
Κέντρα Πυρανίχνευσης
ΧΩΡΙΣ συμβιβασμούς.

Solution F2 εώς   2 Loops
Solution F1 εώς 18 Loops



n Έξυπνο σύστημα πυρανίχνευσης ενός loop με 
δυνατότητες επέκτασης για μικρές εφαρμογές. 

n Σχεδιασμένο σύμφωνα με το ΕΝ54 part2 και part4 και 
εγκεκριμένο κατά Vds και CPD. 

n Υποστηρίζει πρωτόκολλο Hochiki ESP όπως και τα 
πρωτόκολλα XPlorer, XP95 και Disco¬very της Apollo. 

n Ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει οθόνη LCD 
και τροφοδοτικό 24V/2,5 ή 3,5 A. 

n Προγραμματισμός του συστήματος μέσω του software 
προγραμματισμού της NSC (βασισμένο σε Windows XP.
NET) 

n Στη στάνταρ εκδοχή του περιλαμβάνονται USB και 
RS232 θύρες 

n Πληκτρολόγιο καλυμμένο με μεμβράνη, φιλικό προς τον 
χρήστη με προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Το σύστημα πυρανίχνευσης “Solution F2” είναι ένα έξυπνο, νέας 
γενιάς σύστημα για μικρές εφαρμογές. Η τεχνολογία του 
ικανοποιεί όλα τα απαραίτητα διεθνή στάνταρ, τα οποία και 
καλύπτει στο μέγιστο.
Τη δημιουργία αυτού του συστήματος βοήθησε κατά πολύ η 
πρότερη εμπειρία μας και το know how από τη δημιουργία του 
συστήματος πυρανίχνευσης “Solution F1”.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του “Solution F2” ένας από 
τους στόχους μας ήταν να είναι ευέλικτο όσον αφορά την 
σύνδεση διαφόρων ανιχνευτών. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό :Το 
“Solution F2” είναι συμβατό με όλες τις αναλογικές 
διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές Hochiki και Apollo- δύο από 
τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους κατασκευαστές 
πυρανιχνευτών παγκοσμίως.

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα στάνταρ module ενός loop που 
υποστηρίζει 126 Apollo ή 127 Hochiki συσκευές, επιπλέον 127 
βάσεις σειρήνων για πυρανιχνευτές ( μόνο Hochiki), ένα 
τροφοδοτικό 230VAC/24 VDC με 2,5 ή 3,5 Amps, πίνακα ελέγχου 
με πληκτρολόγιο (καλυμμένο με μεμβράνη)και module 
γραφικών LCD, USB και διεπαφή(interface) RS232 και επίσης 
πολλαπλές εισόδους και εξόδους.
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα module επέκτασης: 

• Μια δεύτερη κάρτα loop
• Κάρτα Ι/Ο (2 έξοδοι ήχου, 3 ρελέ εξόδου κλπ)
• Κάρτα διεπαφής(interface) RS485 
• Module LED 64 ζωνών στην πρόσοψη της συσκευής, 2 
επιλογές μεγέθους housing του πίνακα. 
• Το σύστημα παρέχει στάνταρ υποδοχή για το Ι-Module. Αυτό 
σημαίνει ότι μια αναλογική ή ISDN γραμμή μπορεί να συνδεθεί 
στο σύστημα, έτσι με το software προγραμματισμού το σύστημα 
μπορεί να προγραμματιστεί εξ αποστάσεως.
• Πέρα από την κάρτα του Ι-Module μπορεί επίσης να συνδεθεί 
και η κάρτα NSC Web server. Έτσι μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
στο “Solution F2” μέσω οποιουδήποτε προγράμματος 
φυλλομετρητή στο ιντερνέτ. 
• Η επεξεργασία των σημάτων και η λειτουργία του 
συστήματος, γίνονται σύμφωνα με το EN54. Όλες οι είσοδοι και 
οι έξοδοι είναι προγραμματιζόμενες. Επίσης κάτω από την LCD 
οθόνη του πάνελ υπάρχουν και 
προγραμματιζόμενα μπουτόν για 
ρύθμιση των πιο κοινών και 
γρήγορων λειτουργιών.

n  Η φιλοσοφία του συστήματος

Solution F2
the key to more safety.

Solution F2 in B2 enclosure
(B01090-00)

Το σύστημα πυρανίχνευσης Solution F2



Κάρτα διεπαφής Ι/Ο

n  Αυτή η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλασική κάρτα 
Ι/Ο ή ως κάρτα επικοινωνίας με την πυροσβεστική (για τις 
χώρες που υποστηρίζεται). Παρέχει 3 προγραμματιζόμενες 
εξόδους ρελέ, 2 επιτηρούμενες και προγραμματιζόμενες 
εξόδους σειρήνων, 1 επιτηρούμενη είσοδο και 
παρακολουθείται και 16 ψηφιακές και προγραμματιζόμενες 
εισόδους /εξόδους OC.

Κάρτα  RS485 

n  Αυτή η κάρτα παρέχει δύο συνδέσεις RS485. Αυτές 
χρησιμοποιούνται για σύνδεση συστημάτων διαχείρισης 
κτηρίων (BMS) ή για επαναληπτικούς πίνακες. Το 
πρωτόκολλο και το baud rate προγραμματίζονται από το 
software του “Solution F2”.

Κάρτα επέκτασης 2ου Loop

n Η δεύτερη κάρτα Loop υποστηρίζει δύο πρωτόκολλα: 
   Hochiki ESP και Apollo. Στην περίπτωση του Hochiki ESP 

υποστηρίζονται 127 αισθητήρες/modules όπως και 127 
βάσεις πυρανιχνευτών με σειρήνα. Στην περίπτωση του 
Apollo υποστηρίζονται 126 αισθητήρες,  modules και 
σειρήνες. Το μέγιστο μήκος καλωδίου είναι 3,5000m.

Κάρτα NSC Webserver 

n  Επιτρέπει την πρόσβαση στους πίνακες πυρανίχνευσης της 
NSC μέσω ιντερνέτ, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο software. 

n  Χρήση της υποδομής www.infrastructure=> π.χ. για Internet 
Explorer, Firefox, Safari κλπ. 

n  Διαχείριση χρηστών, για 30 χρήστες 

n Πρόσβαση με username και password 

n 9 διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης 

n Εμφάνιση όλων των ενδείξεων και της κατάστασης του 
συστήματος πυρανίχνευσης

n Εμφάνιση ολοκληρωμένου αρχείου καταγραφής συμβάντων 

n Πλήρης χειρισμός της πρόσοψης του πίνακα πυρανίχνευσης 
μέσω internet

n Πλήρης λειτουργία όλων των module επέκτασης 
του συστήματος

Technical specifications:
Quiescent current: 38 mA (24 V DC)
Linux O / S Software with 2.6.24 kernel
10 / 100 Mbps Ethernet LAN interface
ARM9 CPU 192 MH
32 MB SDRAM
32 MB NOR Flash
3.3 V / 300 mA
Dimensions: 56 x 56 x 20 mm

Τα μοντούλ επέκτασης

Technical specifications:
Quiescent current: 38 mA (24 V DC)
Linux O / S Software with 2.6.24 kernel
10 / 100 Mbps Ethernet LAN interface
ARM9 CPU 192 MH
32 MB SDRAM
32 MB NOR Flash
3.3 V / 300 mA
Dimensions: 56 x 56 x 20 mm



Βασική έκδοση

Σε αντίθεση με όλα τα άλλα μοντέλα της αγοράς, η βασική έκδοση είναι 
εξαιρετικά πλούσια. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της βασικής 
έκδοσης είναι: 

n Οθόνη γραφικών LCD 240*64 
n Τροφοδοτικό 4.2 Α ή εναλλακτικά 6.7 Α 
n Μεταλλική κατασκευή housing με πρόσοψη αφής
n 3 διαφορετικές εξόδους για φαροσειρήνες
n Θύρα USB για ρύθμιση παραμέτρων από Η/Υ 
n Μέχρι 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα στην πρόσοψη του πάνελ
n Θύρα RS485 
n Τρείς θύρες RS232 
n 2 επιτηρούμενες είσοδοι συμβατικών ζωνών
n 16 ψηφιακές έξοδοι, προγραμματιζόμενες
n 8 επιτηρούμενες (open circuit) ψηφιακές είσοδοι
n 4 προγραμματιζόμενες έξοδοι ρελέ 
n Αρχείο 10.000 συμβάντων
n Έξυπνο, υβριδικό σύστημα πυρανίχνευσης
n Υποστηρίζει τους ανιχνευτές Hochiki ESP/ Apollo XP95/ DISCOVERY
n 2-18 loop σε ένα στάνταρ housing
n Πληκτρολόγιο αφής
n Οθόνη γραφικών LCD 240*64
n Εσωτερική μονάδα τροφοδοσίας 24 VDC στα 6.7A ή 4.2 A
n High performance CPU των 32 bit
n Flash memory μέχρι 8ΜΒ και μνήμη RAM έως 8ΜΒ
n Περιλαμβάνονται πολλές λειτουργίες
n Ρύθμιση παραμέτρων software μέσω modem ή θύρα USB

Το μοντέλο “Solution F1-6” έχει ως στάνταρ τροφοδοσία 24 
VDC 4.2 Α. Υποστηρίζει έως 6 loop- το καθένα με 254 
συσκευές loop (127 ανιχνευτές/module συν 127 loop)- και 
με μέγιστο 512 ζώνες. Υπάρχουν τρία διαφορετικά housing 
που μπορείτε να επιλέξετε, τα οποία διαφέρουν αναλόγως 
των μπαταριών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Το μεγαλύτερο μοντέλο “Solu¬tion F1-18” έχει ως στάνταρ 
τροφοδοσία 24 VDC 6.7 Α. Υποστηρίζει έως 18 loops. 
Υπάρχουν τρία διαφορετικά housing που μπορείτε να 
επιλέξετε, τα οποία διαφέρουν αναλόγως των μπαταριών 
και τον αριθμό των καρτών loop που θα χρησιμοποιηθούν. 
Το “Solu¬tion F1-18” περιλαμβάνει περισσότερες 
λειτουργίες απ’ ότι το “Solution F1-6”: έως 1.024 
προγραμματιζόμενες ζώνες, θύρα USB, θύρα για 
προαιρετική οθόνη TFT υποδοχή για κάρτα SD και θύρα για 
audio codec module. 
Για ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος ή ανάλυση των 
δεδομένων μέσω τηλεφωνικής γραμμής ο τεχνικός μπορεί 
να συνδεθεί με τον πίνακα ελέγχου μέσω modem με τον 
υπολογιστή του. Για αυτό το λόγο στη μητρική κάρτα 
υπάρχει θύρα που όχι μόνο αναλαμβάνει μεταφορά 
πληροφοριών αλλά παρέχει και τροφοδοσία για το μόντεμ. 

Το “Solution F1” μπορεί εναλλακτικά να εξοπλιστεί με έναν 
Web server.

Το σύστημα πυρανίχνευσης Solution F1



Solution F1-18 
in B2 enclosure

Solution F1-6 
in A1 enclosure

Οι πιο σημαντικές λειτουργίες

   Σε ένα στάνταρ, επιτοίχιας στήριξης housing μπορούν να υπάρξουν από 2 έως 18 loops. Αναλογικοί και απλοί ανιχνευτές 
μπορούν να συνδυαστούν σε ένα σύστημα πυρανίχνευσης. 
n  Συσκευή φιλική προς τον χρήστη - εύκολη πρόσβαση για τις καλωδιακές συνδέσεις στον τεχνικό.
n  CPU των 32 Bit όπως και PCB module με δυνατότητα αναβάθμισης, αφού προσφέρεται σαν ξεχωριστό ηλεκτρονικό 

εξάρτημα. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα για έξυπνες λύσεις software και για εύκολη αλλαγή του μικρο- επεξεργαστή με ένα 
νέο και ακόμη καλύτερο μελλοντικό μοντέλο . Σε τέτοιες περιπτώσεις το PCB του “Solution F1” δε χρειάζεται αλλαγή ή 
αναβάθμιση. 
n Μεγάλη μνήμη με 8ΜΒ-Flash και 8MB-RAM 
n Πολυάριθμοι τύποι και αλγόριθμοι ανίχνευσης είναι προγραμματιζόμενοι. 
n Κάρτες loop διαφόρων πρωτοκόλλων είναι διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει ότι αναλογικές διευθυνσιοδοτούμενες συσκευές, 

μπορούν να συνδεθούν εύκολα. Πλήρης έλεγχος των γραμμών των loop για κόψιμο, βραχυκύκλωμα αλλά και πρόβλημα 
γείωσης της καλωδίωσης τους.
n 100% εγγυημένη συμβατότητα με τα πρωτόκολλα Hochiki ESP και Apollo XP95/Discovery. 
n Τα 8 προγραμματιζόμενα button επιτρέπουν μια , φιλική προς τον χρήστη, διαχείριση καθορισμένων διαδικασιών. Ο χρήστης 

μπορεί να αποθηκεύσει συγκεκριμένα βήματα και μετά να τα προγραμματίσει σε όποιο από τα πλήκτρα S1- S8 θέλει.
n Το μήνυμα που εμφανίζεται στην πρόσοψη του “Solution F1” μπορεί να αλλάξει εύκολα κατά βούληση.



Κάρτα loop  για “Solution F1”   με 2 loop/ 4 stub lines
n 2 loops - το καθένα έως 254 ανιχνευτές/module (Apollo : 2*126)
 ή εναλλακτικά 4 stub lines. 
n Μήκος καλωδίου το πολύ 3,500 m (2*2*0,8). 
n 8 προγραμματιζόμενες έξοδοι OC
n Μέχρι και 127 φαροσειρήνες ανά loop,
 μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. 
n Επιτήρηση καλωδίου για ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα

Κάρτα παρακολούθησης ανιχνευτή για 8 stub lines
Συμβατή σχεδόν σε όλους τους συμβατικούς ανιχνευτές της αγοράς. 
n 32 ανιχνευτές ανά γραμμή, σύμφωνα με τα γερμανικά στάνταρ 
n 8 προγραμματιζόμενες έξοδοι OC
n Failure mode, σε περίπτωση σφάλματος του μικρο- επεξεργαστή.

Επιπλέον κάρτα loop για “Solution F1”  με 2 loop/ 8 stub lines , 
100% Redundant (εφεδρεία) 
n Σε αυτή την κάρτα ο μικρο- επεξεργαστής, η μνήμη RAM και η μνήμη 
του λειτουργικού συστήματος διπλασιάζονται . Έτσι δε μπορεί να χαθεί 
κάτι , σε περίπτωση λάθους του μικρο- επεξεργαστή

Κάρτα 8 συμβατικών ζωνών (συσκευών) με 100% εφεδρεία
n Σε αυτή την κάρτα ο μικρο- επεξεργαστής, η μνήμη RAM και η μνήμη 
του λειτουργικού συστήματος διπλασιάζονται . Έτσι δε μπορεί να 
χαθεί κάτι , σε περίπτωση λάθους του μικρο- επεξεργαστή (100% 
εφεδρεία).

Κάρτα ρελέ 8 εξόδων
n Συμβατό με το σύστημα πυρανίχνευσης F1 αλλά και με άλλες 
συσκευές (universal)

n 8 προγραμματιζόμενες έξοδοι, η κάθε μια 250V AC/ 5A

Τα κύρια εξαρτήματα για το F1

100 % εφεδρική κάρτα μικροεπεξεργαστή CPU
n Πρόσθετο module για να επιτύχετε επέκταση της μητρικής πλακέτας 

n Επιβάλλεται σύμφωνα με το ΕΝ54, εάν υπάρχουν πάνω από 512 
ανιχνευτές σε μια εγκατάσταση.

n Πιστοποίηση VdS G 205 024

Αναλογικό modem ή ISDN για ρύθμιση των παραμέτρων 
software μέσω τηλεφωνικής γραμμής 
n Τα module μπορούν να συνδεθούν στο “Solution F1” μέσο μιας 
συγκεκριμένης θύρας. Η ταχύτητα των δεδομένων είναι μέχρι 62.000 bps 
και σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας 220v, τροφοδοτούνται από 
τις μπαταρίες του συστήματος.



Software προγραμματισμού
Ρύθμιση παραμέτρων λογισμικού
Solution F1 και F2 

n Το βασισμένο στο windows explorer λογισμικό είναι 
πολύ εύκολο και γρήγορο στη χρήση. 

n Εκτελείται από Windows.NET 

n Για παραμετροποίηση ανιχνευτών/ζωνών, εισόδων, 
εξόδων, loops και κλάδων. 

n Για ανάλυση αναλογικών τιμών/ αντιστάσεις καλωδίων/
στατιστικών/μνήμης συμβάντων. 

n Drag και drop λειτουργίες 

n Για χρήση με αναλογικό ISDN μόντεμ

n Λογισμικό

n Τα button αναγγελίας πυρκαγιάς συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ54 part 11 και έχουν διεθνείς πιστοποιήσεις

n Τα modules μπορούν να εγκατασταθούν σε ράγα DIN ή μέσα σε δικό τους 
housing

n Τα loop modules είναι διαθέσιμα ως modules εισόδου, εξόδου και 
συνδυαστικά 

n  Όλα τα modules μπορούν να παραγγελθούν με ενσωματωμένο απομονωτή 
βρόγχου και είναι πιστοποιημένα με Vds

n H νέα βάση ανιχνευτή με ενσωματωμένη σειρήνα προσφέρει 51 
διαφορετικούς ήχους και 10 διαφορετικές ρυθμίσεις έντασης (μέγιστη έξοδος 
98 db) 

n Σε ένα loop υποστιρήζονται 127 sensors/modules και επιπλέον 127 βάσεις 
ανιχνευτών με ενσωματωμένη σειρήνα; το συγκεκριμένο είναι πιστοποιημένο 
με Vds

n Οι βάσεις ανιχνευτών με ενσωματωμένη σειρήνα μπορούν να τοποθετηθούν 
είτε σε μία στάνταρ βάση ή σε μία βάση με ενσωματωμένο απομονωτή 
βρόγχου

n Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ανιχνευτές πάνω σε βάση με 
ενσωματωμένη σειρήνα,η βάση θα πάρει αυτόματα διεύθυνση από το πάνελ 

n Η βάση ανιχνευτών με ενσωματωμένη σειρήνα είναι διαθέσιμη κατ’ επιλογήν 
και με ενσωματωμένο led 

n Η σειρήνα βρόγχου μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο είτε εσωτερικά(IP 42 
rated) είτε εξωτερικά με ένα κιτ για επιπλέον προστασία (IP 65 rated)

n Όλες οι σειρήνες βρόγχου διακρίνονται για την πολύ χαμηλή κατανάλωση 
ρέυματος ; τυπικά 2 ma στα 90db(A)

Button αναγγελίας πυρκαγιάς, Loop module, Φαροσειρήνες



WINGUARD για τα Windows / Server

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίων

Λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου 
εγκαταστάσεων μέσω Windows Server 
Η φιλοσοφία της ανοικτής δομής 
παρέχει μια ευέλικτη οργάνωση των 
χρηστών, των γεγονότων και των 
ενεργειών ελέγχου από ένα μόνο 
σύστημα. Το σύστημα είναι επίσης σε 
θέση να αφομοιώσει μηνύματα από 
διάφορα συστήματα σε πραγματικό 
χρόνο. Όλα τα μηνύματα / συμβάντα 
αποθηκεύονται σε ένα αρχείο 
συμβάντων και μπορούν να ανακτηθούν 
κάθε στιγμή.

  Tεχνολογία δικτύου

ARCNET κάρτα δικτύου
n Συνδέεται σε ειδική θύρα του πίνακα 

πυρανίχνευσης

n Μέγιστη συνδεσιμότητα 128 πάνελ και 
προσθέτοντας μια δεύτερη κάρτα παρέχεται ένα 
δίκτυο πινάκων με 100% εφεδρεία 

n Πολύ μεγάλη αξιοπιστία

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Operating voltage: 24 V DC 
Current consumption: 30 mA
ARCNET Interface:  
up to 128 nodes
Cable length: 
max. 1,200 m
Weight: 0.1 kg
Dimensions: 
80 x 48 x 20 mm

NSC Webserver Κάρτα Ethernet
n Επιτρέπει την πρόσβαση στους πίνκαες 

πυρανίχνευσης της NSC χωρίς software 

n Πρόσβαση μέσω Internet Explorer , Firefox, Safari 
κλπ. 

n Διαχείριση χρηστών για 30 χρήστες 

n Πρόσβαση με username και password 

n 9 διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης 

n Περιλαμβάνει όλα τα μηνύματα/ στάτους του FCP 

n Απεικόνιση όλου του αρχείου καταγραφής 
συμβάντων 

n Πλήρης χειρισμός της πρόσοψης του πίνακα 
πυρανίχνευσης μέσω internet

n Πλήρης χειρισμός όλων των module επέκτασης του 
συστήματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Quiescent current: 38 mA (24 V DC)

Linux O / S Software with 2.6.24 kernel
10 / 100 Mbps Ethernet LAN interface
ARM9 CPU 192 MH
32 MB SDRAM, 32 MB NOR Flash
3.3 V / 300 mA
Dimensions: 56 x 56 x 20 mm

Mobile App Control Center Printer

Access ControlCCTVFCP



Remote Control Panel B01500-00

Πλήρης λειτουργία της εγκατάστασης από τον επαναληπτικό πίνακα Solution F1

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Operating voltage: 24 V DC 
Current consumption: 80 mA
ARCNET interface: up to 128
devices in one network
Cable length: max. 1,200 m
Weight: 4.9 kg
Dimensions (W x H x D): 
495 x 176 x 75 mm

n Συστήματα Standalone ή δικτυακά (Client / Server) 

n Δυνατότητες αναβάθμισης / ενημέρωσης 

n Σημεία δεδομένων ανάλογα με το Project (επεκτάσιμα σε 
βήματα των 100 ή 1000 Datapoints) 

n περισσότερα από 200  διαφορετικά module ιδανικά για τους 
πίνακες πυρανίχνευσης της NSC

n Εύκολη και αξιόπιστη εισαγωγή δεδομένων από το TOOL 
NSC FCP 

n Προαιρετική λειτουργία δύο οθονών

n Ειδικά σχεδιασμένη επιφάνεια χρήστη 

n προκαθορισμένους χρήστες 

n ενσωματωμένο επεξεργαστή γραφικών για την εισαγωγή 
αρχείων wmf, bmp και jpg (Εισαγωγή αρχείων CAD ως 
επιλογή) 

n ξεχωριστό αρχείο καταγραφής για κάθε διεπαφή 

n Συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση συμβάντων 

n Εφαρμογή για κινητά (Mobile App)

n Οπτικές και ακουστικές ειδοποιήσεις 

n Δυνατότητες εφεδρείας

n Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω δικτύωσης ARCNET 

n Πλήρη λειτουργία και ένδειξη όλων των συστημάτων 
πυρανίχνευσης Solution F1 που βρίσκονται στο ίδιο 
δίκτυο 

n Σύνδεση στο ίδιο δίκτυο έως 128 κόμβοι

n Με πλήκτρα αφής και οθόνη γραφικών LCD

n Περιλαμβάνει κάρτα δικτύωσης ARCNET 

n Αρχείο 10.000 συμβάντων

n Κωδικοί πρόσβασης σύμφωνα με το ΕΝ54, part 2 

n 3 προγραμματιζόμενες έξοδοι 24 V / 500mA (fused) 
έκαστος

n Περιλαμβάνονται 3Χ RS232/ RS485 θύρες

n 16 προγραμματιζόμενες είσοδοι/ έξοδοι

n 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα

n Housing επιτοίχιας στήριξης

n Θύρα για προαιρετική σύνδεση με modem, ISDN modem ή Web-
server για απομακρυσμένο έλεγχο ή μεταφορά δεδομένων.



Multi Sensor ACC-EN with Flat Response  
and Dual Channel Technolog

n Είναι συμβατός με το πρωτόκολλο Hochiki ESP 

n Το πρωτόκολλο ESP προλαμβάνει προβλήματα ήχου και 
επικοινωνίας όπως loop cross-talk και φθορά δεδομένων 

n Ο πυρανιχνευτής ACC – EN ενσωματώνει τη μοναδική ‚Flat 
Response‘ Τεχνολογία της Hochiki που εξαλείφει την ανάγκη χρήσης 
αισθητήρων ιονισμού για την πλειοψηφία των εφαρμογών και 
επιτρέπει επίσης στον αισθητήρα να αυξάνει την ευαισθησία του, 
βελτιώνοντας έτσι το σήμα προς το θόρυβο και μειώνοντας τους 
ψευδείς συναγερμούς

n Περιλαμβάνει οπτικό αισθητήρα υψηλών επιδόσεων καθώς και 2 
αισθητήρες θερμότητας (ρυθμιζόμενο θερμοδιαφορικό και 
ρυθμιζόμενο σταθερής θερμοκρασίας)

n Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ομοίως με τον ALN – EN 

n Πιστοποίηση VdS no. G 213080/0832-CPD-2161 

Οπτικός ανιχνευτής καπνού, με επίπεδη απόκριση 
ALN – EN 
n Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού που είναι συμβατός 

με το πρωτόκολλο Hochiki ESP 

n Το πρωτόκολλο ESP προλαμβάνει προβλήματα «θορύβου» 
και επικοινωνίας όπως loop cross-talk και απώλεια 
δεδομένων 

n Ο πυρανιχνευτής ALN-EN ενσωματώνει τη μοναδική ‚Flat 
Response‘ Τεχνολογία της Hochiki που εξαλείφει την 
ανάγκη χρήσης αισθητήρων ιονισμού για την πλειοψηφία 
των εφαρμογών και επιτρέπει επίσης στον αισθητήρα να 
αυξάνει την ευαισθησία του, βελτιώνοντας έτσι το σήμα 
προς το θόρυβο και μειώνοντας τους ψευδείς 
συναγερμούς

n 254 ανιχνευτές/ συσκευές μπορούν να ελέγχονται από το 
loop. Αντίστοιχα κάθε διεύθυνση μπορεί να υποστηρίξει 16 
επιπλέον υποδιευθύνσεις. 

n Είναι δυνατή η επιλογή ευαισθησίας από το software 
προγραμματισμού του πίνακα πυρανίχνευσης “Solution F1”.

n Αυτόματη προσαρμογή ευαισθησίας στις περιβαντολλογικές 
συνθήκες 

n Λειτουργία χαμηλής τάσης σε περίπτωση προβλήματος AC. 

n Η διεύθυνση του ανιχνευτή αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στον 
ανιχνευτή. 

n Τα διπλά LED δίνουν ορατότητα 360 σε περίπτωση fire alarm 

n Δοκιμή του ανιχνευτή μέσω software του “Solution F1” 

n Πιστοποίηση VdS no. G 213082/0832-CPD-2163

Συμβατικοί αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι 
πυρανιχνευτές
 Η σειρά ανιχνευτών Hochiki ESP

Αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής 
θερμοκρασίας ATJ –EN 

n Είναι συμβατός με το πρωτόκολλο Hochiki ESP. 

n Το πρωτόκολλο ESP προλαμβάνει προβλήματα θορύβου και 
επικοινωνίας όπως loop cross-talk και φθορά δεδομένων. 

n Ανιχνευτής θερμοκρασίας σύμφωνα με το ΕΝ-54 ,μέρος 5, με 
ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας. 

n Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας από το software προγραμματισμού 
του συστήματος πυρανίχνευσης “Solution F1”. 

n Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ομοίως με τον ALN – EN

n Πιστοποίηση VdS no. G 213081/0832-CPD-2162



Συμβατικοί αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι 
πυρανιχνευτές

Αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος αισθητήρας 
θερμότητας τύπου XP95/Discovery 
n Αυτός ο αισθητήρας μετράει την ακριβή 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. 
n Ανθεκτικό σε περίπτωση χαμηλής ροής αέρα 
n Επιπλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως 
οπτικός ανιχνευτής καπνού.

Αναλογικός διευθυνσιοδοτούμενος multi-sen-
sor XP95/Discovery 
n O multi-sensor περιλαμβάνει αισθητήρες 
καπνού και θερμοκρασίας, των οποίων οι έξοδοι 
συνδυάζονται για να δώσουν το τελικό 
αποτέλεσμα. 
n Επιπλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως 
οπτικός ανιχνευτής καπνού.

Αναλογικός οπτικός ανιχνευτής καπνού, 
τύπου XP95/Discovery 
n Το σύστημα πυρανίχνευσης “Solution F1 και F2” 
υποστηρίζει 100% το πρωτόκολλο XP95/ Discovery 
του Apollo. 
n Αυτόματη προσαρμογή ευαισθησίας στις 
περιβαντολλογικές συνθήκες 
n Επιλογή επιπέδου ευαισθησίας από το software 
προγραμματισμού του συστήματος πυρανίχνευσης
 “Solution F2”. 
n 126 αισθητήρες/ συσκευές ανά loop μπορούν να 
ελέγχονται από το πάνελ
n Διευθυνσιοδότηση μέσω των μοναδικών καρτών 
XPERT. 
n Όλοι οι ανιχνευτές είναι πιστοποιημένοι με VdS και 
CPD

n Οι σειρές Apollo XP95 / Discovery

Button αναγγελίας πυρκαγιάς
n Απολύτως συμβατό με το αναλογικό 

πρωτόκολλο Hochiki ESP. Το ESP δεν 
επηρεάζεται από θόρυβο ή άλλα 
προβλήματα επικοινωνίας όπως 
διακοπή δεδομένων. 
n ΑBS πλαστικό με ενδεικτικό LED. 
n Λειτουργία διακοπής για άμεση 

ειδοποίηση κινδύνου. 
n Η διεύθυνσή του είναι ηλεκτρονικά 

αποθηκευμένη. 
n Με ενσωματωμένο διπλό απομονωτή



n  Τεχνικές προδιαγραφές Solution F2
Supply voltage: 230 V AC +10 / -15 %, 50 / 60 Hz
Output voltage: 24 V DC 
Power supply: 2,5 A (Housing A) / 3,5 A (Housing B)
Quiescent current consumption: 101 mA (24 V DC)
Operating temperature: -5 °C ~  +40 °C
Battery charging: 24 V / 12 Ah (Housing A) | 24 V / 24 Ah (Housing B)
Humidity: Max. 95 %
Loops: 1 (standard), (2 = Option)
Loop current: max. 450 mA per loop
Detector cablel: JY-(ST)Y 2 x 2 x 0,8 / max. 3,500 m
Protocols: Hochiki ESP / Apollo XP95, Discovery
Detectors + sounders per loop: Hochiki: 127 + 127 / Apollo: 126
Graphics LCD module: 240 x 64 dots
Event log: 10,000 messages 
Relay outputs: 3 x, max. 30 V DC / 1 A (standard)
Open collector outputs: 8 x, max. 30 V DC / 60 mA
Monitored power outputs: 2 x 24 V DC / max. 500 mA
Dimensions housing A (B x H x T): 340 x 320 x 125 mm 
Dimensions housing B (B x H x T): 500 x 380 x 170 mm 
VdS approval: VdS G 208 145

0786-CPD-20670
EN54-13
VdS S 205 024

n  Τυπική διαμόρφωση βρόχου

FCP Solution F2

Addressable Beam
Detector, B05540-00

Loop Beacon
B07270-00

Wall Sounder
B07160-00

Base Sounder
B07151-00

Addressable PSU
B01622-01

Stratos ASD 
incl. APIC 
B05101-00

24 V DC

Analogue Output 
Module 2-32 mA, 
B02415-00

All addressable devices loop powered

Imput / Output
modules, IP54, 
Surface mounted

Smoke Detector
ALN-EN, B02002-00

Base Sounder 
Beacon,B07153-00

Input / Output 
modules, DIN Rail

MCP 
B02320-00

Addressable Remote 
Indicator B04101-00

Multi Heat 
ATJ-EN, B02021-00

Multi Sensor 
ACC-EN, B02011-00

Duct Probe SDP-2 
B03400-00

I.S. Smoke Detector
B05300-00

I.S. Heat Detector
B05310-00

I.S. Barrier
B05340-00

Remote Indicator, 
programmable, 
B04106-00

Supply voltage: 230 V AC +10 / -15 %, 50 / 60 Hz
Output voltage: 24 V DC
Power supply: 4,2 A (“F1-6“) / 6,7 A (“F1-18“)
Operating temperature: -5 °C ~ +40 °C
Battery charging: 10 Ah–65 Ah (24 V DC)
Humidity: Max. 95 %
Loops: 2–18
Detector cable: JY-(ST)Y 2 x 2 x 0,8 / max. 3,500 m
Protocols: Hochiki ESP / Apollo XP95
Detectors / modules per loop: 254 Hochiki / 126 Apollo
Graphics display: 240 x 64 dots
Event log: 10,000 messages
Relay outputs: Max. 30 V DC / 1 A
Open Collector outputs: Max. 30 V DC / 60 mA
Monitored power outputs: 3 x 24 V DC / 500 mA
Dimensions housing A (W x H x D): 540 x 490 x 158 mm 
Dimensions housing B (W x H x D): 540 x 540 x 243 mm 
Dimensions housing C (W x H x D): 760 x 540 x 265 mm 
Approvals: VdS G 205 024

0786-CPD-20907
EN54-13
VdS S 205 024

n  Τεχνικές προδιαγραφές Solution F1

Θεσσαλονίκη: Στ.Καζαντζίδη 47               Αθήνα: Γ‘ Σεπτεμβρίου 144
                           ΤΚ: 5535-Πυλαία                                  ΤΚ: 11251-Αθήνα
                          Τηλ: 2311-821295                                Τηλ: 210-2201458
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