Integrovaný zkratový izolátor
•	 240 hlásičů na každou linku
•	 Automatická adresace z ústředny (přiřazení logické adresy v systému)
•	 Automatická detekce fyzické polohy na lince, včetně detekce odboček (automapping)
•	 Adresovatelný,  programovatelný výstup
•	 Automatická detekce připojené externí signalizace
•	 Automatická komenzace zaprášení a signalizace překročení hranice zaprášení
•	 Nastavitelná citlivost kouřového i teplotního senzoru
•	 Nastavitelná funkce kombinovaného multisenzorového hlásiče
•	 Kompletní diagnostika z konfiguračního software – zaprášení, graf hodnot v reálném čase,    

paměť hodnot 5 minut před posledním alarmem, signalizace místa zkratu a přerušení linky
•	 Propojka ve svorkovnici zajišťuje funkci při vyjmutí hlásiče

ID100 ID200 ID300

FIRELOOP
ADRESOVATELNÝ ANALOGOVÝ SYSTÉM

FIRELITE
KONVENČNÍ SYSTÉM PRO SHZ
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Hlásič kouře s optickou komorou. Hlásič musí být umístěn na místě, ke kterému může volně proudit vzduch  
a vstupovat do detekční komory.
Hlásič spustí alarm, pokud úroveň kouře v komoře překročí úroveň nastavenou v ústředně:
•	0.08dB/m
•	0.10dB/m
•	0.12dB/m(továrně	nastavená	hodnota)	
•	0.15dB/m

ED100       optický kouřový hlásič

Teplotní hlásič s termistorem měřícím okolní teplotu. Používá se zejména tam, kde by kouřový hlásič za 
běžného provozu mohl generovat plané alarmy.
Programovatelné režimy jsou:
•	“A1R”	(továrně	nastaven);	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne	58	°C	nebo	teplota	
    narůstá abnormální rychlostí.
•	“B”	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne	72	°C.
•	“A2S”	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne	58	°C.
•	“BR”hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne	72	°C,	nebo	teplota	narůstá	abnormální	
    rychlostí.

ED200       teplotní hlásič

ED300       kombinovaný kouřový a teplotní hlásič

Multisenzorový hlásič s optickou kouřovou komorou a termistorovým teplotním senzorem. Kombinací hodnot 
z obou senzorů se dosahuje vysoké odolnosti proti planým alarmům a vysokou citlivostí na vznikající požáry 
s malým únikem kouře.
Režimy nastavitelné z ústředny jsou:
•	 “PLUS”	(tovární	nastavení);	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	koncentrace	kouře	překročí	nastavenou	

hodnotu (jako u ED100) nebo teplota v okolí překročí nastavenou úroveň (jako u ED200). Navíc se se 
zvyšující se teplotou zvyšuje i citlivost optické komory. Tento režim je výhodný pro detekci požáru s 
velkým vývinem plamenů a malou produkcí kouře - alkohol, vysoce hořlavé látky.

•	 “OR”;	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	koncentrace	kouře	překročí	nastavenou	hodnotu	(jako	u	ED100)	
nebo teplota v okolí překročí nastavenou úroveň (jako u ED200). Tento režim je výhodný pro detekci 
pomalu hořících požárů s velkým vývinem kouře a s malou teplotou, ale i k detekci požárů s velkým 
vývinem plamenů a malou produkcí kouře - alkohol, vysoce hořlavé chemické látky.

•	 “AND”;	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	oba	senzory	(teplotni	i	optický)	současně	detekují	prahové	
hodnoty kouře a teploty nastavené jako u ED100  a ED200. Tento režim je zvláště odolný proti planým 
alarmům v prostorech, kde zvýšená teplota i malé množství kouře mohou vzniknout i bez nebezpečí 
požáru.

•	 “	SMOKE”;	hlásič	se	chová	jako	ED100.	
•	 “HEAT”;	hlásič	se	chová	jako	ED200.

EB0010 svorkovnice pro hlásiče ID100-ID300

EB0020       svorkovnice s relé

EB0030       montážní krabice

Analogové adresovatelné hlásiče Moduly na adresovatelnou linku

Modul EM312SR se připojuje přímo na adresovatelnou linku a je vybaven jedním hlídaným vstupem a jedním 
hlídaným výstupem pro jedno nebo více signalizačních zařízení (sirény, majáky). Navíc má jeden bezpotenciá-
lový nehlídaný výstup pro ovládání přídavných zařízení (přídržné magenty apod.)

EM312SR       výstupní modul

•	 1 hlídaný vstup
•	 1 hlídaný výstup
•	 1 nehlídaný bezpotenciálový výstup
•	 1 vstup pro externí napájení 24 V

•	 Zkratový izolátor
•	 3 tříbarevné LED pro signalizaci stavu vstupů, výstupů  

a izolátoru
•	 Podporuje automatické adresování na lince

Modul EM110 se připojuje přímo na adresovatelnou linku a je vybaven jedním hlídaným vstupem. 

EM110       vstupní modul

•	 1 hlídaný vstup
•	 Zkratový izolátor
•	 3 tříbarevné LED pro signalizaci stavu vstupů, výstupů a izolátoru
•	 Podporuje automatické adresování na lince

Modul EM411R se připojuje přímo na adresovatelnou linku a umožňuje připojení konvečních hlásičů 
(max. 32) na adresovatelnou linku.

EM411R       modul konvenční smyčky

•	 1 konvenční smyčka
•	 1 nehlídaný bezpotenciálový výstup
•	 Zkratový izolátor
•	 3 tříbarevné LED pro signalizaci stavu vstupů, výstupů a izolátoru
•	 Podporuje automatické adresování na lince

EU311 je díky svým rozměrů určen pro montáž do skříní připojovaných zařízení (tlačítkové hlásiče, lineární 
a nasávací hlásiče apod.). Připojuje se přímo na linku a je vybaven jedním hlídaným vstupem a jedním napě-
ťovým výstupem napájeným z linky vhodným pro napájení 1 signalizačního zařízení (sirény, majáku).

EU311       mikromodul

•	 1 hlídaný vstup
•	 1 výstup napájený z linky

Napájecí napětí 19 – 30 Vdc 19 – 30 Vdc 19 – 30 Vdc

Spotřeba v klidu 80 uA 80 uA 80 uA

Spotřeba při alarmu 20 mA 20 mA 20 mA

Výška 53 mm 53 mm 37 mm

Šířka 100 mm 100 mm 40 mm

Hloubka se svorkovnicí 29 mm 29 mm 15 mm

Hmotnost 66 g 66 g 15 g

EM312SR EM110 EU311

•	 Zkratový izolátor
•	 Podporuje automatické adresování na lince

Svorkovnice pro konveční hlásiče ID100-ID300. Obsahují svorku R pro připojení externí signalizace  
a	propojku	mezi	svorkami	“	–	“	pro	zajištění	kontinuity	vedení	při	vyjmutí	hlásiče	ze	svorkovnice.

Varianta EB0010 s vestavěným relé, které lze naprogramovat jako reléový výstup systému pro aktivaci při 
vybrané události. Bezpotenciálový přepínací kontakt. 

Montážní krabice pod svorkovnici EB0010 nebo EB0020 pro montáž kabeláže v trubkách nebo na povrchu. 
Obsahuje 4 otvory pro 16mm trubky.
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Moduly se připojují přímo na adresovatelnou linku a poskytují až 4 vstupy a 4 výstupy v závislosti na modelu. 
U verzí se 4 vstupy lze  2 z nich konfigurovat jako konvenční smyčky napájené z linky nebo z externího zdro-
je. Výstupní moduly mohou mít v závislosti na modelu výstupy hlídané pro ovládání signalizačních zařízení 
nebo bezpotenciálové.

EM3xx       vícenásobné výstupní a konvenční moduly

EM344S 4 (2) 4

EM344R 4 (2) 4

EM340 4 (2) //

EM304S // 4

EM304R // 4

Model

Vstupy  
(nastavitelné jako 
konvenční smyčka)

Výstupy

•	 Adresovatelný hlásič s autoadresací
•	 Plastový vratný element
•	 Reset speciálním nástrojem (klíčkem)
•	 Signalizace aktivace barvným praporkem

•	 Adresovatelný hlásič s autoadresací
•	 Plastový vratný element
•	 Reset speciálním nástrojem (klíčkem)
•	 Signalizace aktivace barevným praporkem
•	 Vodotěsný pro venkovní použití IP67

Montuje se pod svorkovnici EB0010. Ovládá se PGM výstupem ve svorkovnici a je napájená přímo z linky. 
Podmínky aktivace se programují z konfiguračního softwaru.

Montuje se pod svorkovnici EB0010. Ovládá se PGM výstupem ve svorkovnici a je napájená přímo z linky. 
Podmínky aktivace se programují z konfiguračního softwaru.

EC0010       tlačítkový hlásič

EC0010E       tlačítkový hlásič venkovní (IP67)

ESB010       siréna pod svorkovnici

ESB020       siréna s majákem pod svorkovnici

Akustický výkon @1m tóny provozní napětí spotřeba

Max 95 dBA (nastavitelný) 32 17-60 VDC 2-7 mA dle tónu

IL0010       externí signalizace

Připojuje se k výstupní svorce R ve svorkovnici EB0010 a je napájená z linky.

Adresovatelná siréna napájená z linky. Vhodná do venkovního prostředí, IP67. Dostupná v bílé barvě pod 
označením ES0010WE.

ES0010RE       adresovatelná siréna, červená

Adresovatelná siréna s majákem napájená z linky. Vhodná do venkovního prostředí, IP67. Dostupná v bílé 
barvě pod označením ES0020WE.

ES0020RE       adresovatelná siréna s majákem, červená

Akustický výkon @1m tóny provozní napětí spotřeba

Max 95 dBA (nastavitelný) 32 17-60 VDC 8 mA

Akustický výkon @1m tóny provozní napětí spotřeba

Max 106dBA (nastavitelný) 32 9-60 VDC 4-41 mA

Akustický výkon @1 m tóny provozní napětí spotřeba

Max 106 dBA (nastavitelný) 32 17-60 VDC 5 mA

Moduly na adresovatelnou linku Adresovatelné sirény
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Konvenční systém FIRELITE

Konvenční ústředny pro EPS, SHZ a detekci úniku plynů

Vlastnostni a technická specifikace

•	 Konvenční ústředny pro EPS, SHZ a detekci úniku plynů
•	 Ústředna použitelná jako konvenční EPS, řízení SHZ nebo detekci plynů
•	 Modely pro 2 smyčky nebo 4 smyčky rozšířitelné na 20 nebo 36
•	 Certifikace dle EN54 – 2 a 4
•	 Maximálně 32 zařízení na smyčku
•	 Možnost osazení SmartLetLoose/ONE kartou pro SHZ (karta vyhovuje normě EN12094-1)
•	 Podpora 4 vzdálených tabel SmartLetUSee/LCD-Lite
•	 Komunikace po TCP/IP pomocí karty SmartLAN/485
•	 1 hlídaný výstup poplach (NAC)
•	 1 výstup pro aktivaci ZDP (zařízení dálkového přenosu)
•	 1 bezpotenciálový kontakt pro výstup poplach
•	 1 bezpotenciálový kontakt pro výstup porucha
•	 1 výstup pro externí napájení 24 V
•	 1 resetovatelný výstup pro externí napájení 24 V
•	 1 svorka na každou smyčku může být nastavena jako: tranzistorový výstup, hlídaný vstup, plynový detektor s proudovou smyčkou 4-20mA
•	 Ochrana baterie proti hlubokému vybití
•	 Podsvícený grafický displej pro snadnější obsluhu a programování systému
•	 Navigační klávesy pro jednoduchý přístup k funkcím na displeji
•	 Rychlé klávesy (Umlčení, Reset, Evakuace, Prozkoumání)
•	 RS485 BUS pro připojení 4 vzdálených tabel a 2 přídavných zdrojů
•	 Bzučák (poskytující akustickou signalizaci)
•	 8 časovačů
•	 8 logických rovnic pro řízení výstupů
•	 Nastavení individuálních alarmových a poruchových hranic pro každou smyčku
•	 RS232 konektor pro programování z PC
•	 Programovací software SmartLeague
•	 Jednoduché programování z klávesnice ústředny
•	 Přístupový klíček pro funkce z úrovně 2 
•	 Konektor pro tepelnou sondu akumulátoru na hlavní desce
•	 Test stavu akumulátoru
•	 Nejmodernější SMD technologie zaručuje vysokou spolehlivost
•	 Kovový box
•	 Síťové napájení 230 Vst ± 10 %
•	 Spínaný zdroj/dobíječ akumulátorů 1.5 A @ 27.6 Vss (Firelite 020-4) nebo 5 A @ 27.6 Vss (Firelite 036-4)
•	 Místo pro dva akumulátory 7 Ah, 12 V (Firelite 020-4)  nebo 17 Ah, 12 V (Firelite 036-4)
•	 Rozměry (VxŠxH): 325 x 325 x 80 mm (Firelite 020-4)  a 497 x 380 x 87 mm (Firelite 036-4)
•	 Hmotnost (bez akumulátorů): 3 kg (Firelite 020-4)  a 6 kg (Firelite 036-4)

SMARTLEAGUE

Software Smartleague

Software běží na OS WinXP – Win 10, připojuje se k ústředně sériovým nebo USB kabelem na porty RS232 a USB umístěné na základní desce. 
Vzdáleně lze software připojit k ústředně po síti LAN pomocí modulu SmartLan nebo SmartLan/SF .
Software umožňuje programování všech systémových funkcí a závislostí, linek, hlásičů, výstupů, časovačů atd. 
Umožňuje diagnostiku a testování systému, lokalizaci zkratu, přerušení na lince, vadného hlásiče. Sledování signálů z hlásičů a vstupů v reálném čase, 
grafické znázornění hodnot ovládání výstupů, LED kontrolek atd.
Podporuje grafické tiskové sestavy pro dokumentaci instalace nebo pro pravidelné funkční zkoušky.
Software je kompletně lokalizován do češtiny. 
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Ústředna Firelite vybavená modulem hašení SmartLetLoose/One

Přidáním modulu SmartLetUSee/one do Firelite se ústředna mění na řídící jednotku pro stabilní hasící zařízení SHZ, certifikovanou dle 
EN12094. Modul hašení obsahuje všechny povinné vstupy a výstupy, časovače a funkce definované v EN12094. Firelite s modulem hašení 
může fungovat samostatně nebo jako externí hasící stanice v adresovatelném systému Fireloop, připojená na RS485.

A: hlásiče na smyčce 1
B: hlásiče na smyčce 2
C: ústředna Firelite
D: nádrže s hasícím plynem
E: trysky na hasící plyn
F: sběrač plynu
G: pneumatické uvolňovače plynu

Hlavní vlastnosti

•	 Vyhovuje normě EN12094-1
•	 Funkce základní desky řízené procesorem
•	 Rychlé klávesy pro vypnutí manuálního nebo automatického hašení
•	 Systémové LED (stav, vypnuto, porucha)
•	 Hlídané svorky pro manuální aktivaci hašení (žluté tlačítko)
•	 Hlídané svorky pro STOP hašení (modré tlačítko)
•	 Hlídané svorky pro funkce kontroly tlaku (tlakový spínač)
•	 Výstup pro spouštěcí ventil
•	 Výstup pro signalizaci přípravy hašení
•	 Výstup pro signalizaci hašení
•	 Výstup pro signalizaci manuálního zastavení hašení

Firelite020-2: Nerozšiřitelná konvenční ústředna, 2 smyčky 
Firelite020-4: Konvenční ústředna, 4 smyčky rozšiřitelná na 20 smyček
Firelite 036-4: Konvenční ústředna, 4 smyčky rozšiřitelná na 36 smyček
SmartLetLoose/ONE: Přídavná karta pro SHZ
Firelite/8Z: Rozšiřující modul pro 8 smyček a jeden NAC výstup
SmartLAN/485: Ethernet rozhranní pro ústředny Firelite
FireLetUSee/LCD-Lite: Tablo obsluhy 
SPS24060, SPS24160: Externí zdroje 2,5A a 5A, připojení na RS485, 
certifikované dle EN54-4
SmartLeague: Programovací a ovládací  software

Expandér pro 8 smyček a 1 programovatelný hlídaný NAC výstup. Dodává se s kompletním montážním 
materiálem a se zakončovacími rezistory. Do Firelite 020-4 lze namontovat 2 moduly, do ústředny 
Firelite 036 moduly 4.

Firelite/8Z

Příslušenství k ústřednám FIRELITE

Tablo obsluhy pro vzdálené ovládání ústředny. Připojuje se na sběrnici RS485. Max vzdálenost od ústředny je 
1000 m. Napájení tabla je zajištěno přes sběrnici.  K ústředně mohou být připojená 4 tabla. 

FireletUSee/LCD-Lite

Modul pro komunikaci mezi ústřednou a konfiguračním softwarem po TCP/IP.
Připojuje se na RS485 jako tablo obsluhy.

SmartLAN/485

Modul hašení se všemi vstupy a výstupy pro jednokanálové řízení SHZ, certifikovaný dle EN12094.
Zásuvný modul do ústředny.

SmartLetLoose/ONE

Externí napájecí zdroje 2,5 A a 5 A pro napájení příslušenství systémy Firelite. Připojují se na sběrnici RS485 
po které komunikují všechny poruchy a povely pro ovládání zdroje. Certifikované dle EN54-4. Bližší informace 
v sekci Napájecí zdroje. K ústředně mohou být připojené 2 zdroje.

SPS24060G a SPS24160G

Konvenční systém FIRELITE

Legenda
H: nádrž na uvolňovací plyn
I: hlavní uvolňovací ventil
L: tlakový spínač
M: tlačítko manuální aktivace
N: tlačítko pro zastavení hašení
O: varovná cedule pro evakuaci
P: varovná cedule pro přítomnost plynu
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Konfigurační software Smartleague

Software funguje na OS WinXP – Win 10. Připojuje se k ústředně sériovým kabelem na RS232 umístěném na základní desce po přepnutí 
ústředny do programovacího režimu. Vzdáleně jej lze připojit k ústředně pomocí modulu SmartLAN/485. 
Software umožňuje programování všech systémových funkcí, smyček, výstupů, časovačů, nastavení modulu hašení apod. Umožňuje 
diagnostiku a testování systému. Software je kompletně lokalizován do čestiny.

Konvenční hlásiče pro systém FIRELITE

•	 Optická komora s vodotěsnou vrchní částí, 500 µm síťka proti hmyzu
•	 Dvoubarevná LED – červená pro alarm, zelená pomalu bliká v klidu, rychle bliká při poruše (kontaminace 

komory, porucha teplotního senzoru apod.)
•	 Automatická kompenzace zaprášení optické komory
•	 Nastavitelná citlivost kouřového i teplotního senzoru pomocí EDRV1000
•	 Nastavitelná funkce kombinovaného multisenzorového hlásiče pomocí EDRV1000
•	 Kompletní diagnostika – zaprášení, graf hodnot v reálném čase, paměť hodnot 5 minut před posledním 

alarmem pomocí EDRV1000
•	 Propojka ve svorkovnici zajišťuje funkci při vyjmutí hlásiče

ID100 ID200 ID300

Provozní napětí: 10-30 Vdc 10-30 Vdc 10-30 Vdc

Odběr v klidu: 90 uA 70 uA 90 uA

Odběr v alarmu: Max 40 mA

Citlivost: 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
A1R (58 °C + RoR) – B (72 °C) –
BR(72 °C + RoR) – A2S (58 °C)

0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
-------------------------------------
A1R (58 °C + RoR) – B (72 °C) –
BR(72 °C + RoR) – A2S (58 °C)
-----------------------------------
Modalità AND – OR - PLUS

Provozní teplota: -5 °C + 40 °C -5°C + 40°C -5 °C + 40 °C

Výška se svorkovnicí: 46 mm 54 mm 54 mm

Průměr: 110 mm Diameter 110 mm 110 mm

Hmotnost se svorkovnicí: 160 g 160 g 160 g

Hmotnost bez svorkovnice: 90 g 90 g 90 g

Software Smartleague

Hlavní charakteristika
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Hlásič kouře s optickou komorou. Hlásič musí být umístěn na místě, ke kterému může volně proudit vzduch 
a vstupovat do detekční komory.
Hlásič spustí alarm, pokud úroveň kouře v komoře překročí úroveň nastavenou pomocí EDRV1000:
•	 0.08 dB/m
•	 0.10 dB/m
•	 0.12 dB/m (továrně nastavená hodnota) 
•	 0.15 dB/m 
Nastavení funkce a dignostika se provádí pomocí přípravku EDRV1000

ID100        optický kouřový hlásič

Teplotní hlásič s termistorem měřícím okolní teplotu. Používá se zejména tam, kde by kouřový hlásič 
za běžného provozu mohl generovat plané alarmy.

Programovatelné režimy jsou:
•	 “A1R”	(továrně	nastaven);	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota
•	 dosáhne	58	°C	nebo	teplota	narůstá	abnormální	rychlostí.
•	 “B”	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne72	°C.
•	 “A2S”	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne	58	°C.
•	 “BR”hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	okolní	teplota	dosáhne	72	°C,	nebo	teplota	narůstá	abnormální	

rychlostí.
Nastavení funkce a dignostika se provádí pomocí přípravku EDRV1000

ID200        teplotní hlásič

Multisenzorový hlásič s optickou kouřovou komorou a termistorovým teplotním senzorem. Kombinací hodnot 
z obou senzorů se dosahuje vysoké odolnosti proti planým alarmům a vysokou citlivostí na vznikající požáry 
s malým únikem kouře.
Režimy nastavitelné z ústředny jsou:
•	 “PLUS”	(tovární	nastavení);	hlásič	signalizuje	alarm	pokud	koncentrace	kouře	překročí	nastavenou	

hodnotu (jako u ID100) nebo teplota v okolí překročí nastavenou úroveň (jako u ID200). Navíc se se 
zvyšující se teplotou zvyšuje i citlivost optické komory. Tento režim je výhodný pro detekci požáru 

•	 s velkým vývinem plamenů a malou produkcí kouře - alkohol, vysoce hořlavé látky.
•	 “OR”;	hlásič	signalizuje	alarm	pokud	koncentrace	kouře	překročí	nastavenou	hodnotu	(jako	u	ID100)	

nebo teplota v okolí překročí nastavenou úroveň (jako u ID200). Tento režim je výhodný pro detekci 
pomalu hořících požárů s velkým vývinem kouře a s malou teplotou, ale i k detekci požárů s velkým 
vývinem plamenů a malou produkcí kouře - alkohol, vysoce hořlavé chemické látky.

•	 “AND”;	hlásič	signalizuje	alarm,	pokud	oba	senzory	(teplotní/optický)	současně	detekují	prahové	 
hodnoty kouře a teploty nastavené jako u ID100 a ID200. Tento režim je zvláště odolný proti planým 
alarmům v prostorech, kde zvýšená teplota i malé množství kouře mohou vzniknou i bez nebezpečí 
požáru.

•	 “SMOKE”;	hlásič	se	chová	jako	ID100.	
•	 “HEAT”;	hlásič	se	chová	jako	ID200.	Nastavení	funkce	a	dignostika	se	provádí	pomocí	přípravku	

EDRV1000 

ID300       kombinovaný kouřový a teplotní hlásič

Svorkovnice pro konveční hlásiče ID100-ID300. Obsahují svorku R pro připojení externí signalizace 
a	propojku	mezi	svorkami	“	–	“	pro	zajištění	kontinuity	vedení	při	vyjmutí	hlásiče	ze	svorkovnice.

EB0010       univerzální svorkovnice

Varianta EB0010 s vestavěným relé, které se aktivuje při alarmu hlásiče. Používá se zejména pro připojení 
hlásiče do systémů EZS. Relé je možné pomocí přípravku EDRV1000 nastavit jako samoresetovatelné tzn. 
není nutné hlásič resetovat odpojením napájení

EB0020       svorkovnice s relé

Montážní krabice pod svorkovnici EB0010 nebo EB0020 pro montáž kabeláže v trubkách nebo na povrchu. 
Obsahuje 4 otvory pro 16 mm trubky.

EB0030       hluboká krabice

Připojuje se na svorku R ve svorkovici, je napájená ze smyčky.

IL0010       externí signalizace

RP-RS-01       konvenční tlačítkový hlásič

WRP-R-01       konvenční tlačítkový hlásič

•	 Plastový vratný element
•	 Resetování pomocí nástroje
•	 Integrovaný alarmový rezistor
•	 Krabička pro povrchovou montáž
•	 Vnitřní provedení

•	 Plastový vratný element
•	 Resetování pomocí nástroje
•	 Integrovaný alarmový rezistor
•	 Krabička pro povrchovou montáž
•	 Venkovní provedení IP67

Konvenční hlásiče pro systém FIRELITE Konvenční hlásiče pro systém FIRELITE
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RP-XS-02       tlačítkové hlásiče pro SHZ a zvláštní použití

•	 Plastový vratný element
•	 Resetování pomocí nástroje
•	 Přepínací kontakt C/NC/NO
•	 Krabička pro povrchovou montáž
•	 Vnitřní provedení 

Varianty 
RP-RS-02 Červený se symbolem dle EN54
RP-YS-02 Žlutý s textem Start hašení
RP-RB-02 Modrý s textem Stop hašení
RP-RG-02 Zelený se symbolem běžící osoby

CL       polykarbonátový kryt na tlačítkové hlásiče

Zabraňuje náhodné aktivaci tlačítka. Odrazuje od zneužití tlačítka.

STI6535       polykarbonátový kryt na tlačítkové hlásiče

•	 Zvyšuje krytí na IP65
•	 Zabraňuje náhodné aktivaci tlačítka
•	 Odrazuje od zneužití tlačítka

M201       resetovací nástroj

Náhradní nástroj pro resetování a testování konvenčních tlačítkových hlásičů

EITK1000-ToolKit

Nástroj pro programování a diagnostiku konvenčních hlásičů

EITK1000 se dodává se softwarem FireGenius.
Umožňuje využití všech možností technologie Versa++ integrované v konvenčních hlásičích Iris ID100 – ID300. 
Umožňuje konfigurovat vlastnosti hlásičů (citlivost, funkce) před vlastní instalací i následnou diagnostiku během funkčních zkoušek a revizí. 
Po připojení konvenční smyčky umožňuje diagnostiku jednotlivých hlásičů, čtení naměřených hodnot (zakouření, teplota) v reálném čase 
v přehledné grafické podobě, měřit úroveň kontaminace detekční komory a dalších parametrů. 
Každý konvenční hlásič má paměť naměřených hodnot posledních 5 minut před posledním alarmem a tyto hodnoty lze zobrazit a analyzovat 
tak příčiny alarmu.
EITK se dodává s napájecím adaptérem, testovací svorkovnicí USB kabelem a software na CD. 
Software FireGenius je plně lokalizován do češtiny. 

Konvenční hlásiče pro systém FIRELITE Konvenční hlásiče pro systém FIRELITE
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Fireclass je nová řada systémů EPS společnosti Tyco. Navazuje na dlouholetou 
tradici systémů Zettler Expert jejichž spolehlivý linkový protokol a velkou část 
linkových adresovatelných zařízení převzala. 

Do naší nabídky jsme zařadili systém Fireclass FC501 určený pro malé 
adresovatelné	systémy	s	jednoduchou	instalací	systémem	„Out	of	the	Box“	
a systém Fireclass FC500, který umožní instalaci středních a velkých systémů 
EPS s jednou nebo dvěma linkami s 1 – 8 ústřednami v síti.

Kompletní řada podporovaných linkových prvků zahrnující hlásiče, vstupní/
výstupní moduly a adresovatelná signalizační zařízení je použitelná pro oba 
systémy.

Řada Fireclass 500 nahrazuje systém DSC AFD2000, osvědčený na našem trhu 
v minulých letech na mnoha instalacích všech rozsahů. Všechny linkové prvky 
jsou nadále použitelné v původních instalacích systému AFD2000.
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Modulární systém EPS vhodný pro střední a velké instalace požárních bezpečnostních systémů. 

Ústředna Fireclass FC500

Ústředna se vyrábí ve dvou provedeních. Model FC510 má jednu adresovatelnou linku, model FC520 dvě adresovatelné linky pro připojení 
požárních adresovatelných zařízení (hlásiče kouře, teploty, tlačítkové hlásiče, sirény, majáky, vstupní/výstupní moduly).  Oba modely obsahují 
i jednu konvenční linku pro 32 konvenčních hlásičů, vhodnou pro rozšíření a modernizaci stávajících konvenčních systémů.
Na každou linku lze připojit až 250 adresovatelných zařízení v libovolné kombinaci (hlásiče, sirény, moduly). Hlásiče a vstupní body lze 
sdružovat do 128 softwarových zón pro selektivní zpracování alarmových stavů. Programovatelné tranzistorové nebo reléové výstupy se 
přiřazují jednotlivým zónám a/nebo  jednotlivým vstupním bodům pro ovládání zařízení v závislosti na místě signalizovaného požáru (venti-
látory, požární dveře, výtahy, zařízení SHZ apod.). Výstupy jsou umístěné na základní desce nebo je lze realizovat kdekoliv na lince pomocí 
adresovatelných výstupových modulů.
Alfanumerická klávesnice a podsvícený LCD displej usnadňuje programování, obsluhu a servis ústředny.
Velké instalace lze realizovat spojením ústředen do sítě  RS485. 
Takto lze spojit až 8 ústředen FC500 a 8 tabel obsluhy FC500REP, které mají stejný displej a tlačítka rychlé obsluhy jako ústředna. Systém je 
napájen vestavěným spínaným zdrojem 27V/5,5A. Správná funkčnost ústředny je během výpadku síťového napájení zajištěna pomocí dvou 
17 Ah akumulátorů umístěných uvnitř ústředny.
Použité kompatibilní hlásiče řady Tyco FC400 jsou programovatelné z ústředny nebo z PC.  
Software Fireclass Console umožňuje úvodní programování i všechny servisní úkony. V grafickém prostředí lze jednoduše a přehledně přidá-
vat hlásiče, definovat vazby mezi vstupy, zónami a výstupy, nastavovat systémové časy, nastavovat a testovat hlásiče apod. 
Přístup k jednotlivým úrovním ovládání je řízen pomocí vstupních kódů.

Specifikace:

•	 Certifikace dle EN-54 -2 a 4
•	 Jedna nebo dvě analogové linky, každá pro 250 analogových adresovatelných    

zařízení
•	 1 konvenční linka pro 32 hlásičů
•	 128 programovatelných softwarových zón 
•	 16 programovatelných tranzistorových výstupů umístěných v ústředně 
•	 3 programovatelná relé pro signalizační zařízení 
•	 Výstupy pro poruchu, přenosová zařízení
•	 Paměť událostí
•	 Interface RS485 pro síťové spojení osmi ústředen a osmi tabel obsluhy
•	 Interface RS232 pro PC a komunikaci s PCO RADOM a NAM
•	 Telefonní komunikátor hlasový (32 zpráv) i datový (Contact ID, SIA)
•	 Komunikátor TCP-IP
•	 Vlastní vizualizační program
•	 Automatická kompenzace stárnutí a zaprášení hlásičů
•	 Snadná testovací procedura
•	 Jednoduché ovládání a nastavování pomocí velkého alfanumerického displeje
•	 Zdroj 230 V / 27 V 5,5 A
•	 Prostor pro dva akumulátory 12 V / 17 Ah s řízeným dobíjením
•	 Rozměry: 445 x 578 x 110mm
•	 Hmotnost (bez akumulátorů): 9kg

Ústředna FC501

•	 3 adresovatelné linky
•	 400 mA pro všechny 3 linky
•	 Dvě verze zdroje (1,5 A a 2,5 A)
•	 128 adres/32 zón
•	 Jednoduché programování
•	 Automatická adresace linkových prvků
•	 Automatické řazení do zón
•	 Online nápověda na displeji ústředny
•	 USB port pro PC i pro flash klíčenku
•	 Více kódů pro obsluhu (8) a techniky (2)
•	 Funkce test
•	 Paměť 4000 událostí

Rozměry (v x š x h ) 369 x 335 x 115mm

Hmotnost 3kg

Provozní teplota -5°C ÷ 40°C 

Skladovací teplota -40°C ÷ 80 °C

Vlhkost 95% nekondenzující

Napájení 230Vac 50Hz - 15/+10%

Zdroj 1,5A nebo 2,5A

Napětí zdroje 27,6 Vdc

Max. baterie 2x12 Ah uvnitř, 38Ah externí skříň

Analogový adresovatelný systém Analogový adresovatelný systém

•	 Lokace přerušení linky
•	 Integrovaný telefonní komunikátor 
•	 IP komunikátor jako zásuvný modul
•	 Externí GSM/GPRS
•	 LCD displej se 160 znaky
•	 4 tabla obsluhy FC500REP
•	 4 interface pro tiskárny a OPPO FC500MFI
•	 Komunikace událostí po tel. lince i po IP
•	 Konfigurace pomocí klávesnice bez PC
•	 Zobrazuje úroveň kouře, CO i teplotu hlásičů
•	 Automatická kompenzace zaprášení

Modulární systém EPS vhodný pro malé instalace požárních bezpečnostních systémů. 
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2 linky pro 500 adres, linky otevřené i kruhové, jedna konvenční zóna pro konvenční hlásiče, 128 softwaro-
vých zón, LCD displej 4 x 16 znaků pro stavové informace i programování, RS485 pro 8 tabel obsluhy 
a 7 podřízených (slave) ústředen, RS232 pro tiskárnu a PC, programování z klávesnice nebo z PC, vestavěný 
spínaný zdroj 230 V / 26,7 V / 5,5 A, skříň s prostorem pro dva akumulátory 17 Ah

FC520       analogová požární ústředna

Tablo obsluhy pro systém Fireclass, připojení pomocí RS485, LCD displej 4 x 16 znaků se stavovými 
informacemi, napájení po síti RS485, umožňuje ovládání základních funkcí ústředny.

FC500REP       tablo obsluhy pro systém Fireclass

FC510       analogová požární ústředna

1 linka pro 250 adres, linka otevřená i kruhová, jedna konvenční zóna pro konvenční hlásiče, 128 softwaro-
vých zón, LCD displej 4 x 16 znaků pro stavové informace i programování, RS485 pro 8 tabel obsluhy 
a 7 podřízených (slave) ústředen, RS232 pro tiskárnu a PC, programování z klávesnice nebo z PC, vestavěný 
spínaný zdroj 230 V / 26,7 V / 5,5 A, skříň s prostorem pro dva akumulátory 17 Ah

Analogový adresovatelný systém

EPS FIRECLASS
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Teplotní hlásič univerzální, funkce A1R, CR - termodiferenciální, A2S - fixní 60o nastavování funkce z ústřed-
ny nebo servisním nástrojem FC490ST, rozměr (hxD) 43 x 109mm, hmotnost 0,081 kg, s paticí 5B 0,145 kg

FC460H       teplotní hlásič 

Kombinovaný hlásič kouřový a teplotní, 8 nastavitelných kombinací funkce kouřového a teplotního hlásiče, 
nastavování funkce z ústředny nebo servisním nástrojem FC490ST, rozměr (hxD) 43 x 109 mm, hmotnost 
0,076 kg.

FC460PH       kombinovaný hlásič kouřový a teplotní

FC460P       kouřový optický hlásič

Kouřový optický hlásič, nastavování funkce z ústředny nebo servisním nástrojem FC490ST, rozměr (hxD) 
43	x	109mm,	provozní	teplota	-25	až	+	70	°C,	hmotnost	0,076	kg,	s	paticí	5B	0,14	kg

Svorkovnice	4“,	barva	bílá

4B       svorkovnice  

Krabička pod svorkovnici 4B pro povrchovou montáž s kabely v trubkách

4B-EM       krabička pod svorkovnici 

FC400CH       kombinovaný hlásič teplotní - CO

Kombinovaný hlásič teplotní (programovatelný A1R, A2S a CR) a hlásič kysličníku uhelnatého CO, nastavová-
ní	funkce	z	ústředny	nebo	servisním	nástrojem	FC490ST,	rozměr	(hxD)	43	x	109mm,	provozní	teplota	0	°C	
až	+55	°C,	hmotnost	0,076	kg.

Hlásiče a svorkovnice

Svorkovnice	4“	s	izolátorem	

4BI       svorkovnice 

Svorkovnice s vestavěnou sirénou napájenou z linky, rozměry (hxD) 23 x 125mm, barva bílá, pro hlásiče 
FC400PH nebo adresovací modul FC430SAM, zní při poplachu vloženého hlásiče 

FC430SB       svorkovnice s vestavěnou sirénou  

4B-DHM       krabička pod svorkovnici 

Krabička pod svorkovnici 4B pro povrchovou montáž v trubkách a pro zvýšení krytí na IP 55

Svorkovnice s vestavěnou sirénou a majákem, napájená z linky, nazávislé ovládání sirény jako výstupního 
modulu s vlastní adresou, rozměry (hxD) 23 x 125mm, barva bílá, s izolátorem

FC430LPASB       svorkovnice s vestavěnou sirénou a majákem  

Tlačítkový hlásič, vnitřní provedení, 87 x 87 x 51mm s krabičkou FC420CPB, 19 mm
při zapuštěné montáži

FC420CP       tlačítkový hlásič

FC430LPSB       svorkovnice s vestavěnou sirénou

Svorkovnice s vestavěnou sirénou napájenou z linky, nazávislé ovládání sirény jako výstupního modulu 
s vlastní adresou, rozměry (hxD) 23 x 125mm, barva bílá, s izolátorem

Hlásiče a svorkovnice
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Krabička pro povrchovou montáž tlačítkového hlásiče FC420CP

FC420CPB       krabička pro povrchovou montáž  

Tlačítkový hlásič, venkovní provedení, IP66, rozměry 135 x 135 x 30mm

FC421CP       tlačítkový hlásič

KG1X10       skleněný element 

Náhradní skleněný element pro tlačítkové hlásiče FC420CP

FC420CPS       plastový průhledný kryt 

Plastový průhledný kryt na FC420CP proti náhodné aktivaci

Hlásiče a svorkovnice Linkové moduly a příslušenství

Modul pro připojení ústředny Fireclass k PC po síti protokolem TCP-IP. Připojení k software Fireclass Console 
pro programování nebo monitorování v reálném čase. Montáž do skříně ústředny.

FC500IP       modul pro připojení ústředny k síti LAN   

Modul linkového izolátoru. Montáž do krabičky FC470DG s víčkem FC470CV.

FC410LI       modul linkového izolátoru.

FC500PSTN       modul telefonního komunikátoru

Modul telefonního komunikátoru. Přenos hlasových zpráv nebo datový přenos Contact ID na PCO. 
32 krátkých hlasových zpráv o jednotlivých událostech systému - alarm jednotlivých zón, porucha, 
předalarm. 32 telefonních čísel. 32 přenosových kódů pro datovou komunikaci s PCO. Montáž do skříně 
ústředny.

Linkový modul pro 1 vstup a 1 výstup. Montáž do krabičky FC470DG s víčkem FC470CV.

FC410SIO       vstupně výstupní modul

Miniaturní linkový modul pro 1 vstup, vhodný pro montáž do monitorovaného zařízení (Fireray 5000, ILS2 
atd.)

FC410MIM       vstupní modul

FC410MIO       vstupně výstupní modul

Linkový modul pro 3 vstupy a 4 výstupy.  Montáž do krabičky D800-1
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Linkový modul pro 1 výstup, relé NC nebo NO. Montáž do krabičky FC470DG s víčkem FC470CV.

FC410RIM       výstupní modul 

Linkový modul pro připojení 2 konvenčních hlásičů (smyček) k adresovatelné lince, zajišťuje jeich napájení 
a resetování po alarmu. Montáž do krabičky FC470DG s víčkem FC470CV.

FC410DIM       vstupní modul 

FC410CIM       vstupní modul 

Linkový modul pro 2 vstupy NO nebo NC. Montáž do krabičky FC470DG s víčkem FC470CV

Linkový modul pro ovládání požárních dveří. Jeden hlídaný výstup a jeden hlídaný vstup. Napájení z externího 
zdroje až 2 A / 24 V. Monitoruje napětí zdroje a komunikaci z ústřednou. Montáž do krabičky FC470DG 
s víčkem FC470CV. Integrovaný izolátor.

FC410TSM       vstupně výstupní modul 

Linkový modul se 4 hlídanými vstupy a 4 hlídanými výstupy. Napájení z externího zdroje až 2 A / 24 V. 
Monitoruje napětí zdroje a komunikaci z ústřednou. Montáž na DIN lištu nebo do krabičky s DIN lištou. 
Integrovaný izolátor.

FC410QIO       vstupně výstupní modul 

FC410SNM       výstupní modul

Linkový modul pro ovládání konvenčních sirén a signalizačních zařízení. Jeden hlídaný výstup. Napájení sirén 
až 2 A / 24 V z externího zdroje. Montáž do krabičky FC470DG s víčkem FC470CV. Integrovaný izolátor.

Linkové moduly a příslušenství Linkové moduly a příslušenství

Relé	s	kontakty	10	A	@	250	VAC,	provozní	teplota	-20	°C	až	+70	°C,	vlhkost	až	95	%	bez	rosení,	
EN61000.6.3 & EN50130-4, elektronické vstupy pro použití s výstupy modulu FC410MIO a FC410RIM.

HVR800       relé s kontakty  

Linkový	maják,	rozměry	108	x	32	mm,	provozní	teploty	-10	až	+55	°C,	odběr	3,25	mA	při	provozu,	do	všech	
svorkovnic	4”.

FC430SAB       linkový maják 

FC410QRM       výstupní modul 

Linkový modul se 4 hlídanými výstupy. Napájení z externího zdroje až 2 A / 24 V. Monitoruje napětí zdroje 
a komunikaci z ústřednou. Montáž na DIN lištu nebo do krabičky s DIN lištou. Integrovaný izolátor.

Linková adresovatelná vnitřní siréna. Napájení z linky, nízká spotřeba. Programování hlasitosti a tónu pomocí 
Fireclass console Integrovaný izolátor.

FC410LPSYR       linková adresovatelná vnitřní siréna

Linková adresovatelná venkovní siréna. IP65. Napájení z linky, nízká spotřeba. Programování hlasitosti a tónu 
pomocí Fireclass console Integrovaný izolátor.

FC410LPSY       linková adresovatelná venkovní siréna 

FC430SAM       adresovací modul 

Adresovací modul pro svorkovnici FC430SB s vestavěnou sirénou, náhrada hlásiče, rozměry 108 x 21 mm, 
provozní	teploty	-10	až	+55	°C,	odběr	3,8	mA	při	provozu.

Linková adresovatelná vnitřní siréna s majákem. Napájení z linky, nízká spotřeba. Programování hlasitosti 
a tónu pomocí Fireclass console Integrovaný izolátor.

FC410LPAVR       linková adresovatelná vnitřní siréna 



41EPS Fireclass40EPS Fireclass

Linkové moduly a příslušenství

Multifunkční interface umožňující připojení OPPO, sériovou tiskárnu a poskytující některé systémové vstupy 
a výstupy. Připojuje se na sběrnici RS485. Připojit lze až 4 do jednoho systému.

FC500MFI  Multifunkční interface  

FC410LPAV  Linková adresovatelná venkovní siréna 

Linková adresovatelná venkovní siréna s majákem. IP65. Napájení z linky, nízká spotřeba. Programování 
hlasitosti a tónu pomocí Fireclass console. Integrovaný izolátor.

Víčko na krabičku pro montáž linkových modulů.

FC470CV       víčko na krabičku 

Krabička pro povrchovou montáž modulu FC410MIO.

D800-1       krabička pro montáž 

FC470DG       krabička pro montáž 

Krabička pro povrchovou i zapuštěnou montáž linkových modulů.

Nastavovací a servisní přístroj pro hlásiče FC400, nutný pro nastavení adres hlásičů a modulů, pro čtení 
parametrů linkových zařízení, pro servis, provoz na baterie i na síťový adaptér.

FC490ST       nastavovací a servisní přístroj

Software Fireclass Console

Konfigurační software Fireclass console

•	 Přehledné a intuitivní grafické rozhraní
•	 Rychlá a jednoduchá konfigurace i offline
•	 Přenositelná databáze instalací
•	 Čtení a filtrace paměti událostí
•	 Nastavování parametrů hlásičů a modulů
•	 Grafické zobrazení linkových zařízení
•	 Kalkulátor baterie/kabelu
•	 Databáze kabelů
•	 Vizualizace všech zařízení v jedné zóně
•	 Vzdálená reálná vizualizace ústředny, linky, zón, prvků
•	 Snadné ovládání na dálku po síti LAN– Reset, Utišení, Alarm
•	 Víceúrovňové mapy se stromovou strukturou
•	 Přístup k datům o zařízení z každé mapy
•	 Konfigurace uložitelná na USB klíčenku (pouze FC501)
•	 Lokalizace v českém jazyce



EPS

Zkuste to bez drátů...
Jára Cimrman Systém Hyfire povyšuje bezdrátové řešení detekce požáru na novou 

úroveň spolehlivosti a flexibility. Systém využívá nejmodernější 
bezdrátovou technologii, která umožňuje rychlou a ekonomickou instalaci 
požárního systému s minimálním dopadem na instalované prostory.
Díky rozsáhlé řadě bezdrátových prvků je Hyfire ideálním řešením pro 
širokou škálu aplikací od dočasného řešení požární ochrany staveniště, 
přes rozšíření klasického drátového systému za provozu v rušném 
hotelovém prostředí až po citlivé prostředí historických památek, kde 
je instalace drátového systému vyloučena.
 
Translační moduly se připojují na linkové vedení ústředny samostatně 
a tvoří tak plně bezdrátový systém, nebo spolu s klasickými drátovými 
prvky, kdy tvoří hybridní systém. Každý translační modul komunikuje až 
se 32 bezdrátovými prvky pomocí spolehlivého protokolu, vyhodnocuje 
přijaté zprávy a předává je po lince řídící ústředně. Vlastní funkci 
translačního modulu vyhodnocuje několik kontrolních systémů, které 
předávají řídící ústředně informaci o správné funkci modulu. 
Každé bezdrátové zařízení (hlásič, siréna, V/V modul) má nominální 
dosah 150 m ve volném prostoru, požadavek na signálové pokrytí 
větších vzdáleností nebo složitějších architektonických prostorů je 
podporován systémem expandérů a routerů. K lince ústředny lze připojit 
více translačních modulů, přičemž každý z nich podporuje použití více 
expanderů. Tím je zajištěno pokrytí sebevětšího a komplikovaného 
prostoru.

Inteligentní bodové hlásiče Hyfire se vyrábějí ve třech variantách – 
optickokouřové, teplotní a kombinované.
Optické a kombinované hlásiče mají patentovaný tvar detekční komory, 
dvojitou ochranu proti prachu a adaptivní zpracování signálu, což 
zdokonaluje ochranu před planými poplachy. 
Teplotní hlásič lze nastavit buď na fixní detekci různých teplot nebo 
diferenciální vyhodnocování.
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ÚSTŘEDNA FIRELOOP

Řada analogových adresovatelných ústředen, vhodná i pro použití v hybridním 
systému Hyfire. Systém může být programován z klávesnice nebo pomocí 
software pro PC, který je dodáván zdarma s ústřednou.
Programování probíhá lokálně pomocí opticky odděleného rozhraní RS232, 
USB a Ethernet.

Technické specifikace:

•	 Analogová adresovatelná ústředna EPS
•	 1 nebo 2 linky rozšířitelné na 8
•	 Podpora certifikovaného bezdrátového systému (přijímače pro 32 bezdrátových hlásičů napájené z linky)
•	 Kruhové nebo otevřené zapojení linky
•	 Až 240 adres drátových i bezdrátových na lince
•	 Detekce místa přerušení a zkratu linky
•	 Podpora 8 vzdálených tabel obsluhy připojených na sběrnici RS485 
•	 3 programovatelné NAC výstupy
•	 NAC výstup poplach
•	 NAC výstup porucha
•	 Bezpotenciálový kontakt poplach
•	 Bezpotenciálový kontakt porucha
•	 RS485 BUS pro připojení vzdálených tabel obsluhy
•	 24 V výstup pro externí napájení
•	 Ochrana baterie proti hlubokému vybití
•	 Deník 2000 událostí  
•	 Velký podsvícený alfanumerický displej v českém jazyce
•	 Navigační klávesy pro jednoduchý přístup k funkcím na displeji 
•	 Sériová komunikace se ZDP Radom a NAM
•	 Kovová skříň s rozměry (VxŠxH): 480 x 470x 135 mm
•	 Spínaný zdroj/dobíječ akumulátorů 4 A @ 27.6 Vss
•	 Místo pro dva akumulátory 17 Ah, 12 V
•	 Hmotnost (bez akumulátorů): 8 kg

Modelová řada:

Fireloop/1010-P  - Jednolinková ústředna s klávesnicí, displejem, LED tablem a  volitelnou interní termální tiskárnou
Fireloop/1010-G  - Jednolinková ústředna s klávesnicí a displejem
Fireloop/1010-S  - Jednolinková ústředna black box bez klávesnice a bez displeje
Fireloop/2020-P -  Dvoulinková ústředna s klávesnicí, displejem, LED tablem a  volitelnou interní termální tiskárnou, rozšířitelná na 8 linek (na obrázku)
Fireloop/2020-G  - Dvoulinková ústředna s klávesnicí a displejem, rozšířitelná na 8 linek 
Fireloop/2020-S  - Dvoulinková ústředna black box bez klávesnice a bez displeje, rozšířitelná na 8 linek

S dráty i bez drátů

V kombinaci s rozsáhlou řadou kompatibil-
ních požárních ústředen předních výrobců 
nabízí Hyfire velmi flexibilní řešení požární 
ochrany.
Translační moduly se připojují na linkové
vedení ústředny samostatně a tvoří tak plně
bezdrátový systém, nebo spolu s klasickými
drátovými prvky, kdy tvoří hybridní systém.
Každý translační modul komunikuje až se
100 bezdrátovými prvky pomocí spolehlivé-
ho protokolu, vyhodnocuje přijaté zprávy
a předává je po lince řídící ústředně. Vlastní
funkci translačního modulu vyhodnocuje
několik kontrolních systémů, které předávají 
řídící ústředně informaci o správné funkci 
modulu.

Každé bezdrátové zařízení (hlásič, siréna, V/V 
modul) má nominální dosah 150m ve volném 
prostoru, požadavek na signálové pokrytí 
větších vzdáleností nebo složitějších architek-
tonických prostorů je podporován systémem 
expandérů a routerů. 
K lince ústředny lze připojit více translačních 
modulů, přičemž každý z nich podporuje pou-
žití více expanderů. 
Tím je zajištěno pokrytí sebevětšího a kompli-
kovaného prostoru. Pokud je použit konvenční 
systém nebo systém s nepodporovaným  
protokolem linky, lze jej  bezdrátově rozšířit 
pomocí speciálních expandérových modulů. 

Ze všech stran viditelná
tříbarevná LED signalizující
požár, poruchu a sílu
signálu

Bezdrátový transceiver
s certifikací dle EN54-25
pracující na frekvenci 868MHz

Vysoce spolehlivá
elektronika
s SMD technologií

Univerzální základna  
pro všechny  
bezdrátové hlásiče
Hyfire

Zde může být
LED maják

Zde může být
siréna s 32 tóny
a s nastavitelnou
hlasitostí až 92dB

Záložní baterie – po vybití
hlavní baterie zajistí funkci
na další 2 měsíce

Vysoce spolehlivá
elektronika
s SMD technologií

Patentovaná detekční
komora s dvojitou ochranou
proti prachu
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Bezdrátová zařízení

Bezdrátový translátor je rozhraní pro přiřazení bezdrátových hlásičů k útředně Fireloop. Je napájen z hlásící adresovatelné linky. Umožňuje úplné 
monitorování a řízení funkce bezdrátových požárních hlásičů. 
Komunikace mezi translátorem, přídavnými expandérovými moduly HFW-EM-01 a požárními hlásiči je bezdrátová, obousměrná a probíhá podle 
analogově inteligentního protokolu. Radiová komunikace splňuje požadavky evropské normy EN54-25. Ke konfiguraci translátoru a bezdrátových 
hlásičů je možné použít konfigurační software Wirelex, dodávaný s translátorem.

Translátor HFT-W2W-01

Expandér HFW-EM-01
Bezdrátový expandérový modul je externě napájený samostatný modul. Modul napájení monito-
ruje a poruchy hlásí translátoru který je hlásí ústředně. Expandérový modul umožňuje dosáhnout 
vyššího stupně plošného pokrytí nebo vylepšit komunikaci s bezdrátovými hlásiči v podmínkách 
problémových pro radiový přenos.
Ke konfiguraci expandérového modulu je možné použít konfigurační software Wirelex. Počítač se 
k modulu připojuje přes sériový port RS232.

Napájecí napětí na smyčce od 15 Vdc – 42 Vdc

Typické proudové zatížení 17 mA (při 24 Vdc)

Pracovní frekvence 868 MHz

Max. vysílací výkon (0.01 - 10 mW)

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah s expadérem 250 m (ve volném prostoru)

Dosah bezdrátových hlásičů 150 m (ve volném prostoru)

Max. počet připojených hlásičů (na CEM) 32

Max. počet připojených expandérů 7

Rozsah pracovních teplot -30 °C do + 50 °C

Vlhkost (nekondenzující) 5 % do 95 % (relativní vlhkost)

Krytí IP68

Specifikace kabelových vstupů 4 x M16/20

Použitelné průřezy vodičů od 0,5 mm2 do 2,5 mm2

Rozměry (bez antén) 120 mm x 160 mm x 51 mm

Počet antén 2

Délka externí antény 74 mm

Pracovní frekvence 868 MHz

Max. vysílací výkon 3 mW

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah s translátorem W2W nebo dalším EM 600 m (ve volném prostoru)

Dosah bezdrátových hlásičů 200 m (ve volném prostoru)

Max. počet připojených hlásičů 32

Max. počet EM zapojených za sebou 5

Max. počet EM zapojených přímo k translá-
toru W2W

7

Max. počet EM zapojených k jinému EM 3

Rozsah pracovních teplot -30 °C do +50 °C

Vlhkost (nekondenzující) 5 % do 95 % (relativní vlhkost)

Krytí IP51

Specifikace otvorů pro vstup kabelů 4 x M16/20

Použitelné průřezy vodičů od 0,5 mm2 do 2,5 mm2

Rozměry (bez antény) 120 mm x 160 mm x 51 mm

Cyklus kontrolního spojení 12 s (z výroby)

Rozsah napájecího napětí 9 – 27 Vdc

Proudový odběr 15 mA (při 24 Vdc)
30 mA (při 12 Vdc)

Úroveň pro vyhodnocení nízkého napájecího
napětí jako porucha

11 V +/- 0.5 Vdc

Hmotnost 295 g

Bezdrátová zařízení

HFW-PA-01 
Bezdrátový opticko kouřový hlásič. 

HFW-TA-01
Bezdrátový teplotní hlásič. Reaguje na 
fixní	teplotu	58	°C	nebo	abnirmální	

nárůst teploty (A1S).

HFW-MA-01
Bezdrátový kombinovaný 
hlásič teplotní a kouřový. 

Parametry bezdrátových hlásičů jsou shodné. Dodávají se s oběma bateriemi a s montážní svorkovnicí. Obsahují dvoubarevnou LED, která 
se během provozu využívá pro signalizaci stavu a při instalaci a testování k signalizaci kvality signálu a jednotlivých kroků instalace.
Standardní barva je bílá, k dispozici jsou další dekory pro instalaci v památkově chráněných prostorech.

Pracovní frekvence 868 MHz

Max. vysílací výkon 5 dBm (3mW)

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah k translátoru nebo expandéru* 150 m (ve volném prostoru)

Rozměry 93 mm x 53 mm

Hmotnost (bez baterií) 150 g

Primární napájecí článek CR123 A (3 V, 1,2 Ah)

Sekundární napájecí článek CR2032 (3 V, 0,24 Ah)

Životnost primární baterie 5 let

Životnost sekundární baterie 2 měsíce

Rozsah pracovních teplot -10 °C do +55 °C

Max. tolerovaná vlhkost (nekondenzující) 95 % (relativní vlhkost)
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HFW-CP-01        bezdrátový tlačítkový hlásič

Funkční provedení tlačítkového hlásiče emuluje po stlačení vlastnosti rozbitého skla. V horní části čelního 
okénka tlačítkového hlásiče se objeví indikační obdélník a signálka LED na začne blikat. Po aktivaci se 
tlačítkový hlásič resetuje pomocí resetovacího klíče, dodaného společně s tlačítkovým hlásičem. Elektrické 
vlastnosti jsou shodné jako u bezdrátových hlásičů. Ochranný kontakt signalizuje otevření tlačítka.

•	 Krytí  IP42
•	 Rozměry  85 x 85 mm
•	 Hmotnost (bez baterií) 134 g

HFW-IM-01       bezdrátový vstupní modul

HFW-IM-01 je zařízení, které umožňuje přenášet informace o alarmu/poruše z externích zařízení nebo systé-
mů do požární ústředny přes přiřazený translátor HFW-W2W-01 a expandérový modul HFW-EM-01 (pokud 
je použitý). Vstupové moduly se používají s normálně otevřenými kontakty (NO). Vedení mezi vstupovým 
modulem a externím zařízením je kontrolováno pomocí zakončovacího rezistoru. Ochranný kontakt signalizuje 
otevření krabičky.

Pracovní frekvence 868 MHz

Max. vysílací výkon 5 dBm (3mW)

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah k translátoru nebo expandéru 150 m (ve volném prostoru)

Max. tolerovaná vlhkost (nekondenzující) 95 % (relativní vlhkost)

Vstupní otvory pro kabeláž 6 x M16/20

Doporučený průřez vodičů od 0,5 mm2 do 2,5 mm2 

Rozměry 135 mm x 97 mm x 58 mm

Hmotnost (bez baterií) 190 g

Primární napájecí článek CR123A (3 V, 1,2 Ah)

Sekundární napájecí článek CR2032 (3 V, 0,24 Ah)

Životnost primární baterie 5 let

Životnost sekundární baterie 2 měsíce

Rozsah pracovních teplot -30 °C do +55 °C

Bezdrátová zařízení

HFW-OM-01 bezdrátový výstupový modul s externím 
   napájením

HFW-BOM-01 bezdrátový výstupový modul s bateriovým 
   napájením

HFW-BOM-01 umožňuje aktivaci, přepínání a/nebo deaktivaci obvodů, připojených k jeho výstupům. Příkaz 
pro aktivaci/přepnutí se posílá do tohoto modulu z požární ústředny přes přiřazený translátor HFW-W2W-01 
a bezdrátový expandérový modul HFW-EM-01 (pokud je použitý).
•	 bezpotenciálový výstup s přepínacím kontaktem
•	 ochranný kontakt signalizuje otevření krabičky
Funkce výstupů se nastavuje ze software Wirelex

Doporučený průřez vodičů od 0,5mm2 do 2,5 mm2 

Rozměry 135 mm x 97 mm x 58 mm

Hmotnost (bez baterií) 210 g

Specifikace relé 30 Vdc/125 Vac

Max. spínané napětí 30 Vdc/125 Vac

Max. spínaný proud 2 A

Max. spínaný výkon 60 W

Rozsah pracovních teplot -30 °C do + 55 °C

HFW-BOM-01 umožňuje aktivaci, přepínání a/nebo deaktivaci obvodů, připojených k jeho výstupům. Příkaz 
pro aktivaci/přepnutí se posílá do tohoto modulu z požární ústředny přes přiřazený translátor HFW-W2W-01 
a bezdrátový expandérový modul HFW-EM-01 (pokud je použitý).
•	 bezpotenciálový výstup s přepínacím kontaktem
•	 ochranný kontakt signalizuje otevření krabičky
Funkce výstupů se nastavuje ze software Wirelex

Napájení 10 – 27 Vdc

Pracovní frekvence 868MHz

Max. vysílací výkon 5dBm (3mW)

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah k translátoru nebo expandéru 150 m (ve volném prostoru)

Max. tolerovaná vlhkost (nekondenzující) 95 % (relativní vlhkost)

Krytí IP65

Vstupní otvory pro kabeláž 6 x M16/20

Doporučený průřez vodičů od 0,5 mm2 do 2,5 mm2 

Rozměry 135 mm x 97 mm x 58 mm

Hmotnost 210 g

Specifikace relé 30 Vdc/125 Vac

Max. spínané napětí 30 Vdc/125 Vac

Max. spínaný proud 2 A

Max. spínaný výkon 60 W

Rozsah pracovních teplot -30 °C do + 55 °C

Napájení 10 – 27 Vdc

Pracovní frekvence 868 MHz

Max. vysílací výkon 5 dBm (3 mW)

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah k translátoru nebo expandéru 150 m (ve volném prostoru)

Max. tolerovaná vlhkost (nekondenzující) 95 % (relativní vlhkost)

Krytí IP65

Vstupní otvory pro kabeláž 6 x M16/20

Bezdrátová zařízení
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HFC-WSR-03       konvenční siréna

Konvenční modulární siréna připravená pro instalaci bezdrátového modulu HFW-SIM-01, který umožní její 
použití v bezdrátovém systému EPS Hyfire. 
•	 Certifikace dle EN54-3
•	 32 nastavitelných tónů
•	 Vodotěsná IP65
•	 Nastavitelná hlasitost ve 4 úrovních

Napájení 18-40 Vdc  (nebo z modulu HFW-SIM-01)

Odběr v alarmu 11-25 mA (při max. hlasitosti)

Akustický výkon 100 dB/1m

Provozní teplota -25 – 70 °C

Hmotnost 290 g

Provozní vlhkost 95

HFC-SBR-23-03       konvenční siréna s majákem

Konvenční modulární siréna/maják připravená pro instalaci bezdrátového modulu HFW-SIM-01, který umožní 
její použití v bezdrátovém systému EPS Hyfire. 
•	 Certifikace dle EN54-3 a EN54-23
•	 32 nastavitelných tónů
•	 Vodotěsná IP65
•	 Nastavitelná hlasitost ve 4 úrovních
•	 Vypnutí sirény, použití jako maják

Napájení 18-40 Vdc  (nebo z modulu HFW-SIM-01)

Odběr v alarmu 11-25 mA (při max. hlasitosti)

Akustický výkon 100 dB/1m

Frekvence blikání 0.5 Hz nebo 1 Hz

Klasifikace dle EN54-23 W-2.4 - 9.5

Provozní teplota -25 – 70 °C

Hmotnost 290 g

Provozní vlhkost 95 %

Bezdrátová zařízení

HFW-SIM-01       bezdrátový modul pro sirény HFC-WSR-03 
            a HFC-SBR-23-03

Po vložení modulu do připraveného prostoru s konektorem v siréně funguje jako bezdrátové signalizační 
zařízení v systému EPS Hyfire. Po připojení k translátoru nebo expandéru je možné ze software Wirelex  
a konfiguračního software Smartleague nastavit další systémové funkce stejné jako pro klasickou konvenční 
nebo adresovatelnou sirénu.

Certifikace dle EN54-18 a EN54-25

Pracovní frekvence 868 MHz

Max. vysílací výkon 5 dBm (3 mW)

Modulace FSK

Počet frekvenčních kanálů 7

Dosah k translátoru nebo expandéru 150 m (ve volném prostoru)

Hmotnost (bez baterií) 150 g

Primární napájecí článek CR123 A (3 V, 1,2 Ah)

Sekundární napájecí článek CR123 A(3 V, 1,2 Ah)

Životnost primární baterie 5 let

Životnost sekundární baterie 2 měsíce

Provozní teplota -30 – 55 °C

HFW-STK-01 souprava pro testování

Souprava obsahuje testovací a měřící systém pro zjištění signálu před konečnou instalací bezdrátových 
součástí systému Hyfire. Umožňuje přesné určení optimálního umístění translátorů a expandérů pro zajištění 
ideálních přenosových podmínek mezi hlásiči, tlačítky, sirénami a dalšími součástmi systému. Souprava je 
uložena v kovovém kufříku s napájecím adaptérem.

Bezdrátová zařízení
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Adresovatelná zařízení 

V místech, kde je technicky možné instalovat adresovatelnou hlásící linku, lze bezdrátový systém Hyfire osadit klasickými adresovatelnými 
prvky a vytvořit tak systém hybridní – zčásti bezdrátový a zčásti klasický s dvouvodičovou adresovatelnou linkou. Na jednu linku je možné 
připojit až 240 adresovatelných zařízení – hlásičů, sirén, V/V modulů.

Opticko-kouřové hlásiče řady VEGA automaticky kompenzují osvětlení okolí a zaprášení. Nastavení citlivosti (4 úrovně) je plně programovatel-
né z ústředny. Konstrukce optické komory zabezpečuje proudění vzduchu komorou ze všech stran a zároveň brání vnikání okolního osvětlení. 
Dvojitý systém lapače prachu poskytuje maximální ochranu komory proti zaprášení a snižuje tak potřebnou údržbu bez omezení spolehlivosti 
systému. 
Všechny modely jsou vybaveny dvoubarevnou LED signalizací umístěnou uprostřed hlásiče. Funkčnost hlásičů může být testována buď přímo 
z ústředny, nebo pomocí magnetu, který se přiloží zboku hlásiče.
Každý hlásič obsahuje integrovaný izolátor pro signalizaci a eliminaci zkratu na lince.
Hlásiče mají shodný design a rozměry jako bezdrátové hlásiče Hyfire. K dispozici jsou dekory stejné jako u bezdrátových hlásičů.
Veškeré parametry hlásičů lze nastavit z konfiguračního software Smartleague. Adresa hlásiče se nastavuje pomocí programátoru VPU1000 
nebo automaticky s ústředny.

Adresovatelné komponenty pro hybridní systém Hyfire

Napájení 15 - 40 Vss

Pracovní teplota -30 °C +70 °C 

Pracovní vlhkost 95 %

Odběr při 24V 70 uA typicky 

Rozměry výška 54 mm, průměr 110 mm

Odběr LED signalizace 8 mA

Hmotnost 110 g

V100
Opticko kouřový hlásič.

VB100       svorkovnice pro hlásiče VB100 – VB300

Obsahuje svorky pro připojení kabeláže adresovatelné linky a svorku R pro připojení externí signalizace nebo 
programovatelného výstupu. Antisabotážní západka po aktivaci zabraňuje vyjmutí hlásiče ze svorkovnice bez 
použití nástroje.

VCP100       adresovatelný tlačítkový hlásič

Každý hlásič obsahuje integrovaný izolátor pro signalizaci a eliminaci zkratu na lince.
Veškeré parametry hlásičů lze nastavit z konfiguračního software Smartleague. Adresa hlásiče se nastavuje 
pomocí programátoru VPU1000 nebo automaticky s ústředny.

Napájení 15 - 40 Vss

Odběr při 24V 70 μA

Rozsah  pracovních teplot -30 °C / 70 °C

Hmotnost 180 g

Rozměry 85 x 85 x 60 mm

V200

V300
Teplotní hlásič

Kombinovaný hlásič

ZlatýStříbrný

DOSTUPNÉ DEKORY HLÁSIČŮ

Carrara Alpská zelená ČernáZelenáObirho

ŠípekOlšeTřešeňDubJasan

HliníkZlato

Všechny modely hlásičů Hyfire (bezdrátových i adresovatelných) jsou k dispozici ve 14 odstínech a dekorech. Dekory jsou ideální do prostorů 
s požadavkem na minimální rušivý vliv hlásičů na interiér.

VZORYKOV

MRAMOR

DŘEVO

Dekory hlásičů
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VMI100

•	 Modul obsahuje jeden hlídaný vstup
•	 Integrovaný izolátor
•	 Signalizace alarmu i poruchy
•	 Napájení z linky
•	 Monitorování výstupů technologií

VMC100

•	 Modul obsahuje jeden hlídaný výstup s extením napájením
•	 Integrovaný izolátor
•	 Signalizace poruchy vedení k zátěži
•	 Signalizace poruchy externího zdroje
•	 Externí napájení zátěže (max 30V)
•	 Zátěž max. 2A/30V
•	 Použití – sirény, přídržné magnety

Napájení 15-40  Vdc z linky

Odběr při 24V 120 μA

Odběr s LED 6 mA

EOL Rezistor 27 KΩ

Alarm Rezistor 10 KΩ

Pracovní teplota -30  +70 °C

Rozměry 87 x 87 x 32 mm bez 
montážní krabičky

Adresovatelné moduly 

Adresovatelné moduly
Moduly lze montovat pod omítku do zapuštěných montážních krabic, nebo na omítku do krabičky MB100. 
Každý modul obsahuje integrovaný izolátor pro signalizaci a eliminaci zkratu na lince.
Veškeré parametry modulů lze nastavit z konfiguračního software Smartleague. Adresa hlásiče se nastavuje pomocí programátoru VPU1000 
nebo automaticky z ústředny.

EPS HYFIRE
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VMC120
•	 Modul obsahuje jeden nehlídaný výstup
•	 Integrovaný izolátor
•	 Dva bezpotenciálové kontakty max. 2A/30V
•	 Použití – přídržné magnety, ovládání technologií

VMIC100
•	 Modul obsahuje jeden hlídaný výstup a jeden hlídaný vstup
•	 Integrovaný izolátor
•	 Signalizace poruchy vedení k zátěži i ke vstupu
•	 Signalizace poruchy externího zdroje
•	 Externí napájení zátěže (max 30V)
•	 Zátěž max. 2A/30V
•	 Použití – sirény, přídržné magnety, výstupy technologií

VMIC120
•	 Modul obsahuje jeden nehlídaný výstup a jeden hlídaný vstup
•	 Integrovaný izolátor
•	 Signalizace poruchy vedení ke vstupu
•	 Dva bezpotenciálové kontakty max. 2A/30V
•	 Použití – přídržné magnety, výstupy technologií

Adresovatelné moduly 

MB100

•	 Krabička pro povrchovou montáž adresovatelných modulů
•	 Rozměry 87x87x30mm
•	 Barva bílá

ALWS-MOD-01       adresovací modul pro sirény HFC-WSR-03 
      a HFC-SBR-23-03

Po vložení modulu do připraveného prostoru s konektorem v siréně funguje jako adresovatelné signalizační 
zařízení v systému EPS Hyfire. Pomocí konfiguračního software Smartleague lze nastavit další systémové 
funkce stejné jako pro klasickou konvenční sirénu připojenou navýstup NAC. 
Každý modul obsahuje integrovaný izolátor pro signalizaci a eliminaci zkratu na lince.
Veškeré parametry modulu lze nastavit z konfiguračního software Smartleague. Adresa hlásiče se nastavuje 
pomocí programátoru VPU1000 nebo automaticky s ústředny.

VPU100 tester a programátor pro adresovatelné hlásiče 
  a moduly
Baterií napájená (baterie 9 V - není součástí dodávky) programovací jednotka je určená pro manuální adresa-
ci hlásičů a modulů hybridního systému Hyfire.
Umožňuje: 
•	 Nastavení adresy
•	 Nastavení charakteristiky hlásiče
•	 Určit stupeň zaprášení hlásiče
•	 Přečíst měřené hodnoty teploty a zakouření
•	 Datum výroby
•	 Softwarovou verzi firmware
•	 Napájení: Baterie 9 V
•	 Hmotnost: 200 g

Adresovatelné moduly 



Každý systém EPS se skládá z jednotlivých systémových adresovatelných 
prvků, ale i z mnoha doplňkových zařízení jiných výrobců. 

Pečlivě jsme vybrali a otestovali produkty předních výrobců speciálních 
hlásičů, signalizačních a diagnostických zařízení, magnetických přídrž-
ných systémů, klíčových trezorů a ovládacích tabel OPPO a zařadili jsme 
je do našeho sortimentu.
Při výběru jsme brali zřetel na spolehlivost, kladné reference našich 
zákazníků a v neposlední řadě na certifikaci dle příslušných nařízení 
a norem.

Ověřili jsme jejich funkci s našimi systémy Fireloop, Firelite a Fireclass 
a připravili popis jejich správného nastavení a připojení do našeho 
systému.

Naší současnou snahou a cílem do budoucna je, aby naši zákazníci našli 
u nás vše co potřebují pro rychlou a úspěšnou instalaci systému EPS 
vrcholné kvality.

EPS

Příslušenství EPS
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Lineární hlásiče kouře Fireray 5000

Konvenční lineární hlásič, dosah 8 - 50 m, pro vzdálenost > 50m nutné doplnit 3 odrazná skla Fireray 5000/
PR, automatické seřizování paprsku. Skládá se z vlastního hlásiče a vyhodnocovací jednotky. K jedné vyhod-
nocovací jednotce lze připojit 2 hlásiče. Pro každý hlásič má jednotka samostatné alarmové a poruchové relé.

Fireray 5000 50M 

Lineární hlásič bez vyhodnocovací jednotky pro rozšíření systému Fireray 5000. K jedné jednotce lze připojit 
2 hlásiče.

Fireray 5000/S       přídavný hlásič

Sada 3 odrazek pro zvýšení dosahu hlásiče na 50-100 m.

Fireray 5000/PR       sada odrazek

Ochrana hlásičů Fireray 5000 proti útoku vandalů nebo mechanickému poškození. Ocelová drátěná 
konstrukce, povrch bílý plast.

STI 9840       drátěná ochrana

Ochrana řídící jednotky Fireray 5000 proti útoku vandalů nebo mechanickému poškození. Ocelová drátěná 
konstrukce, povrch bílý plast.

STI 9841       drátěná ochrana

Montážní deska pro instalaci 1 odrazky lineárního hlásiče Fireray 5000. 1 odrazka zajišťují dosah hlásiče 
8-50 m. Montuje se na zeď nebo na nastavitelný držák Fireray 5000-005.

Fireray 5000/008       deska pro montáž odrazek

Montážní deska pro instalaci 4 odrazek lineárního hlásiče Fireray 5000. 4 odrazky zajišťují dosah hlásiče 
50-100 m. Montuje se na zeď nebo na nastavitelný držák Fireray 5000-005.

Fireray 5000/007       deska pro montáž odrazek

Konvenční lineární hlásič do prostředí SNV, dosah 10-100 m, automatické seřizování paprsku. Skládá se 
z jednotky vysílače, přijímače a vyhodnocovací jednotky.
Certifikace	Atex	 II	2	G	D	IP6X	EEx	d	IIB	T6	(Tamb	=	-20	°C	to	+55	°C)

Fireray 2000Ex       lineární hlásič do prostředí SNV

Univerzální držák pro montáž detekční hlavy Fireray 5000 nebo držáku odrazek Fireray 5000-007 (4 odrazky) 
a Fireray 5000-008 (1 odrazka). Umožňuje přesné nastavení hlavy nebo odrazek pro spolehlivou funkci 
lineárního hlásiče.

Fireray 5000/005       kloubový držák

Příslušenství 
EPSLineární teplotní hlásiče – teplotní kabely

Jednokanálová vyhodnocovací jednotka pro kabel ALW-68. Max. délka kabelu 1 500 m, reléové výstupy 
alarm a porucha, zobrazení místa přehřátí na displeji.

Alarmwire       vyhodnocovací jednotka

Dvoukanálová vyhodnocovací jednotka pro kabel ALW-68. Max. délka kabelu 1 500 m, samostatné reléové 
výstupy alarm a porucha pro oba kanály, zobrazení místa přehřátí na displeji.

Alarmwire-2       vyhodnocovací jednotka

Teplotní	kabel	pro	systém	ALARMWIRE,	barva	červená,	teplota	pro	alarm	74	°C,	teplota	prostředí	
-30	°C	–	65	°C.

ALW-68       teplotní kabel

Jednokanálová vyhodnocovací jednotka s displejem pro jednu smyčku teplotního kabelu PHSC. 

PWG-01       vyhodnocovací jednotka

Osmikanálová vyhodnocovací jednotka s displejem pro 8 smyček teplotního kabelu PHSC. 

PWG-08       vyhodnocovací jednotka

Víceúčelový	teplotní	kabel	pro	signalizační	teploty	68	°C,	88	°C,	138	°C,	180	°C,	barva	červená,	bílá,	modrá,	
tyrkysová,	dle	signalizační	teploty.	Určeno	pro	maximální	okolní	teploty	38	°C,	65	°C,	93	°C,	105	°C.

PHSC-EPC       teplotní kabel základní

Teplotní kabel se zvýšenou odolností proti mechanickému otěru a s pláštěm s UV filtrem, pro signalizační 
teploty	68	°C,	88	°C,	138	°C,	180	°C,	barva	bílá,	šedá,	černá	dle	signalizační	teploty.	Určeno	pro	maximální	
okolní	teploty	38	°C,	65	°C,	93	°C,	105	°C.

PHSC-XCR       teplotní kabel se zvýšenou odolností

Používají se jako montážní materiál pro uchycení detekčních kabelů ke stropu. Určeny pro betonové stropy 
nebo jiné tvrdé podklady.
Délka hmoždinky: 30 mm
Průměr vrtané díry: 6 mm
Průměr kabelu: od 3,5 do 4,5 mm
Barva: průhledná, matná

BK52001       hmoždinka pro montáž teplotního kabelu
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Nasávací hlásič jednokanálový, s fotoelektrickým kouřovým hlásičem. Napájení 24 V / 300 mA max. Provozní 
teplota	-10	-	50	°C.	Krytí	IP65.	Průměr	potrubí	25	mm,	max.	délka	100	m/kanál.	Hlásič	není	součástí	dodáv-
ky, lze použít hlásič ze seznamu certifikovaných hlásičů.

IAS1

Nasávací hlásič dvoukanálový, s fotoelektrickým kouřovým hlásičem. Napájení 24V/300mA max. Provozní 
teplota	-10	-	50	°C.	Krytí	IP65.	Průměr	potrubí	25	mm,	max.	délka	100	m/kanál.	Hlásiče	nejsou	součástí	
dodávky, lze použít hlásiče ze seznamu certifikovaných hlásičů.

IAS2

Nasávací hlásič jednokanálový, s citlivým laserovým kouřovým hlásičem. Napájení 24V/300mA max. Provozní 
teplota	-10	-	50°C.	Krytí	IP65.	Průměr	potrubí	25mm,	max.	délka	100m/kanál.	Laserový	hlásič	je	součástí	
dodávky.

ILS1

Nasávací hlásič dvoukanálový, s citlivým laserovým kouřovým hlásičem. Napájení 24V/300mA max. Provozní 
teplota	-10	-	50°C.	Krytí	IP65.	Průměr	potrubí	25mm,	max.	délka	100m/kanál.	Krytí	IP65.	Laserové	hlásiče	
jsou součástí dodávky.

ILS2

Šedý filtr a filtrační vložka pro potrubí do prašného prostředí.

Filtr

ABS trubka 25 mm pro nasávací hlásiče, délka 3 m, barva červená.

ABS trubka

ABS T-kus 25mm pro nasávací hlásiče, barva červená.

ABS T-kus

ABS spojka pro nasávací hlásiče, barva červená.

ABS spojka

Nasávací hlásiče
Příslušenství 

EPS

ABS	koleno	45°	pro	nasávací	hlásiče,	barva	červená.

ABS koleno 45° 

ABS	koleno	90°	pro	nasávací	hlásiče,	barva	červená.

ABS koleno 90°

ABS ukončení potrubí pro nasávací hlásiče, barva červená.

ABS záslepka

ABS spojka pro nasávací hlásiče, rozebíratelná, barva červená.

ABS spojka rozebíratelná

ABS kónická vzorkovací sada, barva červená.

ABS sada kónická

ABS plochá vzorkovací sada, barva červená.

ABS sada plochá

Balení 20ks příchytek pro 25mm potrubí.

Příchytka

Role 100 ks označení nasávacích otvorů.

Samolepka otvor

Nasávací hlásiče
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Hlásiče a příslušenství do prostředí SNV

Opticko	kouřový	hlásič	do	prostorů	s	nebezpečím	výbuchu.	ATEX	klasifikace	II	1	G	Ex	ia	IIC	T5	-20	°C<Ta-
<55°C.	Oblasti	vhodné	pro	instalaci	1,	2	a	3	prostory	SNV,	s	maximální	teplotou	okolí	55	°C.	Nutné	instalo-
vat se Zenerovou nebo galvanickou bariérou.

SLR-E-IS

Teplotní	hlásič	do	prostorů	s	nebezpečím	výbuchu.	ATEX	klasifikace	II	1	G	Ex	ia	IIC	T5	-20	°C<Ta<55	°C.
Oblasti	vhodné	pro	instalaci	1,	2	a	3	prostory	SNV,	s	maximální	teplotou	okolí	55	°C.	Nutné	instalovat	se	
Zenerovou nebo galvanickou bariérou.

CDC-1E-IS

Svorkovnice YBN-R/4IS pro hlásiče Hochiki DCD-1E-IS a SLR-E-IS do SNV. Zajišťuje signalizaci vypadlého 
hlásiče a umožňuje připojení externí signalizace.

YBN-R/4IS

Zenerova bariéra MTL7787 pro použití hlásičů Hochiki v prostorách s nebezpečím výbuchu.

MTL7787+

Požární tlačítkový hlásič do prostředí SNV. Certifikace Atex pro prostředí II 1 G EEx ia IIC T4. Přepínací 
kontakt, pro povrchovou montáž. Nutné instalovat se Zenerovou nebo galvanickou bariérou. Plastový vratný 
element, vnitřní použití.

MCP3A-R000SF-K013-01IS

Venkovní požární tlačítkový hlásič do prostředí SNV. Certifikace Atex pro prostředí II 1GD Ex ia IIC T4 Ga.
Přepínací kontakt, pro povrchovou montáž, IP67. Nutné instalovat se Zenerovou nebo galvanickou bariérou. 
Plastový	vratný	element,	venkovní	použití.	Pracovní	teplota	-25	°C	až	+70	°C.

WCP3A-R000SF-K013-01IS

Siréna	do	prostředí	SNV.	Barva	červená.	Certifikace	Atex	pro	prostředí	II	1G	Ex	ia	IIC	T4	Ga	(-40	°C<=Ta	 
+60	°C.	Vyžaduje	použítí	Zenerovy	nebo	galvanické	bariéry.	Certifikace	Atex,	IECEx,	VdS,	GOST-R,	FM,	Nasta-
vitelná hlasitost 90-100 dB, Nastavitelný tón. Nutné instalovat se Zenerovou nebo galvanickou bariérou.

IS-MA1-R

Příslušenství 
EPSElektrické přídržné a magnetické zámky

Přídržný magnet, 24V/50 kg, IP42, s ochrannou diodou, včetně kotvy na kloubu, plastová krabička s uvolňo-
vacím tlačítkem, certifikace CPD dle EN1155:2003, provedení i v černé barvě.

S20050

Přídržný magnet, 24V/100 kg, IP42, s ochrannou diodou, včetně kotvy na kloubu, plastová krabička s uvol-
ňovacím tlačítkem, certifikace CPD dle EN1155:2003, provedení i v černé barvě.

S20110

Přídržný magnet, 24V/50Kg, IP42, s ochrannou diodou, včetně kotvy na kloubu, výška 150-165 mm, další 
prodloužení pomocí S3005_61, montáž na podlahu nebo na stěnu s uvolňovacím tlačítkem, certifikace CPD 
dle EN1155:2003.

S30060

Přídržný magnet, 24V/100 kg, IP42, s ochrannou diodou, včetně kotvy na kloubu, výška 150-165 mm, další 
prodloužení pomocí S3005_61, montáž na podlahu nebo na stěnu s uvolňovacím tlačítkem, certifikace CPD 
dle EN1155:2003.

S30110

Prodlužovací trubka pro přídržné magnety S3, délka 97 mm.

S30050_61

Přídržný magnet, 24V/150 kg, IP65,  s ochrannou diodou, včetně kotvy, bez uvolňovacího tlačítka, certifikace 
CPD dle EN1155:2003 ideální do vlhkých prostorů.

S50160

Elektromagnetický povrchový zámek, rozměry 210 x 40 x 21mm, přídržná síla 150 kg, odběr 215 mA/24 V.

EDT150

Elektromagnetický povrchový zámek, rozměry 250 x 48 x 24 mm, přídržná síla 300 kg, odběr 290 mA/24 V.

EDT300

Montážní konzole L pro zámek EDT150, eloxovaný hliník, přírodní barva.

STL1

Montážní konzole L pro zámek EDT300, eloxovaný hliník, přírodní barva.

STL3

Montážní konzole L a Z pro zámek EDT150, eloxovaný hliník, přírodní barva.

STZL1

Montážní konzole L a Z pro zámek EDT300, eloxovaný hliník, přírodní barva.

STZL3
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Autonomní hlásiče

Autonomní opticko kouřový hlásič. Napájení 9 V baterií s integrovanou sirénkou.
Vyhovuje EN14604.

SD218

Autonomní teplotní a termo-diferenciální detektor se sirénou, 9 V baterie.

FDA-730-HR

Autonomní hlásič kysličníku uhelnatého (CO). Napájení 9 V baterií (součást dodávky), s interní sirénkou. 
LCD displej zobrazuje koncentraci CO v okolním ovzduší. Citlivost pro alarm je nastavitelná od 30 ppm 
do 300 ppm. Životnost senzoru 7 let. Vyhovuje EN50291.

7DCO

Autonomní hlásič cigaretového kouře. Integrovaná sirénka, napájení 9 V baterií.

CDA707

Autonomní hlásič cigaretového kouře. Integrovaná sirénka, napájení 9 V baterií, s dálkovou signalizací.

CDA707R

Hlásič cigaretového kouře s přepínacím reléovým výstupem. Napájení 12-24 V. Paměťová funkce reset 
poplachu odpojením napájení.

CDR727

Příslušenství 
EPSSirény a signalizační zařízení

Siréna červená na nízké patici, montáž na omítku, 24 V, 105 dB, IP54, polarizovaná, výběr tónů, nastavení 
hlasitosti,	EN54-3,	33	mA/24	V,	provozní	teplota:	-10	°C	-	55	°C.

ROLP/R/S

Siréna červená na vysoké patici, montáž na omítku, 24 V, 105 dB, IP65, polarizovaná, výběr tónů, nastavení 
hlasitosti,	EN54-3,	33	mA/24	V,	provozní	teplota:	-10	°C	-55	°C.

ROLP/R/D

Zábleskový	maják	na	nízké	patici,	montáž	na	omítku,	IP54,	polarizovaný,	provozní	teplota:	-10	°C	-	55	°C.

SO/R/SR/10

Zábleskový	maják	na	vysoké	patici,	montáž	na	omítku,	IP65,	polarizovaný,	provozní	teplota:	-10	°C	-	55	°C.

SO/R/DR/10

Siréna červená s vysokou paticí, montáž na omítku, 24 V, 105 dB, IP54, polarizovaná, 37 mA/24 V, výběr 
tónů,	nastavení	hlasitosti,	EN54-3,	provozní	teplota:	-10	°C	-55	°C.

H201

Siréna červená s majákem na vysoké patici, montáž na omítku, 24 V, IP54, polarizovaná, 40 mA/24 V, výběr 
tónů,	nastavení	hlasitosti,		EN54-3,	provozní	teplota:	-10	°C	-	55	°C.

HS201
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Optická a akustická signalizace alarmu pro konvenční hlásiče, odběr v alarmu LED 50 mA, bzučák 25 mA,  
provozní	teplota:	-10	-	50	°C.

LED BZ

Optická a signalizace alarmu pro konvenční i adresovatelné hlásiče, vysoká svítivost ve dvou směrech, odběr 
proudu	v	aktivaci		5mA,	provozní	teplota		-25	až	70	°C,	rozměry	(šířka	x	výška	x	hloubka)		85	x	85	x	38	mm,	
hmotnost  50 g.

801HL

Siréna červená na vysoké patici, montáž na omítku, 18-24 V, 86 dB, IP44, polarizovaná, výběr tónů, nastave-
ní	hlasitosti,	EN54-3,	16	mA/24	V,	provozní	teplota:	-10°C	-	55	°C.

AH-03127-S

Siréna červená s majákem na vysoké patici, montáž na omítku, 18-24 V, 86 dB, IP44, polarizovaná, výběr 
tónů,	nastavení	hlasitosti,	EN54-3,	26	mA/24	V,	provozní	teplota:	-10	°C	-	+55	°C.

AH-03127-BS

Siréna červená na nízké patici, montáž na omítku, 18-24 V, 86 dB, IP44, polarizovaná, výběr tónů, nastavení 
hlasitosti,	EN54-3,	16	mA/24	V,	provozní	teplota:	-10	°C	-	55	°C.

AH-03127-S-LB

Siréna červená s majákem na nízké patici, montáž na omítku, 18-24 V, 86 dB, IP44, polarizovaná, výběr 
tónů,	nastavení	hlasitosti,	EN54-3,	26	mA/24	V,	provozní	teplota:	-10	°C	-	55	°C.

AH-03127-BS-LB

Sirény a signalizační zařízení
Příslušenství 

EPS

Mikroprocesorem řízený napájecí zdroj v kovovém krytu, max 2,5 A@ 27,6 V, v kovové skříni s prostorem pro 
dva akumulátory 17 Ah, LED pro signalizaci všech provozních stavů a poruch, certifikace dle EN54-4.

BXM24/25-U

Mikroprocesorem řízený napájecí zdroj v kovovém krytu, max 5 A@ 27,6 V, v kovové skříni s prostorem pro 
dva akumulátory 17 Ah, LED pro signalizaci všech provozních stavů a poruch, certifikace dle EN54-4.

BXM24/50-U

27 Vcc 2.5 A (60 W) Inteligentní zdroj v kovové skříni pro dvě 12 Vcc@7 Ah baterie, 3 výstupy s ochranou 
proti zkratu - 1,4 A maximum, CPD EN54pt4 IMQ, grafický displej s hodnotami U a I na jednotlivých výstu-
pech, RS485 pro připojení k Fireloop, Firelite.

SPS24060G

27 Vcc 5 A (160 W) Inteligentní zdroj v kovové skříni pro dvě 12 Vcc@17 Ah baterie, 3 výstupy s ochranou 
proti zkratu - 5 A maximum CPD EN54pt4 IMQ, grafický displej s hodnotami U a I na jednotlivých výstupech, 
RS485 pro připojení k Fireloop, Firelite.

SPS24160G

Spínaný zdroj zálohovaný  max 1,5 A @27,6 V, pouze modul bez skříně.

BAQ35T24

Spínaný zdroj  zálohovaný max 2,5 A @27,6 V, pouze modul bez skříně.

BAQ60T24

Spínaný zdroj  zálohovaný max 5 A @27,6 V. pouze modul bez skříně.

BAQ140T24

Napájecí zdroje 24V
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Tyč teleskopická manipulační pro hlásiče umístěné do 5,5 m .

Gar390

Hlavice ke zkušební tyči pro kontrolu kouřových a CO hlásičů.

MHY506

Zkušební plyn pro testování kouřových hlásičů do hlavice MHY506 i pro ruční aplikaci.

Solo

Testovací sprej Smoke Sabre je určen k testování funkce optických detektorů kouře. 100-150 testů jediným 
sprejem. Ideální pro hlásiče na nízkých stropech (2 až 4 m výšky). Obsah 150 ml.

SD Tester

Zkušební plyn pro testování hlásičů CO, pro ruční aplikaci, pouze pro cca 20 hlásičů.

SOLO CO

Univerzální reléový modul 12 V, 24 V. Vhodné pro převod tranzistorových výstupů na bezpotenciálové NO/NC 
v EZS nebo EPS. Vstupní napětí 12 V nebo 24 V volitelné propojkou, odběr bez zátěže 30 mA,  
kontakty 10 A / 24 VDC  7 A / 230 VAC, odpor vstupních svorek 47 kOhm pro vyvážení hlídaných výstupů, 
rozměry	45	x	35	x	18	mm,	provozní	teplota	-5/+40	°C.

REL1INT

Měnič 24/12 V, vstupní napětí 20-30 V, výstupní napětí 14 V +/-1 %, odběr bez zátěže 4 mA, odběr při plné 
zátěži 660 mA, max výstupní proud 1 A, ochrana proti zkratu a přetížení, spínací frekvence 150 kHz, provozní 
teplota	-5/+40	°C,	rozměry	38,5	x	35,5	x	12	mm.

STD241201

Ostatní příslušenství
Příslušenství 

EPS

Obslužné pole požární ochrany - OPPO. Připojení k ústřednám pomocí modulu FC500MFI nebo  
Smart 485 INT, schváleno MVČR - GŘ HZS.

OPPO FBF 2001

Klíčový trezor KTPO, provedení se zámkem FAB, při objednání je nutné uvést napájecí napětí a region HZS, 
schváleno MVČR-GŘ HZS.

KTPO Fab

Klíčový trezor KTPO, provedení s motýlkovým zámkem, kódování CISA pro HZS ČR,  při objednání je nutné 
uvést napájecí napětí a region HZS, schváleno MVČR-GŘ HZS. Dodává se s jedním motýlkovým klíčem.

KTPO Motýl

Značkový akumulátor pro zálohování ústředen FIRELOOP a FC520.

AKU18Ah pro EPS

Značkový akumulátor pro zálohování ústředen FIRELITE a FC501.

AKU7Ah pro EPS

Modul s 4 relé k posílení pgm OC výstupů ústředen, jejich převod na bezpotenciálové kontakty pro ovládání 
technologií, 4x relé 8 A/230 V, v krabičce pro povrchovou i zapuštěnou montáž.

BRM04/24

Modul s 1 relé k ovládání dalších zařízení prostřednictvím výstupů ústředen, posílení pgm výstupů ústředen, 
resetování lineárních hlásičů, 24 Vss, 2 přepínací kontakty, součástí balení jsou samolepící sloupky, vstup je 
polarizovaný.

DR2-24V

Ostatní příslušenství
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INE55/ING55

Hlásiče plynu řady INE7 a ING7 využívají nejmodernější SMT technologie 
s mikroprocesory poslední generace, což jim zaručuje vysokou přesnost
a spolehlivost. Detekční senzor, který má z principu omezenou životnost,
je samostatným dílem a je možné jej vyměnit bez nutnosti výměny a rekalibrace
celého hlásiče. 
Vyráběná řada obsahuje kompletní řadu detekovaných plynů – nebezpečných, 
jedovatých, hořlavých a výbušných v průmyslovém prachotěsném provedení 
i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Při instalaci nebo během funkčních zkoušek je možné konfigurovat parametry hlásičů,
měnit detekční prahy, ověřovat naměřené hodnoty a simulovat jednotlivé stupně alarmu 
buď pomocí PC nebo přenosného programátoru.

ING7       hlásič v krytu s IP55

Hlásič je instalován v prachotěsném kovovém krytu.
Senzor je umístěn na spodní straně hlásiče a je chráněn nerezovou ocelovou síťkou.
Senzor je možné po ukončení životnosti snadno vyměnit bez nutnosti demontáže hlásiče. 
Životnost senzoru jsou 3 roky.

INE7       hlásič v krytí do nebezpečí výbuchu

Hlásič je umístěn do krytu certifikovaném pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle specifikace 
II 2G Ex IIC T6 ATEX. Kryt hlásiče je vyroben z odlévaného hliníku a je vhodný pro instalaci v uvedeném 
prostředí. Certifikovaný senzor je umístěn na spodní části hlásiče a je chráněn v krytu z nerezové oceli 
nebo v chromované síťce. Senzor je možné po ukončení životnosti snadno vyměnit bez nutnosti
demontáže hlásiče. Životnost senzoru jsou 3 roky.

•	 Nastavitelné	prahy	koncentrace	pro	dva	stupně	v	jednotkách	LEL	nebo	PPM	dle	plynu
•	 Nastavitelné	zpoždění	pro	oba	stupně	0	–	240	s
•	 Kompenzační	systém	měření,	závislý	na	okolné	teplotě
•	 Rychlá	výměna	senzoru	po	ukončení	životnosti
•	 Připojení	k	PC	nebo	smartphone	pro	nastavení	prahových	koncentrací,	zpoždění,	filtrace	a	čtení	 
 hodnot v reálném čase, simulace alarmů a poruch.

EPS Inim

Průmyslová detekce plynů
Příslušenství 

EPS

Technické parametry Řada ING7 Řada INE7

Senzor Polovodičový Polovodičový

Napájení 12/24 Vdc 12/24 Vdc

Odběr v klidu 55 mA/12 V /28 mA / 24 V 55 mA / 12 V / 28 mA / 24 V

Odběr v předalarmu 68 mA / 12V  / 28 mA  / 24V 68 mA / 12 V  / 28mA  / 24 V

Odběr v alarmu 80 mA / 12 V / 45 mA / 24 V 80 mA / 12 V / 45 mA / 24 V

Provozní teplota 0 – 40 °C 0 – 40 °C

Max. proudění vzduchu 10 m/s 10 m/s

Hmotnost 370 g 1 kg

Rozměry 141 x 100 x 60 mm 170 x 90 x 78 mm

Řada ING7 Řada INE7 Plyn Práh detekce

ING700 INE700 Metan Předalarm 15 % LEL, Alarm 30 % LEL

ING701 INE701 Etanol, Metanol, Etylen, Pentan, Aceton 
(výbušné plyny)

Předalarm 15 % LEL, Alarm 30 % LEL

ING702 INE702 Páry benzínu Předalarm 15 % LEL, Alarm 30 % LEL

ING703 INE703 Kysličník uhelnatý Předalarm 100 ppm, Alarm 200 ppm

ING704 INE704 Vodík Předalarm 15 % LEL, Alarm 30 % LEL

ING705 INE705 LPG Předalarm 15 % LEL, Alarm 30 % LEL

ING706 INE706 Propan Předalarm 15 % LIE, Allarme 30 % LIE

ING707 INE707 Amoniak Předalarm 100 ppm, Alarm 200 ppm

ING708 INE708 Amoniak Předalarm 1000 ppm, Alarm 2000 ppm

ING709 INE709 Acetylen Předalarm 15 % LEL, Alarm 30 % LEL

ING710 Přebytek kyslíku Předalarm 24 % LEL, Alarm 27 % LEL

ING711 Nedostatek kyslíku Předalarm 18 % LEL, Alarm 15 % LEL

Pozn. K dispozici jsou i varianty s katalytickým a elektrochemickým senzorem

Průmyslová detekce plynů



74Příslušenství

Plynové hlásiče se připojují k ústředně Firelite pomocí malé svorkovnice uvnitř krytu. Hlásiče s výstupovou deskou 4-20 mA poskytují 
proporcionální výstup připojený do zónových vstupů I/O nastavených jako vstupy pro plynové hlásiče a umožňují proporcionální zobrazení 
koncentrace na displeji  ústředny.
Programovací možnosti ústředny umožňují aktivaci výstupů jako reakci na hodnoty konkrétního hlásiče nebo reakci na průměrnou hodnotu 
měřenou ve skupině  hlásičů. Prahy obou stupňů lze individuálně pro každý hlásič nastavit přímo z ústředny

Plynové hlásiče lze k těmto ústřednám připojit pomocí vstupových modulů nebo pomocí adresovatelného rozhraní, které umožňuje připojení přímo  
na adresovatelnou linku

Fireloop       řada analogových adresných ústředen

Firelite       řada konvenčních ústředen

Připojení hlásičů plynu do ústředen EPS FIRELITE 
a FIRELOOP

Varianty výstupu  
OC Dva OC výstupy -  Předalarm, Alarm
42 Proporciální výstup 4-20 mA
RL Tři reléové výstupy – Předalarm, Alarm, Porucha
AS-C Konvenční výstup
AS-M Výstup pro konvenční modul Inim
LE Výstup pro adresovatelný protokol Inim

Příslušenství 
EPS
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