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Adresné technologie
Adresné ústředny EPS
Ústředny Lites

Společnost LITES je oboru EPS činná již 50 let a je tak zkušeným výrobcem 
s ucelenou nabídkou ústředen, hlásičů, linkových prvků i bohatého příslu-
šenství. Kromě nových instalací je možné prvky LITES použít i jako náhradu 
starších systémů téže značky.
 

Ústředny MHU 116/117 jsou určené zejména pro systémy EPS středního a většího rozsahu; nabízejí max. 12/24 kruhových linek s max. 
128 prvky Lites na 1 linku.  Ústředna MHU 115/A je určená pro systémy EPS menšího a středního rozsahu a nabízí 1 nebo 2 kruhové 
linky s max. 128 prvky Lites na 1 linku. U všech těchto ústředen umožňuje síťování propojit až 16 ústředen nebo LCD ovládacích tabel.    
K ústřednám je možné připojit adresné či konvenční prvky Lites nebo konvenční hlásiče jiných výrobců.  Výběr periferií zahrnuje mj. 
rozhraní pro připojení OPPO, napojení na HZS a LTE/ethernetové rozhraní umožňující dálkovou konfiguraci a správu systému EPS po-
mocí webového rozhraní či mobilní aplikace.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Deska linková, 2 izolované kruhové 
linky, max. 256 adres
DLI-1

Deska linková pro ústředny MHU 
116/117 - 2 izolované kruhové linky, 
max. 256 adres

Deska master, pro síťování ústředen 
a tabel, až 16 zařízení typu master
DMA-1

Deska master pro ústředny MHU 
116/117 - pro síťování ústředen a ta-
bel, až 16 zařízení typu master

Deska periferií, pro připojení 
nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919
DPE-1

Deska periferií pro ústředny MHU 
116/117 - pro připojení nadstavby, 
ZDP, OPPO MHY 919

Deska periferií - GSM/LTE a ethernet 
interface
DPE-2

Deska periferií pro ústředny MHU 
116/117 - pro připojení ústředny k 
internetu prostřednictvím GSM/LTE 
nebo ethernetového rozhraní

https://go.adiglobal.cz/k2-12119743
https://go.adiglobal.cz/p2-12776003
https://go.adiglobal.cz/p2-12776130
https://go.adiglobal.cz/p2-12776167
https://go.adiglobal.cz/p2-16830789
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Adresné technologie
Ústředny LST

Rakouská společnost Labor Strauss se EPS věnuje již více než 50 let a za tuto 
dobu se stala významným hráčem ve svém oboru s širokým sortimentem 
výrobků a celosvětovou působností. Kromě techncké vyspělosti výrobků 
LST je velkou výhodou i dostupnost řešení pro téměř každou aplikaci.
 

Ústředny BC600 jsou určené zejména pro středně velké a větší systémy EPS; nabízejí max. 20 kruhových linek s max. 240 prvky LST / 
318 prvky System Sensor / 126 prvky Apollo na 1 linku. Síťování umožňuje propojit až 127 ústředen nebo LCD ovládacích tabel.
Kompaktní ústředny BC600-1 jsou určené pro vytvoření systému EPS menšího a středního rozsahu; nabízejí 1 kruhovou linku s max. 240 
prvky LST / 318 prvky System Sensor / 126 prvky Apollo.
Výběr periferií zahrnuje mj. rozhraní pro připojení OPPO, napojení na HZS a ethernetové rozhraní umožňující mj. dálkový monitoring a 
ovládání systému EPS pomocí špičkové mobilní aplikace REACT.

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

LST modul jedné kruhové analogové 
linky pro BC600
LIF601-1

LST modul jedné kruhové analogové 
linky pro BC600, která je podle na-
stavení kompatibilní s protokolem 
detektorů Labor Strauss nebo Apollo 
nebo System Sensor.

LST modul pro síťování ústředen 
řady BC600
NIF600-1

LST modul pro síťování ústředen řady 
BC600

LST Interface pro OPPO pro BC600
FWI600-1

LST interface pro připojení OPPO k 
ústředně BC600. Výhody a zajímavé funkce systémů BC600 od LST

LST

https://go.adiglobal.cz/k2-13743136
https://go.adiglobal.cz/p2-12083001
https://go.adiglobal.cz/p2-13166094
https://go.adiglobal.cz/p2-12083064
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1 FWI600-1/GIF608-1/SIF601-x/
   AIF604-1/MEA644-1

1 FWI600-1/GIF608-1/SIF601-x/
   AIF604-1/MEA644-1

LIF601-1

LIFR601-1 (redundantní)

Modul 1 kruhové linky
Protokol: Labor Strauss, 
System Sensor, Apollo

EDF600-1

Systémová tiskárna

ABP600-1L

Čelní panel s displejem a 
ovládací klávesnicí

EFP600-1

Rozšiřující čelní panel 19”/4HU

NTT600-1

Nosná deska napájecího zdroje

FMT608-1

Nosná deska 
rozšiřujících modulů

ZTB600-1

ZTBR600-1

Hlavní řídící deska ústředny
Hlavní řídící deska ústředny, redundantní

GEHZ600-16

Skříň pro záložní akumulátory 
nebo externí moduly

GEH600-8

Skříň pro záložní akumulátory, 
externí moduly 
nebo napájecí zdroje

GEH600-16

Skříň pro záložní akumulátory, 
externí moduly 
nebo napájecí zdroje

AMR600-16

AMR600-8

AMR600-16Z

AMR600-1

Rámečky pro instalace s 
povrchovým vedením kabeláže, 
pro všechny velikosti skříní

BGT600-1

Nosná deska 
externích modulů

BK600-1

Nosná deska záložního akumulátoru

4 rozšiřující moduly

3 rozšiřující moduly

2 rozšiřující moduly
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INFO sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

RS-232C

8 výstupů (OC) 

AIF604-1

AIFR604-1 (redundantní)

Modul analogového rozhraní
4 vstupy 4-20 mA

ABF600-CE1

Externí ovládací a indikační tablo

BC600-1L/LTF

Ústředna EPS v kompaktní skříni 
pro montáž na zeď, s displejem 
a klávesnicí a integrovaným 
tlačítkovým a LED modulem
- napájecí zdroj 2 A

1 FWI600-1/GIF608-1/SIF601-x/
   AIF604-1/MEA644-1

Systémová sběrnice

MEA644-1

MEAR644-1 (redundantní)

Vstupní/výstupní modul
4 vstupy,
4 výstupy

OIFR664-1

Redundantní výstupní modul
64 výstupů OC

BC600-1x-DS

BC600-8-DS

BC600-16-DS

BC600-16Z-DS

Sada pro zvýšení krytí kříní na IP54

SKR600-1

Modul pro redundantní spojení 2 zdrojů

STAB24-3

Napěťový stabilizátor 24 V ss

SVB5-1

Pojistkový modul,  5 nap. výstupů

BPL601-1

Propojovací deska 
pro BC600-1x

Systémová sběrnice

8×

BC600-8N2N

BC600-8N4N

BC600-8N8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-8L2S  -8L2N

BC600-8L4S  -8L4N

BC600           -8L8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
s / bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-16N2N

BC600-16N4N

BC600-16N8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-16L2S  -16L2N

BC600-16L4S  -16L4N

BC600-16L8S  -16L8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
s / bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-CE8L2S  -CE8L2N

BC600-CE8L4S  -CE8L4N

Ústředna EPS ve skříni 
pro montáž do 19” rozvaděče, 
s displejem a klávesnicí
s / bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 A

max. 8 rozšiř. modulů

max. 8 (16) rozšiř. modulů

max. 8 rozšiř. modulů

ABF600-1

Externí ovládací a indikační tablo

LAF648-1

LAF648-2

LAF648-3

Modul indikačních LED
48 dvojic LED

LTF616-1

LTF616-2

LTFR616-3 (redundantní)

Modul tlačítek a LED
16 dvojic LED
16 tlačítek

GIF608-1

GIFR608-1 (redundantní)

Modul 8 konvenčních smyček

Partner LST pro CZ a SKSystémy EPS Labor Strauss BC600

2
1

1
6

-0
1

Zobrazovací a ovládací prvky Ústředny EPS

Ústředny EPS řady BC600-E
Prvky pro montáž do 19” rozvaděče

Kompaktní ústředny EPS

Rozšiřující moduly

Prázdné skříně

Napájecí zdroje Externí moduly

Mechanické prvky příslušenství

FWI600-1

FWIR600-1 (redundantní)

Modul rozhraní pro OPPO
10 výstupů
8 vstupů

NIF600-1

NIFR600-1 (redundantní)

Modul pro síťování ústředen

SIF601-x

Modul sériového rozhraní

INFO sběrnice
RS-232C
Dostupné varianty pro:
- BACnet/IP
- OPC DA 2.0
- Modbus/TCP, Modbus/RTU
- IEC 60870-5-104, -101

NT602-1

Napájecí zdroj
Výst. produd max. 2,3 A

NT604-1

Napájecí zdroj
Výst. produd max. 4,3 A

NT608-1

Napájecí zdroj
Výst. produd max. 8,5 A

BC600-1L

Ústředna EPS v kompaktní skříni 
pro montáž na zeď, 
s displejem a klávesnicí
- napájecí zdroj 2 A

BC600-1D

Ústředna EPS v kompaktní skříni 
pro montáž na zeď, 
s indikačními LED a klávesnicí
- napájecí zdroj 2 A

SZ58-3

Modul sirénových výstup
4 sirénové výstupy
Výst. proud max. 500 mA

RL58-1

Reléový modul
8 výstupů60 V ss / 1 A

RL58-2

Reléový modul
8 výstupy 230 V stř. / 5 A

RL608-1

Reléový modul
8 výstupů 60 V ss / 1 A s 
aktivovatelným VdS rozhraním

SCH70-1

Klíčový spínač

BPL608-1

Propojovací deska
pro max. 8 rozšiřujících modulů
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Protokol: Labor Strauss, 
System Sensor, Apollo

EDF600-1

Systémová tiskárna

ABP600-1L

Čelní panel s displejem a 
ovládací klávesnicí

EFP600-1

Rozšiřující čelní panel 19”/4HU

NTT600-1

Nosná deska napájecího zdroje

FMT608-1

Nosná deska 
rozšiřujících modulů

ZTB600-1

ZTBR600-1

Hlavní řídící deska ústředny
Hlavní řídící deska ústředny, redundantní

GEHZ600-16

Skříň pro záložní akumulátory 
nebo externí moduly

GEH600-8

Skříň pro záložní akumulátory, 
externí moduly 
nebo napájecí zdroje

GEH600-16

Skříň pro záložní akumulátory, 
externí moduly 
nebo napájecí zdroje

AMR600-16

AMR600-8

AMR600-16Z

AMR600-1

Rámečky pro instalace s 
povrchovým vedením kabeláže, 
pro všechny velikosti skříní

BGT600-1

Nosná deska 
externích modulů

BK600-1

Nosná deska záložního akumulátoru

4 rozšiřující moduly

3 rozšiřující moduly

2 rozšiřující moduly
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Systémová sběrnice

2 rozšiřující moduly

2 rozšiřující moduly
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UI sběrnice

INFO sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

UI sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

Systémová sběrnice

RS-232C

8 výstupů (OC) 

AIF604-1

AIFR604-1 (redundantní)

Modul analogového rozhraní
4 vstupy 4-20 mA

ABF600-CE1

Externí ovládací a indikační tablo

BC600-1L/LTF

Ústředna EPS v kompaktní skříni 
pro montáž na zeď, s displejem 
a klávesnicí a integrovaným 
tlačítkovým a LED modulem
- napájecí zdroj 2 A

1 FWI600-1/GIF608-1/SIF601-x/
   AIF604-1/MEA644-1

Systémová sběrnice

MEA644-1

MEAR644-1 (redundantní)

Vstupní/výstupní modul
4 vstupy,
4 výstupy

OIFR664-1

Redundantní výstupní modul
64 výstupů OC

BC600-1x-DS

BC600-8-DS

BC600-16-DS

BC600-16Z-DS

Sada pro zvýšení krytí kříní na IP54

SKR600-1

Modul pro redundantní spojení 2 zdrojů

STAB24-3

Napěťový stabilizátor 24 V ss

SVB5-1

Pojistkový modul,  5 nap. výstupů

BPL601-1

Propojovací deska 
pro BC600-1x

Systémová sběrnice

8×

BC600-8N2N

BC600-8N4N

BC600-8N8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-8L2S  -8L2N

BC600-8L4S  -8L4N

BC600           -8L8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
s / bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-16N2N

BC600-16N4N

BC600-16N8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-16L2S  -16L2N

BC600-16L4S  -16L4N

BC600-16L8S  -16L8N

Ústředna EPS ve standardní 
skříni pro montáž na zeď, 
bez displeje a klávesnice
s / bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 / 8 A

BC600-CE8L2S  -CE8L2N

BC600-CE8L4S  -CE8L4N

Ústředna EPS ve skříni 
pro montáž do 19” rozvaděče, 
s displejem a klávesnicí
s / bez hlavní řídící desky
- napájecí zdroj 2 / 4 A

max. 8 rozšiř. modulů

max. 8 (16) rozšiř. modulů

max. 8 rozšiř. modulů

ABF600-1

Externí ovládací a indikační tablo

LAF648-1

LAF648-2

LAF648-3

Modul indikačních LED
48 dvojic LED

LTF616-1

LTF616-2

LTFR616-3 (redundantní)

Modul tlačítek a LED
16 dvojic LED
16 tlačítek

GIF608-1

GIFR608-1 (redundantní)

Modul 8 konvenčních smyček

Partner LST pro CZ a SKSystémy EPS Labor Strauss BC600

2
1
1
6
-0

1

Zobrazovací a ovládací prvky Ústředny EPS

Ústředny EPS řady BC600-E
Prvky pro montáž do 19” rozvaděče

Kompaktní ústředny EPS

Rozšiřující moduly

Prázdné skříně

Napájecí zdroje Externí moduly

Mechanické prvky příslušenství

FWI600-1

FWIR600-1 (redundantní)

Modul rozhraní pro OPPO
10 výstupů
8 vstupů

NIF600-1

NIFR600-1 (redundantní)

Modul pro síťování ústředen

SIF601-x

Modul sériového rozhraní

INFO sběrnice
RS-232C
Dostupné varianty pro:
- BACnet/IP
- OPC DA 2.0
- Modbus/TCP, Modbus/RTU
- IEC 60870-5-104, -101

NT602-1

Napájecí zdroj
Výst. produd max. 2,3 A

NT604-1

Napájecí zdroj
Výst. produd max. 4,3 A

NT608-1

Napájecí zdroj
Výst. produd max. 8,5 A

BC600-1L

Ústředna EPS v kompaktní skříni 
pro montáž na zeď, 
s displejem a klávesnicí
- napájecí zdroj 2 A

BC600-1D

Ústředna EPS v kompaktní skříni 
pro montáž na zeď, 
s indikačními LED a klávesnicí
- napájecí zdroj 2 A

SZ58-3

Modul sirénových výstup
4 sirénové výstupy
Výst. proud max. 500 mA

RL58-1

Reléový modul
8 výstupů60 V ss / 1 A

RL58-2

Reléový modul
8 výstupy 230 V stř. / 5 A

RL608-1

Reléový modul
8 výstupů 60 V ss / 1 A s 
aktivovatelným VdS rozhraním

SCH70-1

Klíčový spínač

BPL608-1

Propojovací deska
pro max. 8 rozšiřujících modulů
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FI700/M1IN

Vstupní modul
1 monitorovaný vstup

FI720/RF/W2W

Rádiové rozhraní
Připojení na kruhovou linku

FI750/T

Teplotní hlásič nastavitelný jako:
hlásič nárůstu teploty - tř. A1R 58°
hlásič překročení max. teploty - tř. BS 78°

FI750/OT

Kombinovaný optickokouřový 
a teplotní hlásič

FI750/O

Optickokouřový hlásič

FC650/TDIFF/57

Teplotní hlásič - tř. A1R 57°

FC650/TMAX/78

Teplotní hlásič - tř. BS 78°

FC650/O

Optickokouřový hlásič
FI700/M1CZ

Modul 1 konvenční smyčky

FI720/RF/WE

Rádiový expandér

FI720/RF/OT

Bezdrátový kombinovaný hlásič

FI700/RF/PA-2

Bezdrátový indikační prvek

FI750/DDH-2

Komora pro detekci kouře ve vzduchotechnice, 
pro hlásiče řady FI750

FI750/WB/MT/SOUW

Patice se sirénou 93 dB, 32 tónů FI750/WB/MT/SOUW/STRC

Patice s majákem a sirénou 93 dB, 32 tónů

FI750/WBRIS/SOUW

FI750/WBRIB/SOUW

Patice se sirénou 93 dB, 31 tónů
Aktivace prostřednictvím RI výstupu hlásiče

FI750/MCP

Tlačítkový hlásič typu A (dle EN 54-11)

HME/xxxx/72/zz/02

Tlačítkové hlásiče v mnoha provedeních
xxxx = barva zz = symbol

HME/3000/72/H1/02 

Tlačítkový hlásič typu B (dle EN 54-11)

FI750/B

Patice pro hlásiče řady FI750

FC600/BR

Patice pro hlásiče řady FC650

FI700/MBD/KO

Montážní krabice pro linkové moduly řady FI700LIF601-1

LIFR601-1 (redundantní)

Modul kruhové linky 
pro ústředny BC600

FI750/PU

Programátor pro bodové 
a tlačítkové hlásiče, linkové moduly 
a signalizační prvky
• řada FI750
• řada Fi700
• řada FC650

FI700/M4IN4REL

FI700/M4IN2OUT2REL

FI700/M6IN2REL

Kombinované moduly
4 monitorované vstupy / 4 reléové výstupy
4 monitorované vstupy / 2 monitorované výstupy / 2 reléové výstupy
6 monitorovaných vstupů / 2 reléové výstupy

FI700/M1IN1OUT

FI700/M1IN1REL

Kombinované moduly
1 monitorovaný vstup / 1 monitorovaný výstup
1 monitorovaný vstup / 1 reléový výstup

FI700/M1OUT

FI700/M1REL

Výstupní moduly
1 monitorovaný výstup
1 reléový výstup

FI700/MM1IN

Miniaturní vstupní modul
1 monitorovaný vstup

FI700/MM1IN1OUT

FI700/MM1IN1REL

Miniaturní kombinované moduly
1 monitorovaný vstup / 1 monitorovaný výstup
1 monitorovaný vstup / 1 reléový výstup

FI700/MM1OUT

FI700/MM1REL

Miniaturní výstupní modul
1 monitorovaný výstup
1 reléový výstup

FI700/PA

Linkový indikační prvek

FI750/WBRIS/SSTWCW

FI750/WBRIS/SSTWCR

FI750/WBRIB/SSTWCW

FI750/WBRIB/SSTWCR

Patice s majákem a sirénou 93 dB, 31 tónů
Aktivace prostřednictvím RI výstupu hlásiče

FI720/RF/CWE

Konvenční rádiový expandér

FI720/RF/O

Bezdrátový optickokouřový hlásič

FI720/RF/T

Bezdrátový teplotní hlásič

HFM/3/73/00

Bezdrátový tlačítkový hlásič typu B (dle EN 54-11)

FI720/RF/MCP

Bezdrátový tlačítkový hlásič 
typu A (dle EN 54-11)

HM/5/73/02/00

Bezdrátový tlačítkový hlásič

FI700/RF/M1IN

Bezdrátový vstupní modul, 
1 vstup

FI720/RF/M/SST

Bezdrátový modul pro připojení sig. prvku

FI750/DDH-2/BRA

Držák pro komoru FI750/DDH-2

FI750/DDH-2/TV-0,6- 1,5- 2,8

Odběrná trubka pro komoru FI750/DDH-2
Délky: 0,6 / 1,5 / 2,8 m

FI700/RF/M1REL/BATT

bezdrátový výstupní modul, 1 reléový výstup
Bateriové napájení

FI720/RF/WB/SOUW

Patice s bezdrátovou sirénou 
91 dB, 32 tónů

FI720/RF/WB/SOUW/STRC

Patice s bezdrátovým majákem a sirénou 
92 dB, 32 tónů

DECORLINE

16 speciálních dekorů
• řada FI750
• řada FI720/RF
• řada FC650

Prvky systému EPS Labor Strauss

CWS/SOUR

CWS/SOUW

Siréna 100 dB, 32 tónů

CWS/SOUR/STRC

CWS/SOUW/STRC

Siréna s majákem, 100 dB, 32 tónů

FI750/M/SST

Linkový modul pro připojení sig. prvku

Partner LST pro CZ a SK

2
1
1
6
-0

1

Vstupní/výstupní modulyAdresné požární hlásiče

Akustické a optické signalizační prvkyTlačítkové hlásiče

Speciální 
detektory

Bezdrátové prvky řad FI720/RF a FI700/RF

Konvenční hlásiče

Rozsah platných adres 1 – 240 (platí pro automatické hlásiče / tlačítkové hlásiče / linkové moduly)
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LABOR STRAUSS SICHERHEITSSYSTEME GMBH
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FI700/M1IN

Vstupní modul
1 monitorovaný vstup

FI720/RF/W2W

Rádiové rozhraní
Připojení na kruhovou linku

FI750/T

Teplotní hlásič nastavitelný jako:
hlásič nárůstu teploty - tř. A1R 58°
hlásič překročení max. teploty - tř. BS 78°

FI750/OT

Kombinovaný optickokouřový 
a teplotní hlásič

FI750/O

Optickokouřový hlásič

FC650/TDIFF/57

Teplotní hlásič - tř. A1R 57°

FC650/TMAX/78

Teplotní hlásič - tř. BS 78°

FC650/O

Optickokouřový hlásič
FI700/M1CZ

Modul 1 konvenční smyčky

FI720/RF/WE

Rádiový expandér

FI720/RF/OT

Bezdrátový kombinovaný hlásič

FI700/RF/PA-2

Bezdrátový indikační prvek

FI750/DDH-2

Komora pro detekci kouře ve vzduchotechnice, 
pro hlásiče řady FI750

FI750/WB/MT/SOUW

Patice se sirénou 93 dB, 32 tónů FI750/WB/MT/SOUW/STRC

Patice s majákem a sirénou 93 dB, 32 tónů

FI750/WBRIS/SOUW

FI750/WBRIB/SOUW

Patice se sirénou 93 dB, 31 tónů
Aktivace prostřednictvím RI výstupu hlásiče

FI750/MCP

Tlačítkový hlásič typu A (dle EN 54-11)

HME/xxxx/72/zz/02

Tlačítkové hlásiče v mnoha provedeních
xxxx = barva zz = symbol

HME/3000/72/H1/02 

Tlačítkový hlásič typu B (dle EN 54-11)

FI750/B

Patice pro hlásiče řady FI750

FC600/BR

Patice pro hlásiče řady FC650

FI700/MBD/KO

Montážní krabice pro linkové moduly řady FI700LIF601-1

LIFR601-1 (redundantní)

Modul kruhové linky 
pro ústředny BC600

FI750/PU

Programátor pro bodové 
a tlačítkové hlásiče, linkové moduly 
a signalizační prvky
• řada FI750
• řada Fi700
• řada FC650

FI700/M4IN4REL

FI700/M4IN2OUT2REL

FI700/M6IN2REL

Kombinované moduly
4 monitorované vstupy / 4 reléové výstupy
4 monitorované vstupy / 2 monitorované výstupy / 2 reléové výstupy
6 monitorovaných vstupů / 2 reléové výstupy

FI700/M1IN1OUT

FI700/M1IN1REL

Kombinované moduly
1 monitorovaný vstup / 1 monitorovaný výstup
1 monitorovaný vstup / 1 reléový výstup

FI700/M1OUT

FI700/M1REL

Výstupní moduly
1 monitorovaný výstup
1 reléový výstup

FI700/MM1IN

Miniaturní vstupní modul
1 monitorovaný vstup

FI700/MM1IN1OUT

FI700/MM1IN1REL

Miniaturní kombinované moduly
1 monitorovaný vstup / 1 monitorovaný výstup
1 monitorovaný vstup / 1 reléový výstup

FI700/MM1OUT

FI700/MM1REL

Miniaturní výstupní modul
1 monitorovaný výstup
1 reléový výstup

FI700/PA

Linkový indikační prvek

FI750/WBRIS/SSTWCW

FI750/WBRIS/SSTWCR

FI750/WBRIB/SSTWCW

FI750/WBRIB/SSTWCR

Patice s majákem a sirénou 93 dB, 31 tónů
Aktivace prostřednictvím RI výstupu hlásiče

FI720/RF/CWE

Konvenční rádiový expandér

FI720/RF/O

Bezdrátový optickokouřový hlásič

FI720/RF/T

Bezdrátový teplotní hlásič

HFM/3/73/00

Bezdrátový tlačítkový hlásič typu B (dle EN 54-11)

FI720/RF/MCP

Bezdrátový tlačítkový hlásič 
typu A (dle EN 54-11)

HM/5/73/02/00

Bezdrátový tlačítkový hlásič

FI700/RF/M1IN

Bezdrátový vstupní modul, 
1 vstup

FI720/RF/M/SST

Bezdrátový modul pro připojení sig. prvku

FI750/DDH-2/BRA

Držák pro komoru FI750/DDH-2

FI750/DDH-2/TV-0,6- 1,5- 2,8

Odběrná trubka pro komoru FI750/DDH-2
Délky: 0,6 / 1,5 / 2,8 m

FI700/RF/M1REL/BATT

bezdrátový výstupní modul, 1 reléový výstup
Bateriové napájení

FI720/RF/WB/SOUW

Patice s bezdrátovou sirénou 
91 dB, 32 tónů

FI720/RF/WB/SOUW/STRC

Patice s bezdrátovým majákem a sirénou 
92 dB, 32 tónů

DECORLINE

16 speciálních dekorů
• řada FI750
• řada FI720/RF
• řada FC650

Prvky systému EPS Labor Strauss

CWS/SOUR

CWS/SOUW

Siréna 100 dB, 32 tónů

CWS/SOUR/STRC

CWS/SOUW/STRC

Siréna s majákem, 100 dB, 32 tónů

FI750/M/SST

Linkový modul pro připojení sig. prvku

Partner LST pro CZ a SK

2
1

1
6

-0
1

Vstupní/výstupní modulyAdresné požární hlásiče

Akustické a optické signalizační prvkyTlačítkové hlásiče

Speciální 
detektory

Bezdrátové prvky řad FI720/RF a FI700/RF

Konvenční hlásiče

Rozsah platných adres 1 – 240 (platí pro automatické hlásiče / tlačítkové hlásiče / linkové moduly)



EP
S

MEP-GEFAHRENMELDETECHNIK GMBH
D-09509 POCKAU-LENGEFELD · OFFICE@MEP-POCKAU.DE · WWW.MEP-POCKAU.DE

LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH
A-1230 WIEN · A-8055 GRAZ · A-6020 INNSBRUCK · OFFICE@LST.AT · WWW.LABORSTRAUSS.COM

LABOR STRAUSS SICHERHEITSSYSTEME GMBH
D-41066 MÖNCHENGLADBACH · OFFICE@LABORSTRAUSS.DE · WWW.LABORSTRAUSS.COM

LABOR STRAUSS SICHERHEITSSYSTEME NORD GMBH
D-21079 HAMBURG · OFFICE@LST-NORD.DE · WWW.LABORSTRAUSS.COM

FI700/M1IN

Vstupní modul
1 monitorovaný vstup

FI720/RF/W2W

Rádiové rozhraní
Připojení na kruhovou linku

FI750/T

Teplotní hlásič nastavitelný jako:
hlásič nárůstu teploty - tř. A1R 58°
hlásič překročení max. teploty - tř. BS 78°

FI750/OT

Kombinovaný optickokouřový 
a teplotní hlásič

FI750/O

Optickokouřový hlásič

FC650/TDIFF/57

Teplotní hlásič - tř. A1R 57°

FC650/TMAX/78

Teplotní hlásič - tř. BS 78°

FC650/O

Optickokouřový hlásič
FI700/M1CZ

Modul 1 konvenční smyčky

FI720/RF/WE

Rádiový expandér

FI720/RF/OT

Bezdrátový kombinovaný hlásič

FI700/RF/PA-2

Bezdrátový indikační prvek

FI750/DDH-2

Komora pro detekci kouře ve vzduchotechnice, 
pro hlásiče řady FI750

FI750/WB/MT/SOUW

Patice se sirénou 93 dB, 32 tónů FI750/WB/MT/SOUW/STRC

Patice s majákem a sirénou 93 dB, 32 tónů

FI750/WBRIS/SOUW

FI750/WBRIB/SOUW

Patice se sirénou 93 dB, 31 tónů
Aktivace prostřednictvím RI výstupu hlásiče

FI750/MCP

Tlačítkový hlásič typu A (dle EN 54-11)

HME/xxxx/72/zz/02

Tlačítkové hlásiče v mnoha provedeních
xxxx = barva zz = symbol

HME/3000/72/H1/02 

Tlačítkový hlásič typu B (dle EN 54-11)

FI750/B

Patice pro hlásiče řady FI750

FC600/BR

Patice pro hlásiče řady FC650

FI700/MBD/KO

Montážní krabice pro linkové moduly řady FI700LIF601-1

LIFR601-1 (redundantní)

Modul kruhové linky 
pro ústředny BC600

FI750/PU

Programátor pro bodové 
a tlačítkové hlásiče, linkové moduly 
a signalizační prvky
• řada FI750
• řada Fi700
• řada FC650

FI700/M4IN4REL

FI700/M4IN2OUT2REL

FI700/M6IN2REL

Kombinované moduly
4 monitorované vstupy / 4 reléové výstupy
4 monitorované vstupy / 2 monitorované výstupy / 2 reléové výstupy
6 monitorovaných vstupů / 2 reléové výstupy

FI700/M1IN1OUT

FI700/M1IN1REL

Kombinované moduly
1 monitorovaný vstup / 1 monitorovaný výstup
1 monitorovaný vstup / 1 reléový výstup

FI700/M1OUT

FI700/M1REL

Výstupní moduly
1 monitorovaný výstup
1 reléový výstup

FI700/MM1IN

Miniaturní vstupní modul
1 monitorovaný vstup

FI700/MM1IN1OUT

FI700/MM1IN1REL

Miniaturní kombinované moduly
1 monitorovaný vstup / 1 monitorovaný výstup
1 monitorovaný vstup / 1 reléový výstup

FI700/MM1OUT

FI700/MM1REL

Miniaturní výstupní modul
1 monitorovaný výstup
1 reléový výstup

FI700/PA

Linkový indikační prvek

FI750/WBRIS/SSTWCW

FI750/WBRIS/SSTWCR

FI750/WBRIB/SSTWCW

FI750/WBRIB/SSTWCR

Patice s majákem a sirénou 93 dB, 31 tónů
Aktivace prostřednictvím RI výstupu hlásiče

FI720/RF/CWE

Konvenční rádiový expandér

FI720/RF/O

Bezdrátový optickokouřový hlásič

FI720/RF/T

Bezdrátový teplotní hlásič

HFM/3/73/00

Bezdrátový tlačítkový hlásič typu B (dle EN 54-11)

FI720/RF/MCP

Bezdrátový tlačítkový hlásič 
typu A (dle EN 54-11)

HM/5/73/02/00

Bezdrátový tlačítkový hlásič

FI700/RF/M1IN

Bezdrátový vstupní modul, 
1 vstup

FI720/RF/M/SST

Bezdrátový modul pro připojení sig. prvku

FI750/DDH-2/BRA

Držák pro komoru FI750/DDH-2

FI750/DDH-2/TV-0,6- 1,5- 2,8

Odběrná trubka pro komoru FI750/DDH-2
Délky: 0,6 / 1,5 / 2,8 m

FI700/RF/M1REL/BATT

bezdrátový výstupní modul, 1 reléový výstup
Bateriové napájení

FI720/RF/WB/SOUW

Patice s bezdrátovou sirénou 
91 dB, 32 tónů

FI720/RF/WB/SOUW/STRC

Patice s bezdrátovým majákem a sirénou 
92 dB, 32 tónů

DECORLINE

16 speciálních dekorů
• řada FI750
• řada FI720/RF
• řada FC650

Prvky systému EPS Labor Strauss

CWS/SOUR

CWS/SOUW

Siréna 100 dB, 32 tónů

CWS/SOUR/STRC

CWS/SOUW/STRC

Siréna s majákem, 100 dB, 32 tónů

FI750/M/SST

Linkový modul pro připojení sig. prvku

Partner LST pro CZ a SK

2
1

1
6

-0
1

Vstupní/výstupní modulyAdresné požární hlásiče

Akustické a optické signalizační prvkyTlačítkové hlásiče

Speciální 
detektory

Bezdrátové prvky řad FI720/RF a FI700/RF

Konvenční hlásiče

Rozsah platných adres 1 – 240 (platí pro automatické hlásiče / tlačítkové hlásiče / linkové moduly)
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Systémy el. požární signalizace

Systémy pro řízení hasicích zařízení

Obslužná pole požární ochrany
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Adresné technologie
Ústředny AlgoPlus

Ústředny AlgoPlus pocházejí z Velké Británie, kde jsou díky 
dlouhodobé a silné domácí poptávce optimální podmínky 
pro vývoj a výrobu technologií pro EPS vyznačující se spo-
lehlivostí a vyhovění mnoha i nadstandardním požadavkům 
trhu.
 

Ústředny AlgoPlus jsou určené pro menší a středně veké systémy EPS. Nabízejí 1 nebo 2 kruhové linky se 126 prvky Apollo XP95/
Discovery na 1 linku. Síťování umožňuje propojit až 64 ústředen AlgoPlus nebo LCD ovládacích tabel, k dispozici je i možnost napojení 
na HZS nebo SW nadstavbu AlViS.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Algoplus - karta 1 kruhové linky 
(Apollo XP95/Discovery)
Alg kruh.linka

Modul jedné kruhové linky  Apollo, 
rozšiřující kapacitu ústředny „Algo-
plus 1” na dvě kruhové linky

Algoplus - kombinovaná karta (4 
konvenční smyčky + 2 sirénové 
výstupy)
Alg karta 4 konv. smycek

Karta ústředny - 4 konvenční smyčky 
umístěná mimo ústřednu

Algoplus - výstupní karta (8 
reléových výstupů)
Alg karta 8 Rele

Karta ústředny - 8 výstupních relé 
umístěná mimo ústřednu. Rozšiřuje 
možnosti propojení s jinými zařízení-
mi a technologiemi.

https://go.adiglobal.cz/k2-7794013
https://go.adiglobal.cz/p2-7794016
https://go.adiglobal.cz/p2-7794021
https://go.adiglobal.cz/p2-7794019
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SYSTÉM EPS

Ústředna ALGOPLUS  
je v základu jednokruhovou ústřednou rozšiřitel-
nou na dvě kruhové linky pomocí přídavného mo-
dulu. Kapacita jedné kruhové linky je 126 adreso-
vatelných prvků Apollo. Zatížitelnost kruhové linky  
je 400 mA.

Ústředna je osazena
 • 5 programovatelnými vstupy 

• 3 programovatelnými  
  releovými výstupy  
• 2 programovatelnými  
  sirénovými výstupy 
• Vstupem pro přídavný  
  napájecí zdroj 
• RS485 info sběrnicí 
• RS232 sběrnicí pro připojení  
  programovacího PC 
• Pamětí o kapacitě 1000 událostí 
 

Na jednu ústřednu lze pomocí  RS 485 info sběr-
nice připojit  celkově až  32  vstupně - výstupních 
karet a tabel obsluhy, přičemž počet tabel je ome-
zen na 15.
Ovládací tlačítka a displej tabla obsluhy jsou rov-
nocenné ústředně, ke které jsou připojeny.

ALGOPLUS je síťovatelný systém, navzájem lze 
propojit až 64 ústředen.
V programovací matici lze velice jednoduše určit, 
které události z ostatních ústředen budou zob-
razovány a / nebo ukládány do paměti událostí. 
Dále lze naprogramovat, které akce lze z dané 
ústředny provádět na ostatních ústřednách.

*Záruka na prvky Apollo 10 let.
*Záruka na prvky Algoplus 2 roky.

•	SNADNÁ	INSTALACE
•	RYCHLÉ	ZPROVOZNĚNÍ
•	PLNĚ	ADRESOVATELNÝ
•	SÍŤOVATELNÝ	SYSTÉM
•	PRO	MALÉ	A	STŘEDNÍ	APLIKACE
•	KOMPATIBILNÍ	S	PRVKY	APOLLO	

je v základu jednokruhovou ústřednou rozšiřitel-
nou na dvě kruhové linky pomocí přídavného mo-
dulu. Kapacita jedné kruhové linky je 126 adreso-
vatelných prvků Apollo. Zatížitelnost kruhové linky 

Na jednu ústřednu lze pomocí  RS 485 info sběr

ZÁRUKA
10	LET

*
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Síťová karta

K555

i

Linka 1 Linka 2

i

K556

Alg 
modem

Alg LCD Tablo Lokalni

RS232

RS485

i

RS485

RS485

RS232

R
S

23
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K560

24 Vss

K547

24 Vss
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24 Vss

24 Vss 

i

i

Síťová karta

K555

Síťová karta

K555

K546

24 Vss

Kapacita jedné linky je 
126 prvků Apollo

iKombinace až 32 zařízení 
(včetně Alg LCD Tablo 
Lokalni) může být připojeno 
na každý panel na RS485 
sériovou linku. Maximální 
počet Alg LCD Tabel 
Lokálnich na jedné lince je 
15.

Podporuje 
všechny Algoplus 
V/V karty.

Podporuje
všechny Syncro 
V/V karty.

Až 64 ústředen 
nebo tabel lze připojit 
do sítě

Algoplus 1
Analogová ústředna  s jednou Apollo 
kruhovou linkou, rozšiřitelná na dvě 
kruhové linky přidáním modulu "Alg 
kruh.linka", dovnitř krytu ústředny lze 
umístit max. 2 akumulátory 12V 9Ah  
PBQ1290.

Alg karta 4 konv. smycek
Karta ústředny 

- 4 konvenční smyčky 

i

Alg karta 6 sir.vyst
Karta ústředny 

- 6 sirénových výstupů 

i

i
Alg karta 8 Rele
Karta ústředny - 8 

výstupních relé

i
Alg karta 16Vst/Vyst
Karta ústředny - 16 

vstupů / výstupů

Konfigurovatelná 
síť

i
iAlg sit.karta

Modul pro síťování 
ústředen 

iGXYSMART 
ALG INT
 

i

AlViS

iGXYSMART 
ALGOPLUS
 

i

RADOM / NAM
ZDP

PCO
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SYSTÉM EPS

Ústředna ALGOPLUS  
je v základu jednokruhovou ústřednou rozšiřitel-
nou na dvě kruhové linky pomocí přídavného mo-
dulu. Kapacita jedné kruhové linky je 126 adreso-
vatelných prvků Apollo. Zatížitelnost kruhové linky  
je 400 mA.

Ústředna je osazena
 • 5 programovatelnými vstupy 

• 3 programovatelnými  
  releovými výstupy  
• 2 programovatelnými  
  sirénovými výstupy 
• Vstupem pro přídavný  
  napájecí zdroj 
• RS485 info sběrnicí 
• RS232 sběrnicí pro připojení  
  programovacího PC 
• Pamětí o kapacitě 1000 událostí 
 

Na jednu ústřednu lze pomocí  RS 485 info sběr-
nice připojit  celkově až  32  vstupně - výstupních 
karet a tabel obsluhy, přičemž počet tabel je ome-
zen na 15.
Ovládací tlačítka a displej tabla obsluhy jsou rov-
nocenné ústředně, ke které jsou připojeny.

ALGOPLUS je síťovatelný systém, navzájem lze 
propojit až 64 ústředen.
V programovací matici lze velice jednoduše určit, 
které události z ostatních ústředen budou zob-
razovány a / nebo ukládány do paměti událostí. 
Dále lze naprogramovat, které akce lze z dané 
ústředny provádět na ostatních ústřednách.

*Záruka na prvky Apollo 10 let.
*Záruka na prvky Algoplus 2 roky.

•	SNADNÁ	INSTALACE
•	RYCHLÉ	ZPROVOZNĚNÍ
•	PLNĚ	ADRESOVATELNÝ
•	SÍŤOVATELNÝ	SYSTÉM
•	PRO	MALÉ	A	STŘEDNÍ	APLIKACE
•	KOMPATIBILNÍ	S	PRVKY	APOLLO	

je v základu jednokruhovou ústřednou rozšiřitel-
nou na dvě kruhové linky pomocí přídavného mo-
dulu. Kapacita jedné kruhové linky je 126 adreso-
vatelných prvků Apollo. Zatížitelnost kruhové linky 

Na jednu ústřednu lze pomocí  RS 485 info sběr

ZÁRUKA
10	LET

*
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Kapacita jedné linky je 
126 prvků Apollo

iKombinace až 32 zařízení 
(včetně Alg LCD Tablo 
Lokalni) může být připojeno 
na každý panel na RS485 
sériovou linku. Maximální 
počet Alg LCD Tabel 
Lokálnich na jedné lince je 
15.

Podporuje 
všechny Algoplus 
V/V karty.

Podporuje
všechny Syncro 
V/V karty.

Až 64 ústředen 
nebo tabel lze připojit 
do sítě

Algoplus 1
Analogová ústředna  s jednou Apollo 
kruhovou linkou, rozšiřitelná na dvě 
kruhové linky přidáním modulu "Alg 
kruh.linka", dovnitř krytu ústředny lze 
umístit max. 2 akumulátory 12V 9Ah  
PBQ1290.

Alg karta 4 konv. smycek
Karta ústředny 

- 4 konvenční smyčky 

i

Alg karta 6 sir.vyst
Karta ústředny 

- 6 sirénových výstupů 

i

i
Alg karta 8 Rele
Karta ústředny - 8 

výstupních relé

i
Alg karta 16Vst/Vyst
Karta ústředny - 16 

vstupů / výstupů

Konfigurovatelná 
síť

i
iAlg sit.karta

Modul pro síťování 
ústředen 

iGXYSMART 
ALG INT
 

i

AlViS

iGXYSMART 
ALGOPLUS
 

i

RADOM / NAM
ZDP

PCO
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SÍŤOVATELNÝ 
ANALOGOVÝ 
SYSTÉM EPS

Ústředna ALGOPLUS  
je v základu jednokruhovou ústřednou rozšiřitel-
nou na dvě kruhové linky pomocí přídavného mo-
dulu. Kapacita jedné kruhové linky je 126 adreso-
vatelných prvků Apollo. Zatížitelnost kruhové linky  
je 400 mA.

Ústředna je osazena
 • 5 programovatelnými vstupy 

• 3 programovatelnými  
  releovými výstupy  
• 2 programovatelnými  
  sirénovými výstupy 
• Vstupem pro přídavný  
  napájecí zdroj 
• RS485 info sběrnicí 
• RS232 sběrnicí pro připojení  
  programovacího PC 
• Pamětí o kapacitě 1000 událostí 
 

Na jednu ústřednu lze pomocí  RS 485 info sběr-
nice připojit  celkově až  32  vstupně - výstupních 
karet a tabel obsluhy, přičemž počet tabel je ome-
zen na 15.
Ovládací tlačítka a displej tabla obsluhy jsou rov-
nocenné ústředně, ke které jsou připojeny.

ALGOPLUS je síťovatelný systém, navzájem lze 
propojit až 64 ústředen.
V programovací matici lze velice jednoduše určit, 
které události z ostatních ústředen budou zob-
razovány a / nebo ukládány do paměti událostí. 
Dále lze naprogramovat, které akce lze z dané 
ústředny provádět na ostatních ústřednách.

*Záruka na prvky Apollo 10 let.
*Záruka na prvky Algoplus 2 roky.

•	SNADNÁ	INSTALACE
•	RYCHLÉ	ZPROVOZNĚNÍ
•	PLNĚ	ADRESOVATELNÝ
•	SÍŤOVATELNÝ	SYSTÉM
•	PRO	MALÉ	A	STŘEDNÍ	APLIKACE
•	KOMPATIBILNÍ	S	PRVKY	APOLLO	

ZÁRUKA
10	LET

*
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Kapacita jedné linky je 
126 prvků Apollo

iKombinace až 32 zařízení 
(včetně Alg LCD Tablo 
Lokalni) může být připojeno 
na každý panel na RS485 
sériovou linku. Maximální 
počet Alg LCD Tabel 
Lokálnich na jedné lince je 
15.

Podporuje 
všechny Algoplus 
V/V karty.

Podporuje
všechny Syncro 
V/V karty.

Až 64 ústředen 
nebo tabel lze připojit 
do sítě

Algoplus 1
Analogová ústředna  s jednou Apollo 
kruhovou linkou, rozšiřitelná na dvě 
kruhové linky přidáním modulu "Alg 
kruh.linka", dovnitř krytu ústředny lze 
umístit max. 2 akumulátory 12V 9Ah  
PBQ1290.

Alg karta 4 konv. smycek
Karta ústředny 

- 4 konvenční smyčky 

i

Alg karta 6 sir.vyst
Karta ústředny 

- 6 sirénových výstupů 

i

i
Alg karta 8 Rele
Karta ústředny - 8 

výstupních relé

i
Alg karta 16Vst/Vyst
Karta ústředny - 16 

vstupů / výstupů

Konfigurovatelná 
síť

i
iAlg sit.karta

Modul pro síťování 
ústředen 

iGXYSMART 
ALG INT
 

i

AlViS

iGXYSMART 
ALGOPLUS
 

i

RADOM / NAM
ZDP

PCO

EPS ALGO PLUS.indd   2 8.4.2013   8:42:1907-Katalog ADI CZ EPS.indd   607 24.04.17   11:29



G-374 Česká republika: TEL.:  +420 543 558 100  l  EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com  l  www.adiglobal.cz

Sy
st

ém
y 

EP
S

G-374

EP
S

Adresné technologie
Adresné hlásiče
Bodové hlásiče adr.

Automatické hlásiče požáru s komunikačním rozhraním pro připojení na kruhovou linku kompatibilní 
ústředny EPS. Nejčastějšími typy jsou hlásiče optickokouřové, teplotní, kombinované, ionizační či hlá-
siče plamene.
 

K ústřednám EPS LITES je možné připojit pouze adresné hlásiče téže značky. K ústřednám LST je možné připojit hlásiče LST, Apollo nebo 
System Sensor. K ústřednám AlgoPlus je možné připojit hlásiče Apollo.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Hlásič kouře ionizační interaktivní
MHG 162

Hlásič kouře ionizační interaktivní ad-
resný a konvenční. Připojení do adre-
sných i konvenční systémů TESLA a LI-
TES. Hlásič reaguje na zplodiny hoření 
– viditelné i neviditelné částice kouře 
(aerosoly) na ionizačním principu.

FI750 optický kouřový hlásič až 240 
adres na kruhové lince
FI750/O

FI750 optický kouřový hlásič  vhodný 
do aplikací, kde je pravděpodobné 
pomalé hoření nebo doutnání.

HS200 analogový laserový kouřový 
hlásič s izolátorem, bílý
72051EI

Nový kouřový hlásič se vyznačuje vy-
sokou citlivostí detekce - až 100-ná-
sobnou oproti standardní opticko-
kouřovým detektorům. Díky tomu je 
vhodný zejména pro aplikace, kde je 
klíčová detekce požáru v jeho raném 

stádiu (zejména u hořlavých kapalin s rychlým 
rozvojem požáru), uplatnění ale najde i tam, kde je 
možné předpokládat déletrvající doutnání.  Hlásič 
pracuje s 9 poplachovými úrovněmi (0,06 - 6,41 
%/m kouřových částic) a je vybaven vestavěným 
izolátorem.

Soteria/XP95 optickokouřový hlásič 
pro zápustnou montáž
FL5100-600APO

Soteria/XP95 optickokouřový hlásič 
pro zápustnou montáž

https://go.adiglobal.cz/k2-9873589
https://go.adiglobal.cz/p2-14685094
https://go.adiglobal.cz/p2-10203042
https://go.adiglobal.cz/p2-18156317
https://go.adiglobal.cz/p2-20560766
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Adresné technologie
Tlačítkové hlásiče adr.

Manuální tlačítkové hlásiče požáru s komunikačním rozhraním pro připojení na kruhovou linku kompa-
tibilní ústředny EPS.
 

K ústřednám EPS LITES je možné připojit pouze adresné hlásiče téže značky. K ústřednám LST je možné připojit hlásiče LST, KAC, 
Apollo nebo System Sensor. K ústřednám AlgoPlus je možné připojit hlásiče Apollo.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Tlačítkový hlásič adresovatelný/
konvenční
MHA 142

Hlásič je určený pro manuální signa-
lizaci požáru osobou, která požár 
zjistila. Používá se v analogovém 
adresovatelném systému nebo 
smyčce konvenčního systému EPS 
LITES.   Hlásič je určený pro použití 
na místech chráněných proti povětrnostním vlivům 
všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou 
odolností. Splňuje požadavky normy EN 54 -11.

FI700 tlačítkový hlásič s izolátorem, 
až 240 adres, IP21, -30°C až +70°C
FI700/MCP

Červené tlačítko s vestavěným duál-
ním izolátorem pro  zápustnou nebo 
povrchovou montáží a se symbolem 
hořící domu. Aktivačním prvkem je 
prolamovací plast.

KAC-LST analogový tlačítkový hlásič 
bez krabice s prolamovacím plastem.
MCP5A-RP07FF-01

KAC-LST analogový červený tlačítko-
vý hlásič se zápustnou montáží pro 
ústředny výrobce LST. Aktivace prola-
movací plast, symbol hořícího domu 
dle EN54-11. pro povrchovou montáž 
nutno dokoupit zadní kryt SR.

XP95 červený inteligentní tlačítkový 
hlásič
SA5900-908APO

Adresovatelný tlačítkový hlásič s pod-
porou protokolů XP95, Discovery a 
CoreProtocol. Vyhovuje normám ČSN 
EN 54-11 a ČSN EN 54-17.

https://go.adiglobal.cz/k2-12120219
https://go.adiglobal.cz/p2-12120192
https://go.adiglobal.cz/p2-10202994
https://go.adiglobal.cz/p2-5095324
https://go.adiglobal.cz/p2-12843958
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Adresné technologie
Ostatní hlásiče adr.

Speciální automatické hlásiče požáru s komunikačním roz-
hraním pro připojení na kruhovou linku kompatibilní ústředny 
EPS.
 

K ústřednám EPS LITES je možné připojit pouze adresné hlásiče téže značky. K ústřednám LST je možné připojit hlásiče 
System Sensor.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Analogový lineární hlásič reflexní, 
testovací clona, dosah 10-70 m
6500SE-46

Analogový lineární hlásič reflexní, te-
stovací clona, dosah 10-70 m

FAAST LT-200 - adresovatelný 
nasávací hlásič 2-kanálový, 2 
detektory
FL2022EI-HS

Adresovatelný nasávací hlásič dvo-
ukanálový, pokrytí až 2000 m2 ve 
třídě C, nastavitelná citlivost 0,07% až 
0,66% obs/m, max. 2x 18 otvorů pro 
třídu C, max. 2x 6 otvorů pro třídu B a 
max. 2x 3 otvory pro třídu A, napájení 

18,5 až 31,5Vss / odběr 270 až 570mA v závisloti na 
délce trubek a rychlosti ventilátoru,  relé  NO/NC 
2A/30VDC pro signalizaci poruchy, sirénový výstup, 
paměť 2 244 událostí, USB rozhraní, rozhraní pro 
kruhovou linku, vstup pro externí resetování jed-
notky, IP65,  -10 až 55°C.

https://go.adiglobal.cz/k2-12122754
https://go.adiglobal.cz/p2-19769799
https://go.adiglobal.cz/p2-17237164
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Adresné technologie
Linkové moduly

Moduly se vstupy a/nebo výstupy pro připojení dalších zařízení či konvenčních hlásičů, jež jsou vyba-
veny komunikačním rozhraním pro připojení na kruhovou linku kompatibilní ústředny EPS.
 

K ústřednám EPS LITES je možné připojit pouze moduly téže značky.     K ústřednám LST je možné připojit moduly LST, Apollo nebo 
System Sensor.     K ústřednám AlgoPlus je možné připojit moduly Apollo.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x 
OUT - relé)
MHY 923

Obsahuje jedno samostatně ovla-
datelné bistabilní relé a jeden vstup 
pro přenos informací do  ústředny 
EPS. Tento vstup umožňuje kontrolu 
připojeného vnějšího zařízení ovlá-
daného vestavěným  relé, nebo lze 
vstup nastavit jako nezávislý. Na tento vstup lze 
připojit, např. nasávací hlásič, u nějž  je současně za-
pojen rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt 
(poplach).  Reléový výstup se aktivuje podle druhu 
zapojení a nastavení v konfiguračním programu  
ústředny.

Koppler se 4 vstupy a 4 reléovými 
výstupy
FI700/M4IN4REL

Koppler se 4 vstupy a 4 reléovými 
výstupy

SS adresný koppler dva vstupy/jeden 
relé výstup se zdvojeným izolátorem 
(M221E)
M921A

SS adresný koppler dva hlídané 
vstupy /jeden relé NO/NC výstup 
2A/30Vss,  se zvojeným izoláto-
rem,(ekvivalent M221E)

XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s 
izolátorem
55000-588APO

XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s 
izolátorem, 3 hlídané vstupy a 3 NO/
NC relé výstupy max. 30V/1A

https://go.adiglobal.cz/k2-8219143
https://go.adiglobal.cz/p2-7530422
https://go.adiglobal.cz/p2-13166174
https://go.adiglobal.cz/p2-3325132
https://go.adiglobal.cz/p2-5545872
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Adresné technologie
Adresné signalizační prvky
Požární sirény, majáky a komb. prvky

Signalizační prvky s komunikačním rozhraním pro připojení na kruhovou linku kompatibilní ústředny 
EPS.
 

K ústřednám EPS LITES je možné připojit pouze signalizační prvky téže značky.     K ústřednám LST je možné připojit signalizační prvky 
LST, Apollo nebo KAC.     K ústřednám AlgoPlus je možné připojit signalizační prvky Apollo.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Siréna s vestavěným modulem MHY 
924
MHY 924/S

Siréna připojitelná na kruhovou linku 
adresovatelných systémů EPS LITES. 
Napájení z kruhové linky nebo z aku-
mulátoru AKU P-169V.

XP95 adresná IP65 červená siréna s 
izolátorem, 3 tóny
55000-001APO

Siréna s  nastavitelnou zvukovou úro-
vní a s napájením z kruhové linky s 
malým  proudovým odběrem. Navíc 
je vybaven izolátorem.

Inteligentní nástěnná siréna s 
červeným majákem, bílé těleso, s 
izolátorem
WSS-PR-I46

Inteligentní audio vizuální výstražné 
zařízení s izolátorem napájené z linky 
ústředny. Akustický výkon 95dB(A) 
± 3dB. Krytí IP závisí na typu použité 
patice - IP21C s nízkou paticí B501AP, 
IP44 s vysokou, IP65 s voděodolnou 

paticí,  -25 až 70°C.

XP95 adresná siréna se světelnou 
signalizací
55000-005APO

Adresná červená siréna se světelnou 
signalizací.Výběr ze 3 synchronizo-
vaných tónů s nastavitelnou zvuko-
vou úrovní (max 100 dB(A), umožňuje 
šiřší možnosti nasazení.

https://go.adiglobal.cz/k2-12120406
https://go.adiglobal.cz/p2-12120371
https://go.adiglobal.cz/p2-7794001
https://go.adiglobal.cz/p2-10202586
https://go.adiglobal.cz/p2-7794002
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Adresné bezdrátové prvky
Technologie pro systémy LST

Bezdrátová nadstavba, jejímž základním prvkem je vždy rádiový interface s komunikačním rozhraním 
pro připojení na kruhovou linku kompatibilní ústředny EPS.
 

K ústřednám LST je možné připojit bezdrátovou nadstavbu FI720 s klasickou koncepcí, 200AP-RF s „mesh“ architekturou nebo nad-
stavbu Apollo Xpander. K ústřednám AlgoPlus je možné připojit bezdrátovou nadstavbu Apollo XPander.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Analogové rádiové rozhraní s 
izolátorem pro bezdrátové prvky 
řady FI720/RF
FI720/RF/W2W

Rádiové rozhraní s izolátorem za-
bírající na kruhové lince jednu adre-
su, napájeno z kruhové linky. Komu-
nikuje s až 32 hlásiči řady FI720/RF 
nebo tlačítky a moduly řady FI700/RF, 
dosah max. 600 m (přímá viditelnost) 
s možností zvýšení na až 6 km (přímá viditelnost) 
pomocí max. 7 expanderů FI720/RF/WE; vzdálenost 
rozhraní od expanderu a expanderů navzájem je 
max. 1000 m (přímá viditelnost). Frekvenční pásmo 
868 MHz, 7 oboustranných komunikačních kanálů, 
2 ortogonální antény.

200AP-RF - analogové rádiové 
rozhraní pro bezdrátové prvky
M200G-RF

Prvek bezdrátového systému 200AP-
-RF se síťovou topologií. Rádiové 
rozhraní s izolátorem zabírající jed-
nu adresu, napájeno z kruhové lin-
ky. Komunikuje s až 32 prvky řady 
200AP-RF, dosah max. 400 m (přímá 
viditelnost) s možností zvýšení pomocí expandérů 
M200F-RF; vzdálenost rozhraní od expanderu a 
expanderů navzájem je max. 500 m (přímá viditel-
nost). Frekvenční pásmo 868 MHz, 16 oboustran-
ných komunikačních kanálů. Instaluje se do patice 
B501AP.

XPander bezdrátové rozhraní, až 
31 bezdrátových prvků na jedno 
rozhraní
XPA-IN-14050-APO

Rádiové rozhraní pro bezdrátové 
prvky řady XPander. Na kruhové lin-
ce může být zapojeno max. 5 těchto 
modulů, každý modul je schopen ko-
munikovat s max. 31 kompatibilními 
bezdrátovými prvky.

https://go.adiglobal.cz/k2-17178093
https://go.adiglobal.cz/p2-17178295
https://go.adiglobal.cz/p2-17862347
https://go.adiglobal.cz/p2-14076449


G-380 Česká republika: TEL.:  +420 543 558 100  l  EMAIL: obchod.cz@adiglobal.com  l  www.adiglobal.cz

Sy
st

ém
y 

EP
S

G-380

EP
S

Konvenční technologie
Konvenční ústředny EPS
Ústředny Lites, C-TEC a Kilsen

Konvenční ústředny jsou určeny pro apli-
kace menšího rozsahu, má být Konvenční 
ústředny jsou určeny pro aplikace menšího 
rozsahu nebo všude tam, kde není požado-
vána přesná informace o hlásiči v poplachu.
 

Náš sortiment zahrnuje ústředny C-TEC řady CFP, ústřednu LITES MHU 115/K a ústředny Kilsen řady KFP. Všchny umožňují připojení 
mnoha různých typů konvenčních hlásičů, modulů a signbalizačních prvků, s výběrem nejlépe vyhovujícím požadavkům konkrétní ap-
likace vám rádi pomůžeme.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Konvenční ústředna EPS 4-zónová, 
možnost rozšíření na 8 zón
MHU 115/K

Ústředna s 1 smyčkovou deskou (4 
smyčky, každá max. 25 konvenčních 
hlásičů) a možností rozšíření o dru-
hou smyčkovou desku. Obsahuje 
systémovou desku, desku ovládání, 
zdroj, grafický displej; v krytu je pro-

stor pro 2 akumulátory max. 12 Ah.

Konvenční ústředna EPS 4-zónová, 
CZ verze
CFP704-4/CZ

Ústředna certifikovaná dle EN54-2 a 
EN54-4 ; 4 konvenční smyčky (max. 
500 m), 4 sirénové smyčky (max. 500 
m), napájecí zdroj max. 1,5 A, prostor 
pro 2 akumulátory max. 3,2 Ah.

Konvenční ústředna EPS, 4 zóny, 4+2 
výstupy
KFP-CF4-20

Střední model řady konvenčních 
požárních ústředen firmy UTC Fire & 
Security. 4 konvenční smyčky, v každé 
až 20 hlásičů řady KL700.

https://go.adiglobal.cz/k2-14031480
https://go.adiglobal.cz/p2-10463083
https://go.adiglobal.cz/p2-14031438
https://go.adiglobal.cz/p2-8226755
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Konvenční ústředny řady CFP
Tyto ústředny se vyznačují jednoduchou obsluhou 

a vysokou spolehlivostí a vyhovují požadavkům norem EN54-2 a EN54-4.

K základním rysům a vlastnostem ústředen řady CFP patří:
• Plastová skříň s možností povrchové nebo zápustné montáže
• 2, 4 nebo 8 konvenčních smyček = detekčních zón (podle typu ústředny)
• 4 konvenční sirénové výstupy 
• Reléový výstup Porucha
• Široký výběr uživatelských bezpečnostních funkcí včetně možnosti některé tyto funkce aktivovat/deakti-

vovat
• Přístup k uživatelským funkcím vyšší úrovně podmíněný zadáním kódu nebo použitím aktivačního klíče
• Široký výběr instalačních funkcí

• Nastavitelné zpoždění
• Automatický reset poplachů (nevyhovuje EN54-2)
• Párování zón (nevyhovuje EN54-2)
• Testování jednotlivých zón
• Chování umlčených sirén v případě dalšího poplachu (jsou/nejsou znovu aktivovány)
• Detailní diagnostika

• Podporovány jsou následující funkce vyžadované normou EN54-2:
• Výstupy pro signalizační zařízení (odst. 7.8) – k dispozici jsou 4 konvenční sirénové výstupy
• Zpoždění výstupů (odst. 7.11) – pro každou zónu je možné nastavit zpoždění sirénových poplacho-

vých výstupů
• Testovací režim (odst. 10.0) – je k dispozici pro každou zónu

• Podporovány jsou následující funkce nevyžadované normou EN54-2:
• Výstup RESET – výstup typu OC poskytující signál pro resetování kteréhokoli prvku systému EPS (je-li 

to vyžadováno) současně se znovunastavením ústředny
• Výstup REM – výstup typu OC pro aktivaci např. zřízení dálkového přenosu v případě poplachu
• Výstup AUX – výstup typu OC pro aktivaci libovolného prvku systému EPS v případě poplachu
• 2 pomocné vstupy (ALERT & CC) – Varování a Časové znamení 
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Konvenční technologie
Konvenční hlásiče

 Automatické hlásiče požáru s výstupem pro připojení na hlásičovou linku konvenční ústředny EPS. Vy-
brané typy s reléovým výstupem je možné připojit k ústřednám PZTS jako doplňkovou detekci požáru 
(necertifikovanou jako EPS).

Nejčastějšími typy jsou hlásiče optickokouřové, teplotní, kombinované, ionizační či hlásiče plamene. K dipozici jsou i zodolněné typy pro 
průmyslové aplikace nebo typy konstruované a certifikované do prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Hlásič plamene konvenční napěťový, 
IP65, EX
MHG 585.078 Ex

Hlásič plamene s napěťovou cha-
rakteristikou, určený zwjména do 
prostor s nebezpečím výbuchu (Ex 
II 2G Ex e T6/T5). Instaluje se do míst 
předpokládaného výskytu plame-
ne, pracuje na principu detekce in-

fračerveného záření plápolajícího plamene.

Konvenční optickokouřový hlásič, 
bez patice
C4416

Optickokouřový hlásič certifikovaný 
dle EN 54-7, určený do vnitřních 
prostor neprůmyslového charakte-
ru. Instaluje se do míst předpoklá-
daného výskytu a soustřeďování 
kouře. Pracuje na principu rozptylu 

infračerveného záření na částicích kouře.

ECO1000 konvenční optickokouřový 
hlásič, bez patice
ECO1003

Hlásič certifikovaný dle EN 54-7 s au-
tomatickým dorovnáváním citlivosti 
detekce přítomnosti kouře.  Zpravidla 
se připojuje k ústřednám PZTS jako 
prvek volitelné požární ochrany.

Konv. komb. (opt. + tepl. - tř. A1R) 
hlásič se samoreset. rel. paticí 12 V, 
Ex
MM2351/Ex

Kombinovaný optokouřový a teplotní 
detektor 58°C, samoresetovací v pro-
vedení Ex do výbušného prostředí. 
Pro správnou funkci a dodržení poža-
davků legislativy je nutné jej používat 
společně s jiskrově bezpečným zdro-

jem a jiskrově bezpečným relé.

Texecom

https://go.adiglobal.cz/k2-3052993
https://go.adiglobal.cz/p2-2656270
https://go.adiglobal.cz/p2-14031524
https://go.adiglobal.cz/p2-4032231
https://go.adiglobal.cz/p2-13326354
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Tlačítkové hlásiče

Manuální tlačítkové hlásiče požáru s výstupem pro připojení na hlásičovou linku konvenční ústředny 
EPS. Typy s reléovým výstupem je možné použít i v systémech PZTS nebo EKV.
 

Kromě standardních typů pro instalace ve vnitřním nebo venkovním prostředí jsou k dipozici i zodolněné typy pro průmyslové aplikace 
nebo typy konstruované a certifikované do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Konvenční tlačítkový hlásič červený 
speciální, prolamovací sklo
MHA 901

Tlačítkový hlásič určený např. pro 
požární odvětrání. Vybaven je 1 
přepínacím kontaktem (zatížitelnost 
max. 50 V ss / 0,5 A) a 4 indikačními 
LED.

Červený tlačítkový hlásič bez 
prolamovacího prvku, pro 
povrchovou montáž
BF370S

Červený tlačítkový hlásič bez pro-
lamovacího prvku, pro povrchovou 
montáž

Tlačítkový hlásič s plastem i sklem a 
LED indikací
CXL/G/P/R/BB/470/680 UNIVERSAL

Tlačítkový konvenční hlásič s plastem 
i sklem a LED indikací, IP42, -40 až 
85°C

LST konvenční tlačítkový hlásič, 
červená barva
HME/3000/11/H1/02

LST konvenční tlačítkový hlásič, 
červená barva, symbol požáru. Ak-
tivační tlačítko je umístěno pod 
sklíčkem, které je nejprve potřeba 
rozbít.

https://go.adiglobal.cz/k2-12122906
https://go.adiglobal.cz/p2-1707537
https://go.adiglobal.cz/p2-16375044
https://go.adiglobal.cz/p2-5772836
https://go.adiglobal.cz/p2-20561175
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Lineární paprskové hlásiče

Lineární hlásiče detekují požár pomocí IR paprsku, jehož intenzita je mezi vysílačem a přijímačem sni-
žována kouřovými částicemi rozptýlenými ve střeženém prostoru. Hlásiče jsou vybaveny výstupem 
pro připojení na hlásičovou linku konvenční ústředny EPS.
 

K dispozici jsou odrazné typy s vysílačem a přijímačem v jednom modulu i typy s odděleným vysíačem a přijímačem, jež mají menší 
nároky na volný prostor. Nabídnout můžeme i typ certifikovaný pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo speciální technologii Xtralis 
OSID umožňující s jedním přijímačem použít více vysílačů a pokrýt tak větší prostor.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

FIRERAY One - konvenční lineární 
kouřový hlásič, odrazná verze, dosah 
max. 50 m
6010-100

Standalone reflective beam detector 
with Auto-alignment, Building Move-
ment Tracking™ and Light Cancella-
tion Technology™.   Operating range 
up to 50m

Konvenční lineární kouřový hlásič, 
odrazná verze, dosah max. 50 m
FIRERAY 5000

Lineární hlásič kouře, odrazná verze, 
s integrálním laserem a motorickým 
oládáním, automatické nastavení při 
instalaci, automatická kompenzace 
pohybu budov a zaprášení,  dosah 
8-50m, 50-100m s přídavnou sadou 

zrcadel „FIRERAY5000 100m kit”, napájení 14-28Vss, 
odběr v nízkoproudovém režimu max. 12mA a ve 
vysokoproudovém režimu 52mA, -10 až 55°C.

Fireray 3000 Exd - sestava lineárního 
hlásiče pro Ex prostředí, dosah 100 m
3000-115

Verze lineárního hlásiče Fireray 3000 
v provedení pro prostředí s nebez-
pečím výbuchu.

OSID - vysílač, std. výkon, externí 
napájení
OSE-SPW

OSID vysílač - standardní výkon, IP44 
pro elektroniku a IP66 pro optiku, 
-10°C až 55°C.

https://go.adiglobal.cz/k2-8215845
https://go.adiglobal.cz/p2-16513582
https://go.adiglobal.cz/p2-6119789
https://go.adiglobal.cz/p2-20583334
https://go.adiglobal.cz/p2-9013482
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Nasávací detekce kouře

Nasávací hlásiče detekují požár díky kouřovým částicím rozptýleným ve vzduchu, který je pomocí po-
trubí nasáván do jednotky s velmi vysokou citlivostí. Nasávací jednotky jsou vybaveny výstupy pro 
připojení na hlásičovou linku konvenční ústředny EPS.
 

Můžeme vám nabídnout nejširší sortiment nasávacích jednotek (od jednodušších pro aplikace menšího rozsahu až po špičkovou tech-
nologii VESDA E schopnou pokrýt velké prostory nebo až 40 samostatných nasávacích bodů, např. datových rozvaděčů) a všechny 
potřebné součásti nasávacího potrubí.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

VESDA-E - nas. jedn. 1-4 potrubí/
sektory, až 2000 m2, LCD displej, 12 
relé
VES-A10-P

VESDA-E - nas. jedn. 1-4 potrubí/sek-
tory, až 2000 m2, LCD displej, 12 relé

Stratos ModuLaser - nasávací 
detekční modul 1K, 1 potrubí max. 
150 m
9-30783

Stratos ModuLaser - nasávací de-
tekční modul 1K, 1 potrubí max. 150 
m

Stratos ModuLaser - modul 
uživatelského rozhraní s TFT 
displejem
9-30781

Stratos ModuLaser - modul uživatel-
ského rozhraní s TFT displejem

Nasávací detekční systémy VESDA
Xtralis

https://go.adiglobal.cz/k2-17073335
https://go.adiglobal.cz/p2-20737204
https://go.adiglobal.cz/p2-20678490
https://go.adiglobal.cz/p2-20691683
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Lineární teplotní detekce

Lineární teplotní hlásiče detekují požár pomocí speciálního kabelu reagujícího 
na teplo vznikající při požáru. Vyhodnocovací jednotky jsou vybaveny výstupy 
pro připojení na hlásičovou linku konvenční ústředny EPS.
 

Můžeme vám nabídnout technologii digitální (nevratná změna parametru detekčního kabelu následkem tepla) i analogovou (lineární 
změna některého z parametrů kabelu v závislosti na teplotě okolí). Detekční kabely jsou kromě standardních typů k dispozici i v 
provedení pro prostředí s vyšší nebo naopak nižší teplotou či typy s vyšší mechanickou odolností nebo pro prostředí se zvýšenou 
koncentrací chemických výparů.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Detekční teplotní kabel, teplota 
statické reakce 74°C ± 5°C
ALW-68

Teplotní detekční kabel Alarmwire 
ALW-68 reaguje po celé délce na lo-
kální přehřátí kolem 74°C. Spolu s vy-
hodnocovací jednotkou je teplotním 
hlásičem třídy B dle ČSN EN 54-5, min. 
teplota použití -30°C, max. teplota 

použití dle ČSN EN54-5  65°C,, krytí až IP65 (dle krytí 
spojů kabelu ve hlídaném prostoru), certifikace TA-
ZÚS.

Alarmline II - analogový detekční 
kabel s PVC pláštěm, 100 m, červený
AA-0100

4-vodičový teplotní detekční ka-
bel určený pro aplikace ve vnitřním 
prostředí bez rizika mechanického 
poškození nebo vystavení nepřízni-
vým vlivům prostředí.

Alarmline II - analogový detekční 
kabel s nylonovým pláštěm, 100 m, 
černý
AAN-0100

4-vodičový teplotní detekční kabel 
určený pro aplikace ve venkovním 
prostředí, kde lze předpokládat pů-
sobení slunečního svitu a případně 
neagresivních chemikálií.

Alarmline II - propojovací krabice pro 
analogové i digitální det. kabely
ACA-JBW

Polykarbonátová propojovací krabice 
s krytím IP65/66 vhodná pro aplikace 
ve vnitřním i venkovním prostředí.

https://go.adiglobal.cz/k2-2236061
https://go.adiglobal.cz/p2-2062656
https://go.adiglobal.cz/p2-13815411
https://go.adiglobal.cz/p2-13815498
https://go.adiglobal.cz/p2-13816153
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Hlásiče plamene

Hlásiče detekující požár pomocí zjišťování IR či UV záření 
emitovaného plameny. Hlásiče jsou vybaveny výstupy pro 
připojení na hlásičovou linku konvenční ústředny EPS, pří-
padně výstupem pro připojení k ústředně PZTS (doplňková 
detekce požáru).
 

K dispozici jsou typy standardní, se zvýšenou mechanickou odolností, se zvýšenou odolnosti vůči plameni nebo chemikáliím i typy cer-
tifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny se vyznačují vysokou citlivostí a rychlostí reakce.

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Talentum IR2 - plamenný hlásič s 2xIR 
senzorem, std. kryt
16581

Reaguje na vyzařování otevřeného 
ohně v IR pásmu, detekční dosah 
max. 25 m. Reléové výstupy (po-
plach, porucha), krytí IP65, určený pro 
vnitřní prostředí. Vyhovuje EN 54-10, 
class 1.

Talentum IR3 - plamenný hlásič s 3xIR 
senzorem, nerezový kryt
16509

Talentum IR3 - plamenný hlásič s 3xIR 
senzorem, nerezový kryt

Talentum UV/IR2 - plamenný hlásič 
s 2xIR+1xUV senzorem, ohniodolný 
kryt
16521

Talentum UV/IR2 - plamenný hlásič 
s 2xIR+1xUV senzorem, ohniodolný 
kryt

Hlásiče plamene FFE a Takex
FFE

https://go.adiglobal.cz/k2-12879885
https://go.adiglobal.cz/p2-12879806
https://go.adiglobal.cz/p2-17969242
https://go.adiglobal.cz/p2-17969562
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Konvenční signalizační prvky
Požární sirény, majáky a komb. prvky

Univerzální signalizační prvky pro připojení k příslušným výstupům ústředny EPS.
 

K dispozici jsou sirény, majáky a kombinované prvky v provedení pro vnitřní i venkovní prostředí, pro průmyslové aplikace i typy certifi-
kované pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 
úrovně hlasitosti
CWSO-RR-S1

EN54-3 nezálohovaná červená siréna 
- výstražné zařízení poskytující vy-
nikající všesměrovou signalizaci v 
kombinaci s vysokou kvalitou, spole-
hlivostí a delší provozní životností.

EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 
úrovně hlasitosti, vysoká patice
ROLP/R/D

Dvoutónová nezálohovaná červená 
polarizovaná plastová siréna,. Výběr 
1. tónu z 32 možností, nastavitel-
ný výběr z 32 tónů, nastavení hla-
sitosti pomocí přepínačů. Určena 
pro povrchovou montáž, certifikát  

0832-CPD-0128.

Nástěnný / stropní xenonový maják 
červený, červené záblesky, vysoká 
patice
SO/R/DR/10C

Polarizovaný zábleskový plastový 
maják s xenonovou výbojkou pro 
systémy požární a zabezpečovací si-
gnalizace a technologické aplikace ve 
vnitřním i vnějším prostředí. Napájení 
10 až 60 Vss,  88mA/ 24V, frekvence 

záblesku 1 Hz, barva čočky červená s červenou pa-
ticí, krytí IP65C,  -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 
100mm

Univerzální xenonový maják pro EX 
prostředí, barvy dle výběru
XB11

Maják IP66, EExd IIB T4,T5,T6, Ex II 
2GD, -55°C až +70°C, 5J/1Hz, odběr 
320mA/24V, barva čočky výběr z ba-
rev červená, žlutá, oranžová, modrá, 
zelená, bezbarvá modrá, zelená, bez-
barvá,  barva majáku výběr z barev 

černá, šedá, bílá, červená, modrá, žlutá, speciální

https://go.adiglobal.cz/k2-11308431
https://go.adiglobal.cz/p2-11308407
https://go.adiglobal.cz/p2-5342979
https://go.adiglobal.cz/p2-5147171
https://go.adiglobal.cz/p2-87299
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Texecom

Ostatní signalizační prvky

Paralelní signalizace a speciální signalizač-
ní prvky pro připojení k příslušným výstupům 
ústředny EPS.
 

Můžeme vám nabídnout prvky paralelní signalizace, požární zvonky a hlasové sirény, vše v provedení pro vnitřní nebo venkovní pro-
středí, příp. pro průmyslové aplikace.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Solenoidový požární zvonek, 
napájení 24 V ss, IP44
FB24/W

Elektronický zvonek pro systémy 
požární a zabezpečovací signalizace 
a technologické aplikace ve vnitřním 
prostředí. Napájení 18 - 30 Vss / od-
běr 30 mA, provedení kov, rozměry 
155mm x výška 85mm, hmotnost 1,1 
kg.

Texecom Nexus 110 - hlasová siréna bez 
majáku, 24 V ss
PNV-0001

Červená hlasová siréna bez majáku; 
až 7 hlasových zpráv (nahratelných 
přes USB port) a 64 tónů, hlasitost 
max. 90 dB (zprávy) / 116 dB (tóny) s 
možností nastavení, krytí IP66. Napá-
jení 24 V ss / max. 30 mA.

Texecom Nexus 110 - hlasová siréna s 
červeným xenonovým majákem, 230 
V stř.
PNV-0018

Červená hlasová siréna s majákem; až 
7 hlasových zpráv (nahratelných přes 
USB port) a 64 tónů, hlasitost max. 90 
dB (zprávy) / 116 dB (tóny) s možností 
nastavení, krytí IP66. Napájení 230 V 
stř. / max. 100 mA.

https://go.adiglobal.cz/k2-84197
https://go.adiglobal.cz/p2-81397
https://go.adiglobal.cz/p2-16830454
https://go.adiglobal.cz/p2-16830691
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HW pro systémy EPS
OPPO + úschova klíčů a dokumentů

Prostředky, díky nimž je zásah HZS jednodušší - umožňují základní ovládání systému EPS a bezpečné 
umožení klíčů od objektu a dokumentace systému EPS, příp. objektu, kde je instalován.
 

KTPO můžete mít ve standardním nebo nerezovém provedení, případně v barvě dle vzorníku RAL. Pro uschování dokumentace systé-
mu EPS vám rádi nabídneme k tomu určené uzamykatelné skříně.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Obslužné pole požární ochrany 
(OPPO) pro ústředny MHU 
115/16/117, 5 tlačítkové
MHY919

OPPO obslužné pole požární ochra-
ny k ústředně MHU115 propojitelné 
přes desku rozhraní RS485 „DSLRS485 
nebo univerzální.

Požární trezor bez motýlkového 
zámku, varianta 24V,
TREZOR motýlkový 24V

Požární trezor bez motýlkového zám-
ku, varianta 24V, montážní otvor ve 
zdi Š325mm x V235mm x H180mm

Nerezový požární trezor pro 
motýlkový nebo cylindrický zámek, 
napájení 12/24V
FSK700-2/D1

Celonerezový trezor pro uložení 1 
hlavního klíče. Vnitřní dvířka volitelně 
v provedení s cylindrickou vložkou 
(poloviční, 30,5/35,5 mm) nebo 
motýlkovým zámkem (typy 2, 2005, 
70091/92).  Bohaté příslušenství pro 

různé způsoby instalace.

Uzamykatelná skříňka na 
dokumentaci k systému EPS, CZ+SK 
verze
LA-DOC-BOX-R-FIRE-CZ/SK

Červená uzamykatelná skříňka, roz-
měry 430 x 400 x 90 mm.

https://go.adiglobal.cz/k2-84255
https://go.adiglobal.cz/p2-10203426
https://go.adiglobal.cz/p2-8219142
https://go.adiglobal.cz/p2-17864652
https://go.adiglobal.cz/p2-13743276
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Přídržné magnety

Přídržné magnety jsou nedílnou součástí PBŘ prakticky ka-
ždého objektu.
 

K dispozici jsou přídržné magnety s různou přídržnou silou a v provedení standardním nebo certifikovaném pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Samozřejmostí je i široký sortiment montážních držáků a kotev.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. 
tlačítkem, protikus s kloubem
ART1345

Přídržný magnet 980 N (100kg) s vy-
pínacím tlačítkem, kotva s kloubem, 
24Vss /100mA, hmotnost 0,81kg, cer-
tifikát 0407-CPD-065

Přídržný magnet 40kg, univerzální s 
tlačítkem, včetně kotvy s kloubem
GTR048A07

Přídržný magnet pro univerzální 
montáž, 400N (40kg) s ochrannou 
diodou a vypínacím tlačítkem, včetně 
kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 
1,6W,  magnet IP54, připojení IP42. 
certifikát 0786-CPD-20435 (ekviva-
lent FE230).

Přídržný magnet 40kg s nohou 
325mm, s tlačítkem, včetně kotvy s 
kloubem
GTR048A010-325

Přímá náhrada ART1370/30. Přídržný 
magnet s univerzálním držákem 
325mm pro montáž na stěnu anebo 
podlahu, 400N (40kg) s ochrannou 
diodou a vypínacím tlačítkem, včetně 
kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 
1,6W,  magnet IP54, připojení IP42. certifikát 0786-
CPD-20435 ( ekvivalent FE260-325 )

ATEX přídržný magnet 157kg
GT70R050

ATEX přídržný magnet pro univerzál-
ní montáž, 1568 (157kg), bez Ex kotvy 
o průměru 75mm, 24Vss/ 3W,  IP65, 
rozmezí pracovních teplot -5°C až 
50°C, rozměry 130x117x106mm, VdS 
23103, EX IIG Eex me II T6

https://go.adiglobal.cz/k2-8525677
https://go.adiglobal.cz/p2-80229
https://go.adiglobal.cz/p2-8525701
https://go.adiglobal.cz/p2-8525821
https://go.adiglobal.cz/p2-8526277
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Mechanické kryty a ochranné prvky

I technologie, jež chrání lidské životy a majetek, je třeba chránit - zejména 
před úmyslným či neúmyslným poškozením, zneužitím nebo klimatickými 
vlivy.
 

Nejčastěji používanými ochrannými prvky jsou kryty tlačítkových hlásičů (normální či s vestavěnou sirénkou signalizující otevření), 
ochranné klece pro hlásiče systému EPS, reproduktory či osvětlovací tělesa a signalizační prostředky indikující pokusy o odcizení 
hasicího přístroje nebo neautorizované otevření nouzového východu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Sestava ochranného krytu pro 
tlačítkové hlásiče, zápustná montáž
STI-15010ML

Brání náhodnému nebo úmyslnému 
zneužití požárního tísňového hlásiče.

Sestava ochranného krytu se sirénou 
pro tlačítkové hlásiče, povrchová 
montáž
STI-15C20ML

Brání náhodnému nebo úmyslnému 
zneužití požárního tísňového hlásiče. 
V případě otevření krytu se aktivuje 
výstražná vestavěná sirénka.

Prvek pro signalizaci krádeže či 
neoprávněného použití hasicího 
přístroje
STI 6200

Efektivně chrání volně umístěné 
hasící přístroje proti vandalizmu 
nebo krádeži přičemž nebrání jejich 
volnému použití v případě požáru.

Prvek pro signalizaci neoprávněného 
otevření nouzového východu, 
1-křídlé dveře
STI 6400

Autonomní jednotka, která v případě 
neoprávněného otevření dveří signa-
lizuje tento stav akusticky.

https://go.adiglobal.cz/k2-12142806
https://go.adiglobal.cz/p2-12142878
https://go.adiglobal.cz/p2-12142837
https://go.adiglobal.cz/p2-12143393
https://go.adiglobal.cz/p2-12143432
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Odstraňte falešné požární 
poplachy, zabraňte 
krádeži a minimalizujte 
poškození zařízení

 www.sti-emea.com   info@sti-emea.com   01527 520 999 

ADI Czech Catalogue_Safety Technology International_A4 Advert.indd   1 26/02/2019   12:56:27
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Příslušenství EPS
Napájecí zdroje
Napájecí zdroje Elmdene

Elmdene je britská společnost specializující se zejména na výrobu napáje-
cích zdrojů pro různé aplikace, včetně certifikovaných typů pro systémy EPS.
 

Sortiment napájecích zdrojů Elmdene zahrnuje zejména řadu STX certifikovanou dle normy EN54-4 (napájecí zdroje pro EPS) a novou 
řadu ST certifikovanou kromě EN 54-4 i dle normy EN 12101-10 (napájecí zdroje pro systémy požárního odvětrávání). V obou řadách 
je k dispozici široký výběr typů lišících se max. výstupním proudem a velikostí krytu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 
V ss / max.8 A v krytu, aku max. 2 x 
40 Ah
STX2410-H

Napájení zdroj schválený podle nor-
my EN54-4, ideální pro Napájení 
zdroj schválený podle normy EN54-
4, ideální pro použití v systémech 
elektrické požární signalizace a dále v 
nasávacích a ventilačních aplikacích. 

Jeho výstup o napětí 27,6Vdc dodává stejnosměrný 
proud o celkové hodnotě až 10 A do zátěže a so-
učasně umožňuje dobíjení záložních baterií (10A do 
zátěže při použití akumulátorů s kapacitou 18Ah; 8A 
do zátěže při použití akumulátorů s kapacitou 38Ah; 
7,2A do zátěže při použití akumulátorů s kapacitou 
65Ah - nutno objednat samostatný kryt na AKU).

Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 1,0 A (max. 
1,35 A) pro EPS, aku max. 2 x 7 Ah
2401ST-C

Zálohovaný spínaný napájecí zdroj 
certifikovaný dle EN54-4 (systémy 
EPS) a EN12101-10 (systémy požár-
ního odvětrávání). 2 nezávislé na-
pájecí výstupy, jištění akumulátorů 
PTC pojistkou. 6 indikačních LED pro 

signalizaci provozních a poruchových stavů zdroje, 
bezpotenciálový NC/NO poruchový výstup.

Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 4,0 A (max. 
5,7 A) pro EPS, aku max. 2 x 38 Ah
2405ST-H

Zálohovaný spínaný napájecí zdroj 
certifikovaný dle EN54-4 (systémy 
EPS) a EN12101-10 (systémy požár-
ního odvětrávání). 2 nezávislé na-
pájecí výstupy, jištění akumulátorů 
PTC pojistkou. 6 indikačních LED pro 

signalizaci provozních a poruchových stavů zdroje, 
bezpotenciálový NC/NO poruchový výstup.

Napájecí zdroje Elmdene a Pulsar
Elmdene

https://go.adiglobal.cz/k2-11928592
https://go.adiglobal.cz/p2-11902920
https://go.adiglobal.cz/p2-19806698
https://go.adiglobal.cz/p2-20562787
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sales@elmdene.co.uk
www.elmdene.co.uk

Univerzální a specifická řešení napájení 
POPLACHOVÝCH a EPS systémů

ŘADA 24 V 
ZDROJŮ ST

Napájecí zdroje 24 V pro 
EPS systémy, EN54-4, 

EN12101-10

ŘADA ZDROJŮ 
ACCESS-PSU

ŘADA 12 V 
GEN

Napájecí zdroje 12 V pro 
dveřní kontroléry 

přístupových systémů

Napájecí zdroje pro 
poplachové systémy, 
EN50131-6, stupeň 3

NAPÁJECÍ ZDROJE 
SVĚTOVÉ ÚROVNĚ

PŘEDSTAVOVANÉ PRODUKTY:
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Příslušenství EPS
Napájecí zdroj Pulsar

Polská společnost Pulsar se rovněž specializuje na napájení různých zaří-
zení a typy certifikované pro napájení systémů EPS tvoří významnou část 
jejich produktového portfolia.
 

Sortiment napájecích zdrojů Pulsar je primárně tvořen novou řadu EN54C certifikovanou dle normy EN54-4 (napájecí zdroje pro EPS) i 
dle normy EN 12101-10 (napájecí zdroje pro systémy požárního odvětrávání). K dispozici je široký výběr typů lišících se max. výstup-
ním proudem a velikostí krytu, některé typy jsou vybaveny komfortním uživatelským rozhraním s LCD displejem a možností dálkového 
monitoringu zdrojů.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 7,4 A (10 A 
krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 
65 Ah
EN54C-10A65

Spínaný napájecí zdroj v krytu s indi-
kačními LED schválený podle normy 
EN54-4, ideální pro použití v sys-
témech elektrické požární signaliza-
ce a dále v nasávacích a ventilačních 
aplikacích. Jeho výstup o napětí 27,6 

V ss dodává do zátěže stejnosměrný proud až 7,4 A 
(10,0 A po dobu max. 5 minut) a současně umožňu-
je dobíjení záložních akumulátorů s kapacitou až 
65 Ah.

Sp. zdroj, 27,6 V ss / 8,2 A (10 A 
krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 40 
Ah, LCD
EN54C-10A40LCD

Spínaný napájecí zdroj v krytu s in-
formačním LCD displejem schválený 
podle normy EN54-4, ideální pro po-
užití v systémech elektrické požární 
signalizace a dále v nasávacích a 
ventilačních aplikacích. Jeho výstup 

o napětí 27,6 V ss dodává do zátěže stejnosměrný 
proud až 8,2 A (10,0 A po dobu max. 5 minut) a so-
učasně umožňuje dobíjení záložních akumulátorů s 
kapacitou až 40 Ah.

Výstupní pojistkový modul 8 x 0,5 A 
pro zdroje řady EN54C
EN54C-LB8

Modul pro připojení na 2 AUX výstu-
py napájecího zdroje a poskytující 8 
výstupů samostatně jištěných tavný-
mi pojistkami 0,5 A. Modul je vybaven 
poruchovým výstupem indikujícím 
přepálení některé z pojistek.

Napájecí zdroje Elmdene a Pulsar
Pulsar

https://go.adiglobal.cz/k2-19284797
https://go.adiglobal.cz/p2-19374871
https://go.adiglobal.cz/p2-20472112
https://go.adiglobal.cz/p2-19476564
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RED POWER plus
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RS485 ETHERNET

INTR-C

INTR-C

INTRE-C
INTE-C

ETHERN ET

ETHERNET

ETHERNETTTL

SERIAL

RS485TTL

SERIAL

ETHERNETRS485

Moduly zálohovaných  
napájecích zdrojů
Řada EN54M
 • certifikát stálosti užitkových lastností CNBOP-PIB  
č. 1438-CPR-0630

Certifikované napájecí zdroje podle EN54-4 
pro systémy EPS
Řada EN54C

 • dostupné verze s proudovými kapacitami: 2A / 3A / 5A / 10A
 • dostupné verze s místem na akumulátor od 7Ah do 65Ah
 • komunikace: LAN, RS-485 (jen u verzí s grafickým LCD displejem  
a při doplnění volitelných kom. modulů)

 • splňují požadavky norem: EN54-4, EN12101-10
 • certifikát stálosti užitkových vlastností CNBOP-PIB č. 1438-CPR-0628
 • osvědčení schválení CNBOP-PIB č. 3501/2019
 • záruka: 3 roky od data výroby

Výrobce napájecích zdrojů, 
krytů a dalších elektronických zařízení  

do různých průmyslových odvětví

LED displej grafický LCD displej

Spotřebič 1
Spotřebič 2
Spotřebič 3
Spotřebič 4

servomotory bez vratné pružiny 
servomotory s vratnou pružinou 

Týká se EN54C-...LCD
INTE-C
Interface ETHERNET EN54C-LCD

INTR-C
Interface RS485-TTL EN54C-LCD

INTRE-C
Interface RS485-ETHERNET

EN54C-LS8
Sekvenční modul EN54C-LS8 pro  
servomotory bez vratné pružiny

EN54C-LB4 / EN54C-LB8
LB4/0,5A/FTA pojistkový modul EN54C / 
LB8/0,5A/FTA pojistkový modul EN54C

EN54C-LS4
Sekvenční modul EN54C-LS4 pro servomotory 
bez vratné pružiny

LET ZKUŠENOSTÍ
25
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Příslušenství EPS
Ostatní napájecí zdroje

Naše nabídka napájecích zdrojů je široká a kromě standardních certifikovaných typů zahrnuje i zdroje 
27,6 V ss pro mnohé jiné aplikace.
 

Modulární napájecí zdroje LST jsou certifikované dle normy EN54-4 (napájecí zdroje pro EPS) a umožňují kombinovat 3 typy elektro-
niky lišící se max. výstupním proudem a 4 typy krytů (vč. krytu pro montáž do 19“ racku). Další napájecí zdroje (od společností Pulsar, 
Elmdene a S PoweR) certifikované dle EN 54-4 nejsou a je tedy je možné použít je výhradně tam, kde taková certifikace není požado-
vána - např. pro napájení perimetrických systémů.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Modul zálohovaného zdroje 27,6 V 
ss/ max. 8,5 A
NT608-2

Modul spínaného napájecího zdroje 
vyhovující normě EN54-4. Možnost 
připojení záložních akumulátorů 
(max. 2x 12 V / 217 Ah), poruchový vý-
stup, instalace do krytů řady NTG624 
vybavených indikačním rozhraním 

stavu zdroje.

Lineární napájecí zdroj 27,6 V ss / 
max. 2 A v krytu, aku max. 2 x 7 Ah
AWZG2-24V2A-B

Lineární zdroj 27,6 V ss v kovovém 
krytu, 2 AUX výstupy, výst. proud 
max. 2 A celkem, AKU max. 2 x 7 Ah, 
tamper, LED indikace stavů, OC výstu-
py poruchy a výpadku AC.  Max. dobí-
jecí proud akumulátorů nastavitelný 

na 0,5 A nebo 1 A.

Modul spínaného zdroje 27,6 V ss 
/ 5+0,5 A, indikační LED, bez sign. 
výstupů
G2405NU

Tento modul je určen pro komerční 
použtí mimo systémů EPS. Vyznačuje 
se stabilním výstupním napětím při 
plné zátěži a univerzálním rozsahem 
vstupního napětí 90 - 264Vac.

® Modul spínaného zdroje 27,6 V ss 
/ 5 A, vstup i výstup WAGO svorky, 
odpoj. aku
1PS27V6/05A.3

Modul spínaného zdroje 27,6 Vss 
/ max. 5A s jedním napájecím vý-
stupem, vstupní napětí 230V/50Hz, 
WAGO svorky, odpojovač akumuláto-
ru. Krytí IP20.

®

https://go.adiglobal.cz/k2-17458848
https://go.adiglobal.cz/p2-17459130
https://go.adiglobal.cz/p2-20688283
https://go.adiglobal.cz/p2-11678108
https://go.adiglobal.cz/p2-6302440
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Příslušenství EPS
Kabely a kabelové trasy
Kabely pro EPS + přslušenství

Kabeláž je nedílnou součástí každého rozsáhlejšího systé-
mu a výjimkou nejsou ani systémy EPS. Na jejich kabeláž (vč. 
upevňovacích prvků) platné normy kladou specifické poža-
davky, z nichž vychází  i naše produktová nabídka.
 

Pro systémy EPS vám nabízíme napájecí i sdělovací bezhalogenové kabely od společnosti PRAKAB (kat. PH120-R dle ZP-27/2008 (ČR), 
B2ca s1d1a1 dle ČSN/STN EN 50399, ohniodolné dle ČSN/STN IEC 60331 a vyhovující normě STN 92 0205 (SK)) i kabely J-Y(St)Y se 
sníženou hořlavostí.    Upevňovací prvky kabelů mají při požáru zachovanou funkčnosti dle předpisu ZP27/2008 (ČR), resp. normy STN 
92 0205 (SR).
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Kabely PRAFlaDur® - 1–CSKH–V180 
P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R 
B2ca s1d1a1
Kabely PRAFlaDur®

Kabely jsou určeny pro pevný rozvod 
elektrické energie v obyčejném a 
vlhkém prostředí v hotelích, nemoc-
nicích, v metru, na letištích atd., k 
ochraně lidí a technického vybavení 
budovv případě požáru tam, kde je 
požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové 
instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňu-
je malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodka-
pávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové 
instalace v případě požáru je zaručena pouze při 
použití předepsaných nosných prvků a kabelových 
spojek.

Kabely PRAFlaGuard® F - SSKFH–
V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R 
B2ca s1d1a1
Kabely PRAFlaGuard® F

Kabely jsou určeny pro přenos ana-
logových a digitálních dat, do míst 
se zvýšeným nebezpečím požáru a 
velkou koncentrací osob tam, kde je 
požadavek na zachování funkčnosti 
celé kabelové instalace při požáru. 
Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství te-
pla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící 
částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě 
požáru je zaručena pouze při použití předepsaných 
nosných prvků a kabelových spojek.

Kabely PRAFlaCom® F - SHKFH–R 
B2ca s1d1a1
Kabely PRAFlaCom® F

Kabely jsou určeny pro přenos analo-
gových a digitálních dat, do míst se 
zvýšeným nebezpečím požáru a vel-
kou koncentrací osob tam, kde není 
požadavek na zachování funkčnosti 
celé kabelové instalace při požáru. 
Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství 
tepla a kouře. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

Kabely J-Y(St)Y se sníženou 
hořlavostí pro hlásičové linky EPS
Kabely J-Y(St)Y

Kabely se sníženou hořlavostí pro 
hlásičové linky v systémech EPS

https://go.adiglobal.cz/k2-7414160
https://go.adiglobal.cz/p2-8618474
https://go.adiglobal.cz/p2-8618498
https://go.adiglobal.cz/p2-8618433
https://go.adiglobal.cz/p2-8618565
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Příslušenství EPS
Testovací a montážní nářadí
Testovací plyny a hlavice

Zkušební plyny a hlavice pro testování optickokou-
řových hlásičů, teplotních hlásičů a detektorů CO.
 

Sortiment testovacího vybavení zahrnuje testovací plyny (ruční provedení i provedení pro testovací hlavice), hlavice pro testování op-
tickokouřových i teplotních hlásičů, teleskopické a prodlužovací tyče pro tyto hlavice a další příslušenství.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Zkušební plyn pro optickokouřové 
požární hlásiče, 300 ml
VODAK MV-8

Prověřený technický aerosol ve spreji 
pro testování optických detektorů 
kouře, obsah 300 ml. Je vhodný zej-
ména pro hlásiče dle norem ČSN EN 
14604 a ČSN EN 54-7.

Zkušební plyn pro optickokouřové 
hlásiče, obsah 250 ml
SOLO A5-001 (S.D.A.)

Zkušební plyn pro testování kouřo-
vých hlásičů, pracovní teplota +18°C 
až +28°C, objem 250ml

Testovací hlavice SOLO pro kouřové 
nebo CO hlásiče
SOLO 330-001

Testovací hlavice SOLO pro kouřové 
hlásiče do průměru 100 mm

Testovací hlavice SOLO pro 
optickokouřové hlásiče
SOLO 365-001

Naklápěcí testovací hlavice vy-
užívající vyvíječ kouře aktivovaný 
pomocí senzoru přiblížení. Napájení 
z vestavěného Li-Ion akumulátoru, 
látka pro vyvíjení kouře dodávána 
v cartridgích ES3-001. Automatic-

ké osvětlení testovaného hlásiče, možnost ruční 
zpožděné aktivace testu.

https://go.adiglobal.cz/k2-16943652
https://go.adiglobal.cz/p2-20739535
https://go.adiglobal.cz/p2-86414
https://go.adiglobal.cz/p2-2910883
https://go.adiglobal.cz/p2-15286481
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·  testování optických a ionizačních detektorů

·  český výrobek 

·  kompatibilita se všemi běžnými testovacími hlavicemi

·  použití u všech obvyklých systémů EPS 

·  rychlý nástup reakce 

·  zrychlená doba odpaření 

·  testování lehkých i průmyslových hlásičů 

·  150 a 300 ml obsah plnění ve spreji 

·  otestování více hlásičů na jeden sprej 500

PROČ JE
BEZPEČNOST DŮLEŽITÁ?

Dle současných evropských norem ČSN EN 14604 a ČSN EN 54-7 a světových regulí je zvyšován důraz na požární 
bezpečnost staveb, domácností i průmyslových objektů. Smyslem těchto opatření je zajistit bezpečnost osob a majetku.

Je velmi důležité zaručit funkčnost systémů požární bezpečnosti EPS. Pro správnou funkčnost těchto systémů je potřeba 
provádět pravidelné kontroly. 

K tomu slouží funkční zkoušky, které mají v různých zemích různé parametry. Společným jmenovatelem je proškolení 
kvalifikovaných techniků a oprávnění od výrobce systému EPS tyto zkoušky vykonávat. 

Ve většině zemí světa, je nejpoužívanější metodou testování pomocí testovacího spreje. K tomuto účelu vám poslouží 
renomovanými techniky prověřený testovací sprej MV-8. Jedná se o spolehlivou metodu, použitelnou ve většině prostředí. 
Je to moderní způsob, který používají profesionálové po celém světě.

MV-8 je prověřený technický aerosol ve spreji pro testování optických 
detektorů kouře. Je vhodný zejména pro detektory dle norem
ČSN EN 14604 a ČSN EN 54-7.

SprayService

VODAK s.r.o. je česká společnost působící v oblasti výroby a vývoje technických 

plynných směsí především pro testování systémů elektrické požární signalizace.

www.vodakspray.com(+420) 730 545 695 info@vodakspray.com

VODAK MV-8
SMOKE DETECTOR TESTER
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Příslušenství EPS
Testovací sady

Testovací sady poskytují větší uživatelský komfort a flexibilitu - mj. tím, že 
umožňují jednou hlavicí testovat různé typy bodových hlásičů.
 

Testovací sady obsahují kombinované testovací hlavice, teleskopické tyče a potřebné příslušenství, to vše umístěné v praktickém 
přepravním obalu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Hlavice pro testování kouřových, 
teplotních a CO hlásičů, vč. aku a 
nabíječky
TESTIFIRE 2001-101

Kouřová, teplotní a CO testovací sada 
(obsahuje kompletní sadu s baterka-
mi a nabíječem)

Sada pro testování kouřových, 
teplotních a CO hlásičů ve výšce max. 
6 m
TESTIFIRE 6201-101

Tato testovací a montážní sada ob-
sahuje 1x testovací hlavici Testifire 
2000-001, 1x kapsli TS3-001, 1x kap-
sli TC3-001, 2x akumulátor Solo 770-
001, 1x nabíječku Solo 726-001, 1x 
teleskopickou tyč Solo 100-001, 1x 

montážní hlavici Solo200-001, 1x transportní obal 
Solo 610-001.

Souprava pro testování kouřových, 
teplotních a CO hlásičů ve výšce max. 
9 m
Testifire 9201-001

Tato testovací a montážní sada ob-
sahuje 1x testovací hlavici Testifire 
2000-001, 1x kapsli TS3-001, 2x aku-
mulátor Solo 770-001, 1x nabíječku 
Solo 727-001, 1x teleskopickou tyč 
Solo 100-001, 3x prodlužovací tyč 

Solo 101-001, 1x montážní hlavici Solo200-001, 1x 
transportní obal Solo 610-001.

Urban Kit TESTIFIRE 2001 s 
příslušenstvím, pro výšku max. 4,5 m
URBAN 2001-1-001

Mobilní sestava pro testování požár-
ních hlásičů. Obsahuje testovací 
hlavici Testifire 2001 (pro kouřové, 
teplotní a CO hlásiče) s příslušen-
stvím, teleskopickou tyč Solo 110, 
3 prodlužovací tyče Solo 111 a pře-

pravní batoh s ochranným obalem na tyče.

https://go.adiglobal.cz/k2-12954857
https://go.adiglobal.cz/p2-6633585
https://go.adiglobal.cz/p2-17864711
https://go.adiglobal.cz/p2-10848120
https://go.adiglobal.cz/p2-16830888


EP
SPREVRATNÁ 

NOVINKA.
ALE DOBRE 

JI ZNÁTE.

www.detectortesters.com/solo365

Hlavice Solo 365 je významnou technologickou novinkou od mezinárodně 
uznávané značky Solo, jež vám umožňuje rychlejší, jednodušší a čistější 
testování kouřových hlásičů.

> KTERÝKOLI HLÁSIČ
> KDYKOLI POTŘEBUJETE
Testovací hlavice Testifire si poradí s kouřovými, teplotními i CO hlásiči 
a jsou tak ideálním nástrojem každého technika pro testování prakticky 
všech bodových hlásičů.
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Systémy bezpečnosti osob
Detekce úniku plynu
Detekční systém ASEKO ADS

Česká společnost ASEKO v oboru detekce plynů působí již 30 let. Letité 
zkušenosti a dobrá znalost legislativního prostředí i požadavků zákazníků 
se projevují v kvalitě výrobků této společnosti a šíři sortimentu nabízených 
detektorů.
 

Systém detekce úniku/koncentrace různých plynů zejména pro kotelny, garáže, technologické místnosti a mnoho dalších komerčních i 
průmyslových aplikací. Detektory jsou k dispozici v provedení standardním, se zvýšeným krytím a pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Detektory plynů s katalytickým 
snímačem ve std. / IP62 / Ex 
provedení
detektory GTC

Tyto snímače spalují detekovaný plyn 
na platinového drátku s katalyzáto-
rem na povrchu; el. odpor drátku 
závisí na koncentraci plynu. Reagují 
na všechny spalitelné látky a jsou tak 
použitelné pouze pro měření v ply-

nech s dostatečným obsahem kyslíku.

Detektory plynů s elektrochemickým 
snímačem ve std. / IP62 / Ex 
provedení
detektory GTE

Tyto snímače se chovají jako palivové 
články využívající oxidace a redukce. 
Jejich hlavní předností je vysoká ci-
tlivost, vynikající selektivita a lineár-
ní závislost odezvy na koncentraci. 
Nevýhodou je kratší životnost, která 

je průměrně cca. 2 roky.

Detektory plynů s infračerveným 
snímačem ve std. / IP62 / Ex 
provedení
detektory GTO

Tyto snímače fungují na principu ne-
disperzní infračervené spektroskopie 
a jsou využitelné ve velmi širokém 
rozsahu koncentrací plynů.

https://go.adiglobal.cz/k2-11934575
https://go.adiglobal.cz/p2-14685150
https://go.adiglobal.cz/p2-14685175
https://go.adiglobal.cz/p2-14685200
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Systémy bezpečnosti osob
Detekční systém DEGA

Česká společnost DEGA v oboru detekce plynů působí již více než 30 let. Le-
tité zkušenosti a dobrá znalost legislativního prostředí i požadavků zákazníků 
se projevují v kvalitě a inovativnosti technologií se značkou DEGA.
 

 Systém detekce úniku/koncentrace různých plynů zejména pro kotelny, garáže, technologické místnosti a mnoho dalších komerčních 
i průmyslových aplikací. Detektory jsou k dispozici v provedení standardním a pro prostředí s nebezpečím výbuchu, obě provedení pak 
existují i ve verzi s LCD displejem umožňující autonomní provoz detektoru.

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Detektory plynu pro ústředny DEGA 
UPA III / UKA III, norm. prostředí
DEGA NBx-yL III

Detektory plynu pro ústředny DEGA 
UPA III / UKA III, norm. prostředí

Detektory plynu pro ústředny DEGA 
UPA III / UKA III, Ex prostř. Zóna 2
DEGA NSx-yL II

Detektory plynu pro ústředny DEGA 
UPA III / UKA III, Ex prostř. Zóna 2

Detektory plynu pro ústředny DEGA 
UPA III / UKA III, Ex prostř. Zóna 1
DEGA NSx-yL III

Detektory plynu pro ústředny DEGA 
UPA III / UKA III, Ex prostř. Zóna 1

Systémy detekce plynů DEGA
Dega

https://go.adiglobal.cz/k2-20754714
https://go.adiglobal.cz/p2-20754980
https://go.adiglobal.cz/p2-20755031
https://go.adiglobal.cz/p2-20755096
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Systémy bezpečnosti osob
Detekční systém Duran DURPARK

Španělská společnost Durán Electrónica v oboru detekce plynů působí 
již více než 30 let a její výrobky se používají v mnoha zemích světa. Kromě 
technologií pro průmyslové aplikace nabízí i specializované řešení pro par-
kovací objekty.
 

Systém DURPARK je specializovanou technologií pro nasazení primárně v parkovacích domech a garážích. Škálovatelná ústředna 
může monitorovat až 64 detektorů CO nebo NO2.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

MINI DURPARK ústředna pro detekci 
CO i NO2, nerozšiřitelná max.16 
detektorů
DKCT011

Základní typ z řady ústředen DUR-
PARK dovolující současnou detekci 
CO a NO2. Vhodná pro malé instalace 
do 16-ti detektorů. Ústředna je jedno-
linková a nelze ji rozšiřovat.

DURPARK ústředna pro detekci CO i 
NO2, 4 linky pro až 64 detektorů
DKCT411

Ústředna DURPARK dovolující so-
učasnou detekci CO a NO2 pomocí 
elektrochemických detektorů. Vhod-
ná pro rozsáhlejší instalace do 64 
detektorů.

DURPARK elektrochemický detektor 
CO 0-300 ppm, včetně patice
DKDTCO

Detektor CO pro použití v garážích, 
pokrytí až 200 m2, montážní výška 
1,8-2 m. Rozsah měření 0-300 ppm, 
rozlišení ±1 ppm. Kompatibilní s 
ústřednami DURPARK, 3-vodičové 
připojení.

https://go.adiglobal.cz/k2-13209643
https://go.adiglobal.cz/p2-11411920
https://go.adiglobal.cz/p2-11647908
https://go.adiglobal.cz/p2-11411698
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Zrozený ze zkušeností

jedinečný
nový 
Nový systém 
detekce oxidu 
uhelnatého (CO)
a oxidu dusičitého 
(NO2) využívající 
cenově efektivní 
elektrochemické 
snímače. Životnost 
detektorů až 5 let 
(CO) / 3 roky (NO2) 
a skvělé provozní 
parametry.

starostlivý 
Speciálně navržený 
pro ochranu 
podzemních 
a zastřešených 
parkovišť, dílen 
a garáží. 
Třívodičové 
připojení detektorů 
a adresná 
koncepce.

precizní 
Každý detektor 
je individuálně 
monitorovaný, 
stav jednotlivých 
detektorů je v 
reálném čase 
zobrazován 
na displeji 
ústředny. Vysoká 
spolehlivost 
a přesnost ± 1 ppm 
(CO), resp. ± 0,5 
ppm (NO2).

duální 
Na jedné lince 
mohou být zapojeny 
detektory CO 
i detektory NO2, 
následné akce je 
možné individuálně 
nastavit. Na 
základě zjištěného 
typu jednotlivých 
detektorů ústředna 
automaticky nastaví 
příslušné prahové 
úrovně a následné 
akce.

úsporný 
Údržba detektorů CO 
byla zjednodušena, 
což znamená např. 
možnost ověřování 
citlivosti těchto 
detektorů bez použití 
testovacího plynu.

Ústředna s 1-4 linkovými moduly umožňujícími 
připojení celkem až 64 detektorů.

Ústředna s 1 linkovým modulem 
umožňujícím připojení až 16 detektorů.

DETEKCE CO A NO2 V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH A DÍLNÁCH
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 Ústředna DURPARK umožňuje osazení 1-4 zcela 
nezávislými linkovými moduly.

 Možnost připojení detektorů CO i detektorů NO2 na 
tutéž linku.

 Na každé lince může být připojeno až 16 adresných 
detektorů a vytvořeny až 2 skupiny s nezávisle 
nastavitelnými následnými akcemi.

 Detektory CO mohou pokrýt celkovou plochu až 12.800 
m2.

 Každý detektor je individuálně monitorovaný, stav 
jednotlivých detektorů je v reálném čase zobrazován na 
displeji ústředny.

 Detektory mohou být přepnuty do testovacího režimu, 
takže v případě poruchy nebo neprovedení údržby 
nespustí následnou akci.

 Ústředna může komunikovat v 1 ze 4 jazyků: 
v angličtině, francouzštině, španělštině nebo 
portugalštině.

 Na každém linkovém modulu jsou k dispozici 
2 bezpotenciálové reléové výstupy pro aktivaci 
následných akcí a 1 poplachový výstup, na řídícím 
modulu ústředny je dále k dispozici obecný poruchový 
výstup.

 Historie událostí každého linkového modulu pracuje 
se 14 typy událostí, uloženo může být až 999 událostí 
každého typu.

 Funkce testu linky zjišťující stav, počet a typy 
připojených detektorů.

 Samostatná hesla pro přístup do menu uživatele              
a menu technika ústředny.

DETEKTORY CO & NO2 VYUŽÍVAJÍCÍ CENOVĚ 
EFEKTIVNÍ ELEKTROCHEMICKÉ SNÍMAČE

DURPARK

 DETEKTOR NO2

DETEKTOR CO

  Detektory CO používají nový typ elektrochemického snímače bez elektrolytu.
  Životnost detektorů až 5 let (CO), resp. 3 roky (NO2), minimální nároky na úržbu.
  2 typy adresných detektorů:  detektor CO (s rozsahem měření 0-300 ppm a citlivostí 1 

ppm) a detektor NO2 (s rozsahem měření 0-20 ppm a citlivostí 0,5 ppm). 
  Připojení detektorů 3-vodičovým kabelem o délce max. 500 m.
  Jednoduché a automatizované procesy kalibrace a údržby detektorů. Linkové moduly 

používají speciální agoritmus komunikace s detektory zahrnující automatické 
nastavování zisku a nulové úrovně.

  Speciální hardware a software pro ověření citlivosti detektorů CO bez nutnosti použití 
testovacího plynu.

  Nízká citlivost na jiné typy plynů.

www.duranelectronica.com

CZ-folletoDURPARK-v03
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 Ústředna DURPARK umožňuje osazení 1-4 zcela 
nezávislými linkovými moduly.

 Možnost připojení detektorů CO i detektorů NO2 na 
tutéž linku.

 Na každé lince může být připojeno až 16 adresných 
detektorů a vytvořeny až 2 skupiny s nezávisle 
nastavitelnými následnými akcemi.

 Detektory CO mohou pokrýt celkovou plochu až 12.800 
m2.

 Každý detektor je individuálně monitorovaný, stav 
jednotlivých detektorů je v reálném čase zobrazován na 
displeji ústředny.

 Detektory mohou být přepnuty do testovacího režimu, 
takže v případě poruchy nebo neprovedení údržby 
nespustí následnou akci.

 Ústředna může komunikovat v 1 ze 4 jazyků: 
v angličtině, francouzštině, španělštině nebo 
portugalštině.

 Na každém linkovém modulu jsou k dispozici 
2 bezpotenciálové reléové výstupy pro aktivaci 
následných akcí a 1 poplachový výstup, na řídícím 
modulu ústředny je dále k dispozici obecný poruchový 
výstup.

 Historie událostí každého linkového modulu pracuje 
se 14 typy událostí, uloženo může být až 999 událostí 
každého typu.

 Funkce testu linky zjišťující stav, počet a typy 
připojených detektorů.

 Samostatná hesla pro přístup do menu uživatele              
a menu technika ústředny.

DETEKTORY CO & NO2 VYUŽÍVAJÍCÍ CENOVĚ 
EFEKTIVNÍ ELEKTROCHEMICKÉ SNÍMAČE

DURPARK

 DETEKTOR NO2

DETEKTOR CO

  Detektory CO používají nový typ elektrochemického snímače bez elektrolytu.
  Životnost detektorů až 5 let (CO), resp. 3 roky (NO2), minimální nároky na úržbu.
  2 typy adresných detektorů:  detektor CO (s rozsahem měření 0-300 ppm a citlivostí 1 

ppm) a detektor NO2 (s rozsahem měření 0-20 ppm a citlivostí 0,5 ppm). 
  Připojení detektorů 3-vodičovým kabelem o délce max. 500 m.
  Jednoduché a automatizované procesy kalibrace a údržby detektorů. Linkové moduly 

používají speciální agoritmus komunikace s detektory zahrnující automatické 
nastavování zisku a nulové úrovně.

  Speciální hardware a software pro ověření citlivosti detektorů CO bez nutnosti použití 
testovacího plynu.

  Nízká citlivost na jiné typy plynů.

www.duranelectronica.com

CZ-folletoDURPARK-v03

Systémy bezpečnosti osob
Nouzové signal. a volací systémy
Volací systémy konvenční

Systémy britské společnosti C-TEC pro přivolání pomoci určené zejména 
pro apikace menšího a středního rozsahu, jako jsou bezbariérové toalety, 
šatny a umývárny.
 

Kromě základních 1- a 4-zónových systémů jsou konvenční volací systémy k dispozici v provedení monitorujícím až 40 zón. V každé 
zóně může být umístěn stropní tahový spínač, některý z mnoha typů aktivačních a resetovacích modulů, lokální signalizační prvek či 
některý z bezdrátových prvků. Volání v jednotlivých zónách je signalizováno na řídící jednotce s možností jejího zrcadlení na případném 
druhém stanovišti personálu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

řada 800 - tahový spínač pro montáž 
na strop
NC807C

Tahový spínač pro aktivaci popla-
chu v rámci konvenčního volacího 
systému nebo pro rozšíření signali-
začního systému NC951. Instaluje se 
na strop do příslušné místnosti.

řada 800 - jednotka pro aktivaci a 
reset (tlačítkem) std. volání, ext. 
konektor
NC802DB

Jednotka je vybavena tlačítkem pro 
aktivaci std. volání, tlačítkem pro 
ukončení std. volání, indikační LED a 
konektorem pro připojení externích 
aktivačních prvků.

řada 800 - jednotka pro reset std. 
volání (tlačítkem)
NC809DB

Volání se ukončují pomocí tlačítka na 
přední straně jednotky, jednotka se 
instaluje na stanoviště personálu.

řada 800 - akustický/optický 
indikační prvek pro montáž nad 
dveře
NC806CS

Akustický/optický indikační prvek 
pro konvenční volací systémy nebo 
pro rozšíření signalizačního systému 
NC951. Instaluje se nad dveře kabin-
ky nebo na stanovišti personálu.

https://go.adiglobal.cz/k2-12085036
https://go.adiglobal.cz/p2-14205115
https://go.adiglobal.cz/p2-16227995
https://go.adiglobal.cz/p2-16228703
https://go.adiglobal.cz/p2-15393691
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Systémy bezpečnosti osob
Volací systémy adresné

Systémy britské spolenosti C-TEC pro přivolání 
pomoci určené zejména pro aplikace středního 
a většího rozsahu jsou vhodné pro nemocnice, 
LDN, Alzheimer centra a další zařízení, v nichž je 
pečováno o nemocné či tělesně nebo duševně 
postižené osoby.
 

Systém může vedle řídící jednotky obsahovat až 255 adresovatelných prvků (stropní tahové spínače, aktivační a resetovací tlačítka, 
signalizační prvky, bezdrátové prvky, ovládací moduly s displejem atd.) s možností přiřazování do zón a vytváření pevných či časově 
proměnných vazeb mezi aktivačními a signalizačními prvky. Využít je rovněž možné přenosu informací o volání do pagerů nebo na mo-
bilní zařízení, k dispozici je i SW nadstavba umožňující vyhodnocování provozu systému.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Quantec - slave tahový spínač pro 
montáž na strop
QT607

Quantec - slave tahový spínač pro 
montáž na strop

Quantec - jednotka pro aktivaci 
a reset (tlačítkem) volání, ext. 
konektor
QT602

Quantec - jednotka pro aktivaci a re-
set (tlačítkem) volání, ext. konektor

Quantec - IR/RF vysílač pro personál, 
aktivace volání a signalizace 
napadení
QT412RXCA

Quantec - IR/RF vysílač pro personál, 
aktivace volání a signalizace napa-
dení

Quantec - master akustický/optický 
indikační prvek pro montáž nad 
dveře
QT606A

Quantec - master akustický/optic-
ký indikační prvek pro montáž nad 
dveře

https://go.adiglobal.cz/k2-17946802
https://go.adiglobal.cz/p2-17950216
https://go.adiglobal.cz/p2-17949282
https://go.adiglobal.cz/p2-17950629
https://go.adiglobal.cz/p2-17958914
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Prvotřídní systémy
pro bezpečnost osob

Společnost C-TEC  

byla založena v roce 

1 9 8 1  a  v  s o u č a s n é 

době je předním britským 

v ý r o b c e m  e l e k t r o n i c k ý c h 

systémů pro bezpečnost osob, jehož 

výrobky se používají ve více než 60 

zemích světa. Díky certifikaci jednotlivých 

výrobků i výrobních procesů od 5 různých 

certifikačních orgánů si bez ohledu 

na bezpečnostní požadavky vaší 

aplikace můžete být jisti: 

Se C-TECem jste v bezpečí. www.c-tec.com

M

A
NUFACTURER

A PROUD BRITISH

Quality System Certificate No: 176
Assessed to ISO9001 : 2008

MANAGEMENT
SYSTEMS



G-415Slovenská republika: Tel.:  +421 244 454 660  l  EMAIL:  obchod.sk@adiglobal.com  l  www.adiglobal.sk

Systém
y EPS

G-415

EP
S

tel.: 543 558 100
obchod.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

Adres
ova

tel
né v

olac
í s

ys
tém

y

Nouzo
vé

 ko
munika

čn
í s

ys
tém

yAdres
ova

tel
né s

ys
tém

y E
PS

Cert
ifiko

va
né n

ap
áje

cí 
zd

ro
je

Konve
nčn

í s
ys

tém
y E

PS

 

Sys
tém

y p
ro

 přiv
olán

í p
omoci

Prvotřídní systémy
pro bezpečnost osob

Společnost C-TEC  

byla založena v roce 

1 9 8 1  a  v  s o u č a s n é 

době je předním britským 

v ý r o b c e m  e l e k t r o n i c k ý c h 

systémů pro bezpečnost osob, jehož 

výrobky se používají ve více než 60 

zemích světa. Díky certifikaci jednotlivých 

výrobků i výrobních procesů od 5 různých 

certifikačních orgánů si bez ohledu 

na bezpečnostní požadavky vaší 

aplikace můžete být jisti: 

Se C-TECem jste v bezpečí. www.c-tec.com

M

A
NUFACTURER

A PROUD BRITISH

Quality System Certificate No: 176
Assessed to ISO9001 : 2008

MANAGEMENT
SYSTEMS

Systémy bezpečnosti osob
Prostředky pro ochranu domácností
Autonomní detektory CO a plynů

Detektory CO, zemního plynu a některých hořlavých či vý-
bušných plynů pro použití zejména v rezidenčních aplika-
cích.
 

Detektory jsou napájeny nejčastěji z vestavěných baterií a zajišťují výhradně lokální signalizaci zvýšené koncentrace příslušného plynu 
pomocí indikačních LED, vestavěné sirénky, případně LCD displeje.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Detektor CO s bat. nap. (Li baterie), 
ak./opt. sig., LCD displej, živ. 10 let
Kidde 10LLDCO

Kompaktní detektor CO s LCD disple-
jem a vrstvou Nanowax i do vlhkého 
prostředí, napájený lithiovou baterií 
s životností více než 10 let a 10 letou 
zárukou.

Detektor hořl./výb. plynů, nap. 230 V 
stř., ak./opt./hlas. sig., LCD, živ. 5 let
SAFE 808L

Autonomní detektor hořlavých a 
výbušných plynů s LCD displejem 
a systémem hlasového varování v 
českém jazyce. Pro detekci využívá 
přístroj senzoru japonské technolo-
gie katalického spalování. Napájený z 
elektrické sítě 90-240 V stř. a bateriové zálohování 
prostřednictvím nabíjecí NiMH baterie 9 V. Dispo-
nuje hlasovým varováním v českém jazyce určeným 
k indikaci úniku výbušných plynů (zemní plyn, me-
tan, propan, butan) v obytných prostorách.

Detektor CO s bat. nap., ak./opt. sig., 
LCD displej, životn. 10 let, CZ+SK 
verze
XC100D-CSSK-A

Autonomní detektor CO určený 
primárně pro byty a rodinné domy. 
Přítomnost CO a další stavy indikuje 
pomocí podsvětlených nápisů na 
přední straně a bzučáku, na displeji 
je zobrazena koncentrace CO a 
další informace. Napájení z vestavěné Li baterie.  
Možnost vestavění RF modulu XW100-CSSKRO-A 
umožňujícího signalizaci poplachu na všech jím 
vybavených detektorech.   Detektor umožňuje 
bezdrátový přenos informací a historie událostí do 
mobilní aplikace Alarm Scan (dostupná pro Andoid 
a iOS), kde je pak možné tyto informace archivovat 
a vytvářet z nich servisní zprávy.

Detektor hořlavých plynů, nap. 12 V 
ss, ak./opt. sign. + relé, životnost 5 let
GS-133

Detektor zemního plynu, metanu, 
propanu a butanu určený pro ko-
merční a rezidenční aplikace. Přítom-
nost plynu ve 2 úrovních koncentra-
ce indikuje pomocí LED a bzučáku, 
reléový výstup umožňuje připojení 
např. k systému PZTS. Detektor nemá zálohování 
ext. napájení.

https://go.adiglobal.cz/k2-20741977
https://go.adiglobal.cz/p2-20743138
https://go.adiglobal.cz/p2-20743240
https://go.adiglobal.cz/p2-11671484
https://go.adiglobal.cz/p2-82434
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Autonomní hlásiče požáru

Detektory/hlásiče požáru pro použití zejména v re-
zidenčních aplikacích.
 

Detektory jsou napájeny nejčastěji z vestavěných baterií a zajišťují výhradně lokální signalizaci požáru pomocí indikačních LED, vesta-
věné sirénky, případně LCD displeje.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Optický detektor požáru s bat. nap. 
(Li baterie), ak./opt. sig.
Kidde 29HD-L

Kompaktní hlásič požáru a kouře. 
Fotoelektrická technologie detek-
ce a kompaktní velikost s možností 
umístění v bezprostřední blízkosti 
kuchyně. Napájení - 1x 9V DC LITHIO-
VÁ baterie až na 5 let provozu (so-

učástí balení). Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro 
instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb.

Optickokouřový detektor s bat. nap., 
ak./opt. sig., životn. 10 let, CZ+SK 
verze
XS100-CSSK-A

Optickokouřový detektor určený 
zejména pro rezidenční aplikace. 
Napájení z vestavěné Li baterie, aku-
stická a optická signalizace popla-
chu. Možnost vestavění RF modulu 
XW100-CSSKRO-A umožňujícího 

signalizaci poplachů na všech jím vybavených de-
tektorech.  Detektor umožňuje bezdrátový přenos 
informací a historie událostí do mobilní aplikace 
Alarm Scan (dostupná pro Andoid a iOS), kde je pak 
možné tyto informace archivovat a vytvářet z nich 
servisní zprávy.

Optickokouřový detektor s bat. 
napájením, ak./opt. signalizace
SD-728-I

Optickokouřový detektor požáru 
určený pro rezidenční a komerční 
aplikace ; požár je indikován prostřed-
nictvím LED a bzučáku Možnost pro-
pojení až 38 detektorů ; všechny pak 
indikují poplach z kteréhokoli z nich. 

Životnost napájecí baterie cca. 1 rok.

Kombinovaný detektor, nap. 12 V ss 
+ baterie, ak./opt. signalizace + relé
SD-283ST

Komb. optickokouřový + teplotní de-
tektor určený zejména pro rezidenční 
a komerční aplikace. Akustická a 
optická signalizace poplachu, reléový 
výstup umožňující připojení např. k 
systému PZTS. Zálohování ext. napá-

jení bateriemi (3x AA 1,5 V) uvnitř detektoru.

https://go.adiglobal.cz/k2-20743570
https://go.adiglobal.cz/p2-20743475
https://go.adiglobal.cz/p2-14159385
https://go.adiglobal.cz/p2-6223189
https://go.adiglobal.cz/p2-11436441
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Hasicí přístroje, spreje a deky

Prostředky pro hašení počínajícího požáru v domácnostech, dílnách, vozidlech apod..
 

Hasicí spreje jsou pohotovým prostředkem pro hašení požáru malého rozsahu, spolu s požární dekou by měly být součástí standardní 
výbavy každého bytu či rodinného domu.
 

  Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Hasicí sprej 750 ml k hašení 
začínajících požárů třídy A, B, F, E
SAFE 750

Hasicí sprej SAFE 750 je primárně 
určen k hašení začínajících požárů tří-
dy A, B, F, nebo E v bytech, kuchyních, 
garážích, automobilech, kancelářích, 
chatách, kempech nebo při grilování. 
Má kompaktní velikost, malou hmot-
nost a máte jej vždy při ruce.  Pohotový a maximálně 
účinný pomocník pro okamžitou likvidaci požáru.  
Umožňuje rychlý zásah, nabízí spolehlivost, snad-
nou manipulaci a umožňuje skladování až do - 20 
°C. Hasicí schopnost: 3A, 13B , 5F, E do 1000V. Doba 
činnosti při hašení: 19 s. Rozměry: 74 x 310 mm. Do-
střik: 3 až 4 m. Hasivo: pěnový koncentrát AFFF.

Sestava hasicího spreje SAFE 1000 
(1000 ml) a držáku SAFE 100F
SET SAFE 1000 + SAFE 100F

Hasicí sprej je pohotový a maximál-
ně účinný pomocník pro okamžitou 
likvidaci požáru. Umožňuje rychlý 
zásah, nabízí spolehlivost, snadnou 
manipulaci a umožňuje skladování 
až do - 20 °C. Hasicí schopnost: 3A, 
21B , 5F, E do 1000 V. Doba činnosti při hašení: 30 
s. Rozměry: 80 x 335 mm. Dostřik: 3 až 4 m. Hasivo: 
pěnový koncentrát AFFF. Speciálně konstruované 
držáky jsou určené pro jejich bezpečné a pohodlné 
upevnění v domě, voze, na lodi, kanceláři atd.

https://go.adiglobal.cz/k2-6456108
https://go.adiglobal.cz/p2-20743630
https://go.adiglobal.cz/p2-20751929

