KOMPLEXNÍ NABÍDKA POŽÁRNÍ OCHRANY
•
•
•
•
•

certifikace ČSN/CPD
německý výrobce Job Detectomat
různý design požárních detektorů - plast / kov / sklo
různá barevná provedení požárních detektorů - bílá / stříbrná / černá
design požárních detektorů je společný pro všechna navržená řešení

ELEKTRONICKÉ
POŽÁRNÍ SYSTÉMY

POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO VÁŠ INTERIÉR
Požární detektory, které se hodí
do každého interiéru
Požární detektory jsou součástí komplexního
zabezpečení budovy. Detektory mohou být
autonomní nebo součástí rozsáhlejšího detekčního
systému, připojené na poplachovou ústřednu
buď systému PZTS nebo přímo systému EPS.
Včasná detekce požárně nebezpečné situace
tímto automatickým systémem může zabezpečit
rychlou a účinnou ochranu proti požáru. V souladu
s platnými zákony a vyhláškami přinášíme na
trh profesionální, designové požární detektory
německého výrobce Job Detectomat. Svým
precizním designem a provedením se jedná o
detektory, které jsou vhodné pro nasazení do
všech interiérů. Technická kvalita a spolehlivost
jsou samozřejmostí vyplývajících z programů
zajištění výroby v Německu.
Opticko kouřové detektory
• Reagují na drobné částice kouře v ovzduší,
které vyhodnotí optika detektoru
Detektory tepelné
• Reagují na prudký vzestup teploty v místnosti
Detektory tepelné a opticko kouřové
• Tvoří kombinaci obou zmíněných detektorů

POŽÁRNÍ DETEKTORY AUTONOMNÍ
Instalace autonomních požárních detektorů je rychá a spolehlivá, nevyžaduje žádnou kabeláž.
Opticko kouřové: napájení 9V baterie, její životnost je minimálně 1 rok, signalizace optická i akustická 85dB, velikost
100 x 51 mm, možnost instalovat detektor do podhledu.
K detektoru lze doplnit obousměrný radiový modul, který zajišťuje synchronizaci poplachu (při poplachu jednoho
hlásiče houkají všechny). Vhodné pro instalaci do vzdálenějších místností (garáže, dílny).

HDv 3000 O

HD 3005 O

Detektor opticko kouřový

Detektor opticko kouřový

bílá

bílá

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

HD 3001 O

HD 3008 O

Detektor opticko kouřový
černá

stříbrná

ozdobný kroužek k instalaci
detektoru do podhledu

stříbrná

Detektor opticko kouřový, provedení - vlastní logo
bílá

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

bílá

stříbrná

ozdobný kroužek k instalaci
detektoru do podhledu

splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce
Logo není součástí detektoru – jedná se o samolepící tapetu
s imitací dřeva zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.

POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO EZS
Detektory určené pro připojení k zabezpečovací ústředně. Požární detektor zajistí detekci a ústředna
signalizaci poplachového stavu. Provedení: samoresetovací patice, velikost 100 x 51 mm, možnost instalace
detektoru do podhledu.
Detektory opticko-kouřové: detekční plocha 80m2.
Detektory tepelné a opticko-kouřové + tepelné (kombinované): detekční plocha 20 m2.
CT 3000 O

CT 3000 T

CT 3000 OT

Detektor opticko-kouřový

Detektor tepelný

Detektor opticko-kouřový
a tepelný

bílá

bílá

bílá

splňuje normu ČSN EN 54
část 7 a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN 54
část 5 a odpovídá vyhlášce

splňuje normu ČSN EN 54
část 5 a odpovídá vyhlášce

HD 3005 O

Detektor opticko-kouřový
bílá

CT 3001 O
stříbrná

CT 3005 O

Detektor opticko-kouřový
bílá

splňuje normu ČSN EN 54 část 7
a odpovídá vyhlášce

ozdobný kroužek k instalaci
do podhledu

splňuje normu ČSN EN 54 část 7
a odpovídá vyhlášce

Detektor opticko-kouřový
černá

stříbrná

bílá

stříbrná

ozdobný kroužek k instalaci
do podhledu

Splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce.
Logo není součástí detektoru – jedná se o samolepící tapetu s imitací dřeva,
zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM EPS
V případě, že nelze realizovat pokládku kabelů k požárnímm detektorům, je možné použít bezdrátový systém EPS.
Montáž je snadná a rychlá. Tento systém lze s výhodou nasadit v památkově chráněných budovách, kostelech,
muzeích nebo v budovách, kde je nutno instalovat systém EPS dodatečně.

SYSTÉM EPS
Certifikovaný systém požární ochrany s možností ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení.
Montáž a provoz probíhá dle požadavků Vyhlášek a norem.
Certifikovaný systém požární ochrany s možností ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení jako hašení,
evakuační systémy, ovládání technologie apod. Veškeré komponenty splňují požadavky platných norem a vyhlášek
požární ochrany v ČR.

Instalace a provoz EPS
•
•
•
•
•
•
•

Požadavek instalace systému EPS vyplývá z vyhlášek a norem.
V požárně bezpečnostní zprávě zpracované požárním specialistou je definována (na základě výpočtů koeficientu
požárního zatížení, činitele ohrožení osob a dalších) nutnost instalace EPS a jiných požárně bezpečnostních
systémů.
Systém EPS zahrnuje i jiné způsoby detekce požáru. Nabízíme mimo bodové detektory i lineární teplotní
detekci (teplotní kabel) nebo nasávací systém Senátor.
Pro hlasovou evakuaci nabízíme i evakuační rozhlas od německé firmy G&M.
Instalaci EPS provádí odborná firma, která je proškolená pro instalaci a uvedení do provozu konkrétního
systému EPS.
Ústředna EPS je umístěna v místě trvalé obsluhy, eventuálně je její výstup veden přímo na PCO hasičů.
Systém EPS je nutno v pravidelných intervalech zkoušet a kontrolovat.

CO NABÍZÍME
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitní a spolehlivé řešení pro požární bezpečnost od německého dodavatele.
Plná certifikace v České republice.
Školení na projekci a montáž systému EPS.
Technická a projekční činnost spojená s návrhem systému EPS.
Kompletní dodávku technologie EPS.
Zpracování cenové nabídky pro Vaše technické řešení.
Technická podpora při montáži.
Naprogramování ústředny EPS při zprovoznění (v ceně dodávky systému).

