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DF6000 / DF6100 / DF61002

Moderní, zapušt$ná montáž pod omítku. Je to ideální "ešení, neruší vzhled interiér%.

- softadresovací technologie 

- oživení správn# provedené instalace se stane hra!kou 

- analogové soft-adresovatelné hlási!e a moduly 

- možnost sí'ování - až 128 úst"eden 

- možnost integrované tiskárny DF6000 

- možnost volby barvy úst"edny DF6000 

- 1,2 a 4 smy!kové provedení, navzájem sí'ovatelné (DF6000) 

- 1 a 2 smy!kové provedení, navzájem sí'ovatelné (DF6100/DF61002) 

- zkratový izolátor je v každé jednotce na smy!ce

- zabudované akumulátory a zdroj v cen# úst"edny

- široká škála p"ídavných za"ízení

- možnost p"ipojení konven!ních hlási!$ - nap". Ex provedení

- volba jazyka úst"edny v menu - !eština, slovenština samoz"ejmostí

- velká výborn# !itelná dotyková orazovka

- jednoduchá obsluha, intuitivní menu 

- konÞ gura!ní a diagnostický software je dodáván bezplatn#

Úst"edny MENVIER mohou být bu( zapušt#né (montáž 
pod omítku), nebo zav#šené na st#n#. Rozm#rná kovová 
sk"í) zajiš'uje výborný p"ístup ke svorkovnicím a p"ívod$m 
kabel$ bu( zezadu, nebo shora. Systém je dodáván v 1, 
2 a 4 smy!kové verzi, v!etn# zdroje a akumulátor$. Sys-
témy DF6000 jsou jednoduše rozši"itelné, lze je osadit tis-
kárnou a dalšími periferiemi. Na jednu smy!ku lze osadit 
až 250 adres.

Úst"edna DF6100 je jednosmy!ková úst"edna bez možnos-
ti rozší"ení, stejn# tak DF61002 je dvojsmy!ková. Ob# tyto 
úst"edny lze ovšem propojit sítí LON s úst"ednami DF6000.
Jsou vhodné pro malé a st"ední instalace s d$razem na 
kvalitu a cenu.

Jako dopl)kové za"ízení lze k úst"ednám p"i"adit ovláda-
cí a zobrazovací tablo DF6000/PR, které lze zapojit jak 
do smy!ky s hlási!i, tak na LON sí'. Tablo obsahuje zdroj 
230V a akumulátor.

K úst"ednám MENVIER nabízíme širokou škálu p"íslušen-
ství a p"ídavných modul$ v!etn# optických, optoteplotních, 
teplotních a lineárních hlási!$ (adresovatelných), adreso-
vatelných sirén a maják$ napájených ze smy!ky, vstupn# / 
výstupních modul$ r$zných typ$.

Úst"edny MENVIER spl&ují všechny nejnov$jší požadavky na jednodu-
chou a rychlou instalaci, kterou technici i samotní uživatelé požadují 
od špi#kového adresovatelného systému EPS.
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DF6000/DF6100/DF61002  

ÚST'EDNA DF6000/DF6100/DF61002 - SRDCE SYSTÉMU  

JEDNODUCHÁ KONFIGURACE 

VELKÝ, VÍCEÚ!ELOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

ROZŠÍ'ENÍ SYSTÉMU

Nový kompletní systém:

Každý ze systémových komponent$ je navržen tak, aby fungoval 
jako sou!ást úst"edny, což poskytuje záruku, že úst"edna, detektory, 
moduly, vstupní a výstupní jednotky budou navzájem pln# kompa-
tibilní.

Velká kapacita:

Na každou smy!ku je možné osadit až 250 prvk$, avšak systémy 
jsou omezené normou EN54 na maximální po!et 512 adres. Úst"ed-
ny jsou navzájem sí'ovatelné a m$že jich být propojeno až 128 
všech typ$ - DF6000 i DF6100 a DF61002.

Jednoduché uživatelské rozhraní

Hlavním prvkem uživatelského rozhraní je velký dotykový podsvícený 
displej s velmi dobrou !itelností (viditelná !ást 120 mm x 90 mm), 
který poskytuje kompletní uživatelské informace a zárove) funguje 
jako víceú!elová klávesnice. U jiných systém$ je uživatel odkázaný na 
ur!itý po!et tla!ítek, která znep"ehled)uji a zbyte!n# komplikují ovlá-
dání úst"edny. 

Dotykový displej se automaticky p"izp$sobuje aktuální funkci: Stan-
dardn# Menu, pokud se uživatel rozhodne nap". zm#nit text adre-
sy, zobrazí se klávesnice QWERTY, která umožní jednoduché vložení 
a editaci textu.

Dotykový displej též umož)uje, aby byla do úst"eden naprogramována 
celá "ada p"ídavných hlási!$ a modul$. Úst"ednu je možné naprogra-
movat p"ímo pomocí displeje, díky kterému si uživatel m$že p"idávat 
nebo odebírat jednoduchá za"ízení bez toho, aby musel volat servisní-
ho technika.

Krom# velkoplošného displeje, který poskytuje kompletní informace 
o stavu systému, zahrnuje též úst"edna "ady DF6000 až 96 konven!-
ních zónových sv#telných diod, p"i DF6100/61002 až 16 konven!ních 
zónových sv#telných diod, které poskytují jasné informace o stavu 
a rozší"ení požáru i uživateli, který se v opera!ním systému nevyzná. 
Navíc tu je i n#kolik diod poskytujících informace pro uživatele i bez 
technického zam#"ení. 

Úst"edny MENVIER "ady DF lze oživit a spustit p"ímo pomocí displeje,
bez nutnosti p"ipojení PC. To umož)uje snadné oživení bez nutné 
znalosti programování. Systém je tak od první chvíle funk!ní.

Pro naprogramování úst"eden je k dispozici databázový software pln# 
v !eštin#. V tomto nástroji lze programovat vazby výstup$, popi-
sy zón (skupin) a adres. Software je dodáván zdarma. Úst"edna má 
v sob# zabudované funkce pro oživení systému a následné vyhledání 
poruch na smy!kách. Oživení je tím pádem jednodušší. 

Úst"edny "ady DF lze jednoduše rozši"ovat o další prvky. V"azením 
prvku do smy!ky úst"edna identiÞ kuje tento prvek a p"i"adí mu první
volnou adresu bez toho, aby došlo k narušní stávajícího nastave-
ní.Nastavení lze stáhnout do PC, nastavit vazby a zp#tn# nahrát do 
úst"edny. Podobn# je tomu p"i odebírání nepot"ebných za"ízení. Po 
odebrání za"ízení je volná adresa p"ipravena pro budoucí použití. 
Op#t nedojde k narušení ostatních funkcí systému.
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DF6000/DF6100/DF61002 P"ehled systému

ANALOGOVÉ SOFT - ADRESOVATELNÉ DETEKTORY A MODULY

MODERNÍ SIRÉNOVÉ ZA'ÍZENÍ

DF6000   DF6100/DF61002

2 x 12 V, 7 Ah2 x 12 V, 12 Ah nebo 2 x 12 V, 24 Ah

ZABUDOVANÝ ZDROJ A AKUMULÁTORY

Úst"edny MENVIER využívají softadresovací techno-
logii, která význam# zjednodušuje instalaci a proces 
spušt#ní systému. Po instalaci systému a navolení 
menu “samona!tení” úst"edna automaticky prohle-
dá všechny smy!ky a každému za"ízení p"i"adí !ísel-
nou adresu podle po"adí, takže odpadá nutnost vklá-
dat adresy ru!n#, což je !asov# náro!né a vede k vzni-
ku chyb. Jako servisní nástroj je k dispozici za"ízení, 
pomocí kterého lze zm#nit adresu libovolného prvku.

Praktickou novinkou je možnost využití odbo!kové-
ho  izolátoru pro p"ipojení adresovatelných detektor$ 
k hlavní kruhové smy!ce. Na odbo!ku lze p"ipojit až 32 
adresných prvk$. Adresace probíhá na kruhové smy!-
ce až k odbo!ce, naadresuje se odbo!ka a pak zbytek 
smy!ky.

Poznámka: odbo#kový izolátor nemá adresu.

Každá adresovatelná jednotka v systému obsahuje zkratový izolátor, který zajiš'uje, aby zkrat na smy!ce nevy"adil z funkce zbyte!n# vysoký po!et 
za"ízení. 

K úst"ednám MENVIER lze p"ipojit širokou škálu výstražných 
za"ízení (zvonky, sirény, majáky atd.) K dispozici je i "ada 
adresovatelných sirén, LED maják$ a jejich kombinace.

P"i programování lze využít t"ístup)ové nastavení výstup$ 
principem p"í!ina - následek. Každý výstup lze tedy naprogra-
movat tak, aby reagoval na konkrétní adresu, zónu, se 
zpožd#ním a v r$zných kombinacích. %asy T1 a T2, požado-
vané v %R, lze nastavit globáln# p"ímo v úst"edn#.

Programovací nástroj umož)uje 3 fáze programování pro 
každý výstup (relé, siréna) a každou fázi lze spustit nezávisle.
Nap"íklad lze jednu sirénu naprogramovat tak, aby p"i požáru 
na jednom detektoru spustila p"erušovan#, po ur!itém !ase 
stále. V p"ípad# požáru z jiné zóny nap"íklad s jiným zpožd#-
ním. Zpožd#ní, programované v PC konÞ guraci, m$že nahra-
zovat !as T2.

Úst"edny MENVIER nabízejí jednoduchou instalaci. Zdroj napájení 
a akumulátory jsou osazené p"ímo ve sk"íni úst"edny a jsou sou!ástí její 
ceny. Zdroj každé úst"edny má vysoký proud 3A, takže dosta!uje i pro 
pln# obsazenou 4 smy!kovou verzi.

Úst"edny DF6000 se standardn# dodávají ve verzi s dv#ma 12Ah akumu-
látory. P"i pot"eb# delší doby zálohování lze objednat úst"ednu s dvoj-
násobnou kapacitou AKU. Rozdíl je pouze ve velikosti sk"ín# úst"edny 
(hluboké provedení). Napájecí zdroj z$stává stále stejný, tedy na insta-
lacích, kde vznikne pot"eba delší doby zálohování a systém je nainstalo-
ván standardn#, lze umístit v#tší AKU do externí sk"ín#.

Úst"edny DF6100 a DF61002 mají zabudované akumulátory o kapacit# 
2x12V 7Ah.

P'IPOJENÍ OPPO, KTPO A ZDP
Pomocí rozši"ující desky lze p"ipojit OPPO a klí!ový trezor. Deska se 
montuje p"ímo na zadní st#nu úst"edny. Do úst"edny lze dále osadit 
desky RS232 pro p"enos na pult HZS a MODBUS pro p"ipojení  k nadstav-
bovému graÞ ckému software (ALVIS, DOMINET, A2D).
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DF6000 Možnosti úst"eden 

VOLITELNÁ TISKÁRNA

Úst"edny DF6000 mohou být vybavené také vesta-
v#nou tiskárnou. Tiskárna je umíst#na za krytem, 
který se otevírá speciálním klí!em. Po otev"e-
ní krytu je možno jednoduše vym#nit papír bez 
nutnosti otevírání celé úst"edny. 

Tiskárnu lze kdykoliv doobjednat do každé úst"ed-
ny. Pokud není tiskárna instalována, je na jejím 
míst# záslepka bránící p"ístupu ne!istotám.

ODKLÁP(CÍ UZAMYKATELNÝ KRYT

P"ístup k funkcím úst"edny je chrán#n n#kolika úrovn#mi hesel, která se vkláda-
jí prost"ednictvím dotykové obrazovky. Hesla lze m#nit v servisním menu dle poža-
davku uživatele.

Pro instalace, kde je úst"edna vystavena ve"ejnosti nebo je t"eba zamezit její-
mu ovládání, lze ji vybavit ochranným pr$hledným krytem. Tento kryt je zajišt#n 
proti odklopení. Je pr$hledný, takže umož)uje plnou viditelnost všech událostí 
na úst"edn#. Dále obsahuje t"i tla!ítka - Ztišení bzu!áku a tla!ítka pro rolování 
událostmi. Standardn# se tento kryt používá pouze pro úst"edny v síti, kde není 
nutné ovládání t#chto úst"eden.

N(KOLIK BAREVNÝCH VARIANT

Standardn# mají úst"edny DF6000 sv#tle šedý povrch, který vyhovuje ve v#tšin# aplikací. Za p"íplatek lze objednat tmavou verzi - graÞ to-
vou pro náro!n#jší uživatele.

Sv#tle šedá

Poznámka: možnost výb#ru barvy úst"edny je jen u "ady DF6000

Tmavá graÞ tová

Poznámka: vestav#ná tiskárna je jen pro úst"edny "ady DF6000
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DF6000 / DF6100 / DF61002 Montáž úst"eden

PROPOJENÍ SYSTÉMU DO SÍT(

U všech typ$ úst"eden MENVIER je možnost montáže na st#nu, nebo montáž pod omítku. Montáž pod omítku je ideální "ešení z estetického i prak-
tického hlediska. Zapušt#ná montáž nep"ekáží v interiéru a neruší další kabeláží, kterou lze též zasekat pod omítku. Rozm#rná sk"í) zabezpe!u-
je dostate!ný p"ístup ke kabel$m a všem prvk$m a terminál$m úst"edny. Celou !elní st#nu úst"edny lze úpln# vyklopit, takže montáž, servis nebo 
rozší"ení úst"edny je snadné.

Do jednoho systému lze vzájemn# propojit až 128 úst"eden MENVIER DF6000/6100/61002 a zobrazovacích tabel DF6000/PR. Každá úst"edna nebo 
tablo musí být vybavena sí'ovou kartou. Kartu lze do úst"edny kdykoli doobjednat. Sí' funguje na standardu LON. Pokud systém funguje jako sí', 
tak libovolná úst"edna v síti m$že zobrazovat informace o všech ostatních úst"ednách. To, co má úst"edna zobrazovat od ostatních, lze jednoduše 
nastavit v menu úst"edny. Ztišení sirén, bzu!áku a reset se také m$že p"enášet sítí.

Úst"ednu zapojenou v síti lze použít také jako zobrazovací a ovládací tablo - bez nutnosti p"ipojení jakýchkoli jednotek. Lze použít i LCD zobrazova-
cí tablo, vybavené sí'ovou kartou, které je sice cenov# výhodn#jší, ale nenabízí komfort dotykové obrazovky.

Poznámka:  Pokud je tablo p"ipojené na smy!ku úst"edny - obr. 2, 3, tak zobrazuje pouze stavy úst"edny, do které je zapojené. 
    Pokud je tablo v síti - obr. 1, tak zobrazuje informace ze všech úst"eden v síti.
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DF6000/ DF6100 / DF61002 Typická konÞ gurace smy!ky
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DF6000 / DF6100 / DF61002 Parametry
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DF6000PR Pasivní tablo obsluhy
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DF6000PR je cenov# výhodné pasivní tablo obsluhy, kompatibil-
ní se všemi adresovatelnými úst"ednami MENVIER. Tablo obslu-
hy využívá velmi jednoduché a p"ehledné ovládání pomocí p#ti 
tla!ítek na p"edním panelu. Informace zobrazuje podsvícený, 
vysoce kontrastní dvou"ádkový LCD displej, který poskytuje 
p"ehledné a stru!né informace o stavu systému. Tablo obsluhy 
obsahuje zabudovaný zdroj a akumulátor, který zabezpe!í trva-
lý provoz po dobu výpadku napájení. 

Tablo obsluhy je možné použít v rozsáhlých instalacích, kde 
je t"eba informace p"enášet do r$zných míst, aby o poruše - 
p"ípadn# požáru - byly informované všechny kompetentní osoby 
a mohly v!as zakro!it. Typické použití je nákupní centrum s více 
obchodními jednotkami, kde v každé je umíst#no jedno tablo.

P"ístup k menu tabla je chrán#n dv#ma p"ístupovými kódy. Po 
zadání hesla obsluhy je možno ztišit sirény, bzu!ák tabla, RESE-
Tovat úst"ednu a evakuovat budovu. V servisním menu lze m#nit 
hesla, nastavovat adresu tabla v síti a nahrávat texty do tabla.

Tablo obsluhy je možné do systému zapojit dv#ma zp$soby: 
Zapojení do smy!ky obr. 1, nebo zapojení do sít# obr. 2

-softwarov$ adresovatelné 

-zabudovaný zkratový izolátor 

-dvou"ádkový LCD Displej 

-zapojuje se do smy#ky nebo sít$ LON

obr. 1 obr. 2

332 mm
45 mm

47 mm

270 mm



MAP820 Optickokou"ový detektor
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MAP820 je inteligentní analogový hlási! kompatibilní se všemi 
"adami adresovatelných analogových úst"eden elektrické požár-
ní signalizace MENVIER. Vzhledem k jeho rozsáhlým a univer-
zálním možnostem použití je považován za základní detektor.

Detektor MAP820 je navržen tak, aby poskytl v!asnou reakci už 
p"i pomalu doutnajícím ohni a zabezpe!il tak ochranu hlídaného 
prostoru. Detektor MAP820 je ur!ený na ochranu vnit"ních pros-
tor$ s oby!ejným prost"edím a tam, kde vyhovuje svým krytím.

Detektor je navržen tak, aby co nejmén# esteticky narušoval 
chrán#ný prostor a zapadl do interiéru. Tomu nasv#d!uje jeho 
extra nízký proÞ l, rozm#ry a samotný design detektoru. 

Tím, že se hlási! adresuje automaticky a ne manuáln#, se výraz-
n# zkracuje !as pot"ebný k instalaci a vylu!ují se adresovací 
chyby zp$sobené špatným nastavením adresy.

MAP820 má v sob# zabudovaný izolátor zkratu na smy!ce, který 
chrání systém p"ed vy"azením více prvk$ z provozu v p"ípad# 
zkratu.

Díky unikátnímu "ešení detek!ní komory lze detektor v p"ípad# 
zaprášení jednoduše rozmontovat a komoru vy!istit. Celou 
detek!ní komoru lze otev"ít bez narušení funkce detektoru. 
Detektory mají okolo komory ochranou kovovou m"ížku, která 
zabra)uje vniknutí ne!istotám, p"ípadn# hmyzu a prodlužuje 
dobu bezpoblémové funkce detektoru.

Integrovaná LED dioda má n$kolik funkcí:

- stálé blikání p"i komunikaci s úst"ednou (volitelná funkce v menu úst"edny) 
- svítí p"i detekování požáru 
- signalizovavání odzkoušení a potvrzení funk!nosti p"i testování detektoru  
 aerosolem  Zapojení hlási#e do patice MAB800:

Rozm$ry:

Detektory jsou osazované do patic - viz tabulka.

Kabely lze p"ivést do patice spodem nebo zboku (odlamovací 
pr$chodky).

Detektor je možné zajistit v patici speciálním zámkem (sou!ástí pati-
ce), což zabezpe!uje jeho demontáž - nebo krádež - bez speciální-
ho klí!e.

-softwarov$ adresovatelný 

-zabudovaný zkratový izolátor 

-360°viditelná LED 

- chrání až 100m²

LED s vysokou svítivostí viditelná z 360°  

MAP820 se osazuje do patic:

103 mm

4
7

 m
m

12 mm

MAB800:  Základní patice (dodává se s hlási#em)

MAS850:  Sirénová patice (adresná sirénka)

MASB870:  Sirénová patice s LED majá#kem 

     (adresná sirénka s majákem)

MAB800R: Svorkovnice s relé



MAH830 Teplotní detektor
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MAH830 pat"í do skupiny inteligentních analogových detek-
tor$ MENVIER, kompatibilních se všemi "adami adresovatelných 
analogových úst"eden elektrické požární signalizace MENVIER. 

Detektor MAH830 je univerzální teplotní detektor, který lze  nasta-
vit ve t"ech r$zných režimech - bu( jako termodiferenciální (A1R 
- sleduje nár$st teploty nebo dosažení 60 stup)$ Celsia), nebo 
jako detektor s pevn# nastavenou teplotou - 77 stup)$ Celsia 
(BS) nebo 90 stup)$ Celsia (CS).

Detektor MAH830 je ur!en výhradn# na ochranu vnit"ních pros-
tor$ s oby!ejným prost"edím a na ochranu t#ch prostor, kde 
vyhovuje svým krytím a kde optickokou"ové hlási!e nejsou vhod-
né nebo není možné je použít.

Detektor je navržen tak, aby co nejmén# esteticky narušoval 
chrán#ný prostor a zapadl do interiéru. Tomu nasv#d!uje jeho 
extra nízký proÞ l, rozm#ry a samotný design detektoru. 

Tím, že se hlási! adresuje automaticky a ne manuáln#, se výraz-
n# zkracuje !as pot"ebný k instalaci a vylu!ují se adresovací 
chyby zp$sobené špatným nastavením adresy.

MAH830 má v sob# zabudovaný izolátor zkratu na smy!ce, který 
chrání systém p"ed vy"azením více prvk$ z provozu v p"ípad# 
zkratu.

Zkratový izolátor funguje automaticky. Umíst#ní v každém prvku 
je vhodné nap"íklad pro ubytovací za"ízení, kde každý pokoj tvo"í 
samostatný požární úsek a norma na"izuje použití izolátoru.

Detektor lze v p"ípad# zašpin#ní jednoduše rozebrat a vy!istit.

Integrovaná LED dioda má n#kolik funkcí: 

- stálé blikání p"i komunikaci s úst"ednou (volitelná funkce v menu úst"edny) 
- svítí p"i detekování požáru 
- signalizovavání odzkoušení a potvrzení funk!nosti p"i testování detektoru 

Detektory jsou osazované do patic - viz tabulka.

Kabely lze p"ivést do patice spodem nebo zboku (odlamovací pr$chodky).

Detektor je možné zajistit v patici speciálním zámkem (sou!ástí patice), což 
zamezuje jeho demontáži - nebo krádeži - bez speciálního klí!e.

-  softwarov$ adresovatelný 

- nastavitelný typ (RoR, BS, CS)

- zabudovaný zkratový izolátor 

- 360° viditelná LED 

- chrání až 50m² LED s vysokou svítivostí viditelná z 360°  

MAH830 se osazuje do patic:

Zapojení hlási#e do patice MAB800:

Rozm$ry: 103 mm

5
6

 m
m

12 mm

MAB800:  Základní patice (dodává se s hlási#em)

MAS850:  Sirénová patice (adresná sirénka)

MASB870:  Sirénová patice s LED majá#kem 

     (adresná sirénka s majákem)

MAB800R: Svorkovnica s relé



Zapojení hlási#e do patice MAB800:

Rozm$ry: 103 mm

5
6

 m
m

12 mm

MAOH850 Kombinovaný optoteplotní detektor (multisenzor)
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MAOH850 kombinovaný optoteplotní detektor uzavírá "adu inte-
ligentních analogových automatických detektor$, kompatibilních 
se všemi úst"ednami elektrické požární signalizace MENVIER. 
Tento detektor využívá kombinaci optické a teplotní složky 
v jednom hlási!i. Detektor MAOH850 je snandardn# kombinova-
ný, funguje jako citliv#jší optický detektor. P"i zvýšení teploty se 
zvýší citlivost na kou" a naopak. Je možné ho naprogramovat 
jako optoteplotní nebo teplotní. P"i p"epínání režimu DEN/NOC 
lze p"epínat jeho funkce. MAOH850 je z principu funce odoln#jší 
v$!i falešným poplach$m.

Teplotní senzor v detektoru MAOH850 je unikátn# umíst#n 
vprost"ed hlási!e, reaguje p"i Þ xní teplot# 60°C. 

Detektor MAOH850 je ur!en výhradn# na ochranu vnit"ních pros-
tor$ s oby!ejným prost"edím a na ochranu t#ch prostor, kde 
vyhovuje svým krytím a kde optickokou"ové hlási!e nejsou vhod-
né nebo není možné je použít.

Detektor je navržen tak, aby co nejmén# esteticky narušoval 
chrán#ný prostor a zapadl do interiéru. Tomu nasv#d!uje jeho 
extra nízký proÞ l, rozm#ry a samotný design detektoru. 

Tím, že se hlási! adresuje automaticky a ne manuáln#, se výrazn#
zkracuje !as pot"ebný k instalaci a vylu!ují se adresovací chyby
zp$sobené špatným nastavením adresy.

MAOH850 má v sob# zabudovaný izolátor zkratu na smy!ce, který 
chrání systém p"ed vy"azením více prvk$ z provozu v p"ípad# 
zkratu.

Zkratový izolátor funguje automaticky. Umíst#ní v každém prvku 
je vhodné nap"íklad pro ubytovací za"ízení, kde každý pokoj tvo"í 
samostatný požární úsek a norma na"izuje použití izolátoru.

Integrovaná LED dioda má n#kolik funkcí: 

- stálé blikání p"i komunikaci s úst"ednou (volitelná funkce v menu úst"edny) 
- svítí p"i detekování požáru 
- signalizovavání odzkoušení a potvrzení funk!nosti p"i testování detektoru   

- softwarov$ adresovatelný 

- nastavitelný typ (RoR, BS, CS)

- zabudovaný zkratový izolátor 

- 360°viditelná LED 

- chrání až 50m2 

- lze programovat jako optoteplotní nebo teplotní

Detektory jsou osazované do patic - viz tabulka.

Kabely lze p"ivést do patice spodem nebo zboku (odlamovací pr$chodky).

Detektor je možné zajistit v patici speciálním zámkem (sou!ástí patice), což 
zamezuje jeho demontáži - nebo krádeži - bez speciálního klí!e.

LED s vysokou svítivostí viditelná z 360°  

MAOH850 se osazuje do patic:

Detektor lze v p"ípad# zašpin#ní jedno-
duše rozebrat a vy!istit.

MAB800:  Základní patice (dodává se s hlási#em)

MAS850:  Sirénová patice (adresná sirénka)

MASB870:  Sirénová patice s LED majá#kem 

     (adresná sirénka s majákem)

MAB800R: Svorkovnica s relé



MAB50R a MAB100R Adresovatelný lineární hlási! kou"e
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MAB50R a MAB100R - je softwarov# adresovatelný lineární hlási! 
s vysíla!em a p"ijíma!em v jednom krytu. Pracuje na principu zesla-
bení infra!ervených paprsk$, které jsou vysílány vysíla!em a p"es 
odrazný prvek se vracejí do p"ijíma!e. Je ur!ený pro instalaci na 
adresovatelnou smy!ku úst"eden MENVIER.

Je ideální na místech, kde se z r$zných d$vod$ nedají instalovat
bodové hlási!e na strop, nebo kde by testování nebo p"ípadné opra-
vy bodových hlási!$ bylo nepraktické nebo nebezpe!né (nap"íklad 
haly, vysokonap#'ové rozvodny, strojovny ...)

Hlási! by m#l být instalovaný na pevné nevibrující !ásti budovy 0,3 
- 0,6 metru pod strop. Podmínkou je p"ímá viditelnost mezi hlási-
!em a odrazovým prvkem (zrcadlem). Pozor na stropní p"eklady 
a na technologie, které mohou být montovány až po instalaci hlási!e 
(VZT, osv#tlení apod). Je možné p"erušení paprsku (porucha) nebo, 
v horším p"ípad#, m$že lesklý povrch odrazit paprek zpátky a !ást 
budovy m$že být nechrán#ná.

Žádná p"epážka by nem#la být až do 0,5 od osy paprsku.

Lineární adresný detektor je napájený ze smy!ky, takže nepot"ebuje
extra napájecí zdroj. 

Funkce:

Lineární detektor ma t"i pracovní režimy: 

- zam#"ování odrazových prvk$ (MAB50R - 1 kus, MAB100R - 4 kusy) 
- dolad#ní  - dokonalé zam#"ení detektoru na optimální výkon. (Není 

pot"ebná žádná další kalibrace, lineár má funkci AGC - automatické 
"ízení zisku, která dola(uje p"ípadné drobné odchylky) 

- provozní režim

Uživatelské parametry:

Lineární detektor má dv# stavové LED diody: 

- svítící !ervená LED indikuje poplachový stav 
-  blikající žlutá LED indikuje poruchový stav

- softwarov$ adresovatelný 

- integrovaný zkratový izolátor 

- jednoduchá instalace 

- 50 m a 100 m provedení 

- jednoduché dvojdrátové p"ipojení 

- stav poplach, porucha jsou signalizované v úst"edn$ 

- napájený ze smy#ky

- nastavení je jednoduché, pomocí stavových diod 

- stavové LED diódy 

stavové LED diody

128 mm

120 mm

2
1

2
 m

m



MAB800 Patice pro automatické hlási!e

MAB800R Patice pro automatické hlási!e s relé
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MAB800 je univerzální patice pro všechny automatické hlási!e ur!ené k analogové-
mu systému DF6000. Patice obsahuje propojovací mechanizmus zajiš'ující konti-
nuitu celé smy!ky i po vyjmutí hlási!e. U každé patice je možnost zajišt#ní proti 
neoprávn#nému uvoln#ní !i vyjmutí hlási!e z patice. 

- možnost p"ipojení všech analogových hlási!$ Menvier
- mechanická propojka zajiš'uje plnou kontinuitu smy!ky v p"ípad# vyjmutí hlási!e 
- kompatibilní se všemi hlási!i analogové "ady DF6000
- obsahuje uzamykací mechanizmus 
- jednoduchá montáž a zapojení 
- p"ívod vodi!$ je možný jak z bo!ní, tak horní strany hlási!e

MAB800R je univerzální patice pro všechny automatické hlási!e ur!ené k analo-
govému systému DF6000, která navíc obsahuje relé. Releový kontakt je p"epnut 
v p"ípad# aktivace hlásiše v patici. Patice obsahuje propojovací mechanizmus zajiš'-
ující kontinuitu celé smy!ky i po vyjmutí hlási!e. U každé patice je možnost zajišt#ní 
proti neoprávn#nému uvoln#ní !i vyjmutí hlási!e z patice. 

- p"ipojení vodi!$ - až dva vodi!e na jednu svorku do pr$m#ru 2.5mm2   
- odd#lené svorkovnice pro vstup a výstup linky 
- spole!ná svorka na p"ipojení stín#ní 
- relé kontakt se spouští hlási!em osazeným v patici 
- možnost p"ipojení všech analogových hlási!$ Menvier
- mechanická propojka zajiš'uje plnou kontinuitu smy!ky v p"ípad# vyjmutí hlási!e 
- kompatibilní se všemi hlási!i analogové "ady DF6000
- obsahuje uzamykací mechanizmus 
- jednoduchá montáž a zapojení 
- obsahuje relé

Rozm$ry:

Zapojení patice:

102 mm

zamykací 
mechanizmus 

proti demontáži 
hlási#e 

zamykací 
mechanizmus 

proti demontáži 
hlási#e 

propojka
zajiš)ující
kontinuitu
smy#ky

propojka
zajiš)ující
kontinuitu
smy#ky

4
0

 m
m



BAR3000 Kryt patice pro zvýšení krytí

KED3000 Podložka pro montáž patice do podhled$ a kazetových strop$
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BAR3000 je kryt pro patice MAB800 adresovatelných 
analogových detektor$ MENVIER na zvýšení krytí. 
Kryt patice nabízí ideální "ešení pro instalace, kde je 
možnost výskytu vlhkosti. Do krytu je možné umístit 
i vyh"ívací t#lísko. Kryt byl vyvinut pro vytvo"ení barié-
ry mezi paticí detektoru a povrchem, na ketrém je 
namontovaný a kde se m$že vyskytovat vlhkost (stro-
py parkoviš' a pod.)

KED3000 je podložka pro patice adresovatelných i konven!ních hlási!$ MENVIER, která umož)uje jejich zapušt#ní do sádrokartonových podhled$ 
a kazetových strop$. Používá se hlavn# z d$vodu lepšího uchycení do t#chto strop$.

Kabely do BAR 3000 by m#ly procházet vhodnými kabelovými vývodkami - viz obrázek.

109mm

9mm
14mm

143mm

Uchycení 
krytu

Uchycení 
krytu

Sloupky pro  
montáž patice

Otvory 
pro
montáž

Otvor pro 
montáž patice 
MAB800



MBG813/MBG814 Tla!ítkové hlási!e
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MBG813/814 jsou tla!ítkové hlási!e ur!ené pro adresova-
telný analogový systém MENVIER pro manuální signalizaci 
požáru osobou, která požár zjistila.

Tla!ítkové hlási!e MBG813/MBG814 jsou ur!ené k ochran# 
vnit"ních prostor s oby!ejným prost"edním a t#ch míst, kde 
vyhovují svým krytím a vlastnostmi. 

Tla!ítkové hlási!e jsou navrženy tak, aby na jedné stran# 
co nejmén# zasahovaly do designu interiéru, ale na stran# 
druhé byly jasn# identiÞ kovatelné a viditelné. V p"ípad# 
pot"eby lze tla!ítkový hlási! opat"it pr$hledným krytem, 
který brání necht#nému vyhlášení poplachu. Pro rozbití sklí!-
ka je nejprve nutné tento kryt odklopit.

Tla!ítkové hlási!e MBG813/ MBG814 je možné osadit jak na 
omítku, tak do standardních elektroinstala!ních krabic typu 
KO68 (montáž pod omítku). V tomoto p"ípad# tla!ítkový 
hlási! p"esahuje pouze 2cm nad omítku. 

Stejn# jako automatické detektory jsou i tla!ítkové hlási-
!e MBG813/MBG814 adresované softwarov#, což zabezpe-
!uje jednoduchou a p"ehlednou instalaci. Tím, že se hlási! 
adresuje automaticky, se zkracuje !as instalace a vylu!ují se 
možné chyby, zp$sobené manuální adresací. 

P"ímo v tla!ítku je integrovaný zkratový izolátor, díky které-
mu se zjednodušuje projekce systému a v p"ípad# zkratu na 
smy!ce nedojde k vy"azení celé smy!ky z provozu, ale pouze 
poškozené !ásti. Zabudovaná LED dioda svítí p"i poplachu, 
je možno ji naprogramovat tak, aby neustále blikala (spolu 
s ostatními LED na všech hlási!ích). Tímto blikáním potvrzu-
je LED komunikaci jednotky s úst"ednou.

- softwarov# adresovatelný

- zabudovaný zkratový izolátor 

- p"ídavný ochranný kryt 

- IP 54

K tla!ítkovým hlási!$m nabízíme n#kolik dopl)k$, jako nap"íklad p"ídavný 
pr$hledný kryt proti necht#nému rozbití sklí!ka, nebo p"ídavný ráme!ek se zkose-
nými hranami. Každé tla!ítko obsahuje v balení speciální klí!ek, který je ur!en 
jednak k otev"ení krytu tla!ítka a jednak k testování funkce tla!ítkového hlási!e.

Hlási# s p"ídavným výklopným krytem

K adresovatelným úst"ednám se dodává "ada tla#íkových - též manuálních - hlási#%

87 mm

8
7

 m
m

36 mm

Testovací sada
- speciální klí#ek

53 mm

8
7
 m

m

87 mm



MBG817 Tla!ítkový hlási! IP67
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MBG817 je tla!ítkový hlási! ur!ený pro adresovatelný analogo-
vý systém MENVIER pro manuální signalizaci požáru osobou, 
která požár zjistila. 

Tla!ítkový hlási! MBG817 je ur!ený k ochran# vnit"ních i venkov-
ních prostor$ a na ochranu t#ch míst, kde vyhovuje krytím IP67 
a svými vlastnostmi. 

Tla!ítkové hlási!e jsou navženy tak, aby na jedné stran# co 
nejmén# zasahovaly do designu interiéru, ale na stran# druhé 
byly jasn# identiÞ kovatelné a viditelné. V p"ípad# pot"eby lze 
tla!ítkový hlási! opat"it pr$hledným krytem, který brání nech-
t#nému vyhlášení poplachu. Pro rozbití sklí!ka je nejprve nutné 
tento kryt odklopit.

Stejn# jako všechny adresovatelné prvky MENVIER jsou i tla!ít-
kové hlási!e MBG817 adresované softwarov#, což zabezpe!u-
je jednoduchou a p"ehlednou instalaci. Tím, že se hlási! adre-
suje automaticky, se zkracuje !as instalace a vylu!ují se možné 
chyby, zp$sobené manuální adresací. 

P"ímo v tla!ítku je integrovaný zkratový izolátor, díky kterému
se zjednodušuje projekce systému a v p"ípad# zkratu na smy!-
ce nedojde k vy"azení celé smy!ky z provozu, ale pouze poško-
zené !ásti. Zabudovaná LED dioda svítí p"i poplachu, je možno ji 
naprogramovat tak, aby neustále blikala (spolu s ostatními LED 
na všech hlási!ích). Tímto blikáním potvrzuje LED komunikaci 
jednotky s úst"ednou.

- softwarov$ adresovatelný

- zabudovaný zkratový izolátor 

- p"ídavný ochranný kryt 

- IP 67

Hlási# s p"ídavným odklopným krytem

87 mm

8
7

 m
m

57 mm

K tla!ítkovým hlási!$m nabízíme n#kolik dopl)k$, jako nap"íklad p"ídavný pr$hledný kryt proti necht#nému rozbití sklí!ka, nebo p"ídavný ráme-
!ek se zkosenými hranami. Každé tla!ítko obsahuje v balení speciální klí!ek, který je ur!en jednak k otev"ení krytu tla!ítka a jednak k testování 
funkce tla!ítkového hlási!e.

Testovací sada 
- speciální klí#ek

65 mm

1
1
1

 m
m

111 mm
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Sirénové patice
'adu adresovatelných sirén a maják% dopl&ují sirénové patice a patice obsahující sirénu s majákem.

Adresovatelné paticové sirény a majáky byly navrženy tak, aby byly kompatibilní s poslední "adou adresovatelných hlási!$ a úst"ednami MENVIER. 
Mají implementované všechny vlastnosti adresovatelných sirén a maják$. Je v nich osazena patice, která umož)uje p"ipojení všech adresovatelných 
hlási!$ MENVIER, a nebo m$žou být použity i bez hlási!e po použití krytu MASC, jako samostatný a nenápadný prvek s možností montáže na st#nu 
a nebo na strop. Patice jsou osazeny výkonnou sirénkou a vysoce výkonnou LED, !ož zabezpe!uje vysokou viditelnost záblesku i z v#tší vzdálenosti 
a r$zných úhl$ pohledu. Jsou navrženy tak, aby co nejmén# narušily vzhled interiéru, !emuž nasv#d!uje jejich nízký proÞ l, rozm#ry a design. Je to 
jedno z nejideáln#jších "ešení na ochranu hotel$, penzion$, ale samoz"ejm# i pro jiné objekty jako designov# velmi p#kný a nenápadný prvek, který 
nenarušuje vzhled st"eženého prostoru. Jednotky jsou softadresovatelné, !ímž se vylu!uje manuální adresace, která v mnohých p"ípadech vede 
k zbyte!ným omyl$m. Tím, že jednotky mají vlastní adresu, otevírají se rozsáhlé možnosti p"i nastavovaní a programovaní r$znych vazeb pomocí 
konÞ gura!ního programu. Stejn# jako ostatní prvky MENVIER, mají v sob# paticové sirény zabudovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjedno-
dušuje projektování systému a v p"ípad# zkratu na smy!ce se nevy"adí z !innosti ostatní prvky na smy!ce. Pomocí úst"edny je možné vybrat až ze 
4 tón$, dále je možné zvolit úrove) hlasitosti bez nutnosti zásahu do jednotky. Jako každá patice i tato sirénová obsahuje volitelný mechanizmus, 
který zabra)uje neoprávn#né demontáži.

Poznámka: V p"ípad$ použití sirénové patice s hlási#em je t"eba pamatovat na adresování každé jednotky samostatn$. Nejprve 
je adresovaná siréna, potom hlási#.

- softadresovatelné 
- zabudovaná sirénka, zabudovaný vysoce svítivý LED maják
- možnost p"ipojení veškerých analogových hlási!$ MENVIER 
- možnost použití i bez detektoru jako samostatný prvek 
- propojka zajiš'ující kontinuitu smy!ky i po vyjmutí jednotky 
- volba tón$ a hlasitosti sirény z úst"edny 
- kompatibilní se všemi "adami analogových úst"eden MENVIER 
- nenarušuje vzhled interiér$

MAS850 adresovatelná sirénová patice

MASB870 adresovatelná sirénová patice s majákem

MASC kryt na MAS850 balení po 5 ks

MASC kryt na MASB 870 balení po 5 ks

o102 mm

o115 mm

42 mm

40 mm

o102 

o115 mo115 m
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Kompatibilní sirény a majáky 

Samostatné sirény jsou ideální v p"ípad#, kde se požaduje vyšší akustický výkon, 
než jsou schopné poskytnout paticové sirény, a nebo do prostor$, kde se poža-
duje vyšší stupe) krytí IP. 

Krom# adresovatelných sirén p"ipojitelných p"ímo na smy!ku, je možné p"ipo-
jení b#žných konven!ních sirén a maják$ p"ímo do úst"edny, nebo k rozši"ující 
jednotce MPU424.

Adresovatelné majáky a sirény, které jsou napájeny p"ímo ze smy!ky, byly speci-
áln# navrženy tak, aby byli kompatibilní s poslední "adou adresovatelných  úst"e-
den MENVIER, což zabezpe!uje plnou kompatibilitu s daným systémem. 

Adresovatelné majáky a sirény s integrovaným majákem jsou ideálním "ešením 
do prostorú, kde je vysoký hluk. Maják m$že být použit samostatn# bez sirény. 
Rovn#ž je vhodný do prostor$, kde je možnost výskytu nedoslýchavých, nebo 
neslyšících osob. 

U všech typ$ adresovatelných sirén a maják$, se p"i vývoji kladl velký d$raz na 
to, aby svým tvarem a designem co nejmén# narušovaly vzhled prostoru. Všech-
ny sirénové jednotky a majáky jsou navrženy tak, aby p"i svých rozm#rech byly 
schopny poskytnout co nejvyšší akustický a optický výkon.

Sirény a majáky jsou adresovatelné p"ímo z úst"edny, která automaticky p"id#lu-
je adresu v po"adí, v jakém jsou osazeny na smy!ce, což zabezpe!uje jedno-
duchou instalaci bez nutnosti manuálního zadávání adres. Tím se zkracuje !as 
instalace a vylu!ují se chyby, které mohou nastat p"i ru!ním zadavání adres. Díky 
adresaci každé jednotky je možné pomocí konÞ gura!ního programu rozsáhlé 
nastavení v podob# návazností a dalších faktor$ spoušt#ní.

Všechny adresovatelné majáky a sirény mají integrovaný zkratový izolátor, který 
se p"ipojuje automaticky a díky tomu se zjednodušuje projektování systému 
a v p"ípad# zkratu na smy!ce se nevy"adí z !innosti ostatní prvky na smy!ce. 
Pro sirény je možné p"ímo z úst"edny, nebo p"es konÞ gura!ní software vybrat 
z n#kolika p"ednastavených tón$ a úrovní hlasitosti sirény bez nutnosti zasaho-
vat do samotné sirény. Samostatné majáky a majáky integrované v sirénach jsou 
osazené vysoce svítivou LED technologií, což zaru!uje vysokou viditelnost i na 
v#tší vzdálenost a z r$zných úhl$ pohledu.

-  sirény kombinované s majákem napájané ze smy!ky 
- samostatné majáky a sirény napájané ze smy!ky 
-  softadresovatelné 
-  kompatibilní se všemi jednotkami adresovatelných úst"eden MENVIER 
- obsahují zkratový izolátor 
- možnost montáže na st#nu, nebo na strop 
- výb#r hlasitosti a tónu p"ímo z úst"edny 
- r$zné krytí IP



MAB870 Adresovatelný LED maják

MAS850LPS  Adresovatelná siréna

MAS850LPS/WP Adresovatelná siréna

MASB860 Adresovatelná siréna s majákem

MASB860WP Adresovatelná siréna s majákem
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MIO324 a MIO324T 3-vstupní / výstupní jednotka 
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MIO324 je vstupní - výstupní adresovatelná jednotka ur!ená 
k p"ipojení s adresovatelnými analogovými úst"ednami 
MENVIER. Má t"i nezávislé monitorované vstupy a t"i reléové 
výstupy NO/NC, 1A/30V DC. Používají se pro sledování až 
t"ech odd#lených vstup$ pro za"ízení, jako jsou nap"íklad 
spína!e p"ívodu vody do sprinkleru, nebo  na kontrolu VESDA 
systému a poskytují až 3 nezávislé beznap#'ové výstupní 
kontakty, které ovládají a spoušt#jí další za"ízení, jako jsou 
magnety, vzduchotechnika, sv#tlíky... 

Vstupy a výstupy pracují nezávisle na sob#. Výstupy je možné 
naprogramovat pomocí moderní metody prí!ina/násle-
dek tak, aby fungovaly hromadn#, nebo v reakci na aktiva-
ci konkrétních za"ízení, nebo konkrétních vstup$. Na vstu-
pech je monitorování p"erušeného obvodu a zkratu, vstup 
m$že být použit jako požární poplach nap"íklad z výstupu 
sprinkler$. 

Dále je možné vstupy použít jako monitoring, kdy nevyhlašu-
je požár, ale informaci o stavu spína!$, které aktivují denní/
no!ní režim nebo jiné funkce v systému 

MIO324 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projektování systému.

MIO je vyráb#né ve dvojím provedení:

MIO324 - obsahuje jednu adresu 
 - softadresovatelná 
 - integrovaný zkratový izolátor

MIO324T - na smy!ce každý vstup/výstup zabírá jednu adresu
 - jednoduchá instalace
 - možnost pojmenování jednotlivých vstup$

147 mm

88 mm

57 m

- 3 vstupy a výstupy 
- softadresovatelná 
- integrovaný zkratový izolátor MIO324T - na 

smy#ce každý vstup/výstup zabírá jednu 
adresu

- jednoduchá instalace 
- možnost pojmenování jednotlivých vstup%
- vstupy monitorované na rozpojení a zkrat



MIO1240 1-vstupní / výstupní jednotka 
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Rozm#rná instala!ní krabice dovoluje vstup vodi!$ z bo!ních stran, horní, nebo zadní strany.

MIO1240 vstupní - výstupní adresovatelná jednotka. 
Má jeden monitorovaný vstup a jeden reléový výstup 
NO/NC, 8A/230V AC. Slouží k spínání sí'ového nap#tí. 

Na vstupu je monitorované p"erušení obvodu a zkrat. 
Vstup m$že být použit jako požární poplach nap"íklad 
z výstupu sprinkler$. Dále je možné vstup použít jako 
monitoring, kdy nevyhlašuje požár, ale informaci o stavu 
spína!$, které aktivují denní/no!ní režim nebo jiné funk-
ce v systému.

MIO1240 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému 
se zjednodušuje projektování systému.

180 mm

1
3

0
 m

m

60 mm

- 1 vstup a výstup

- softwarov# adresovatelný

- zabudovaný zkratový izolátor 

- jednoduchá instalace

- vstup monitorovaný na rozpojení a zkrat



MCIM miniaturní vstupní jednotka
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MCIM - je miniaturní softadresovatelná jednotka s jedním 
monitorovaným vstupem a s integrovaným zkratovým 
izolátorem. Je ur!ená k analogovým úst"ednám MENVIER. 

Na vstupu je monitorované p"erušení obvodu a zkrat. 
Vstup m$že být použit jako požární poplach nap"íklad 
z výstupu sprinkler$. Dále je možné vstup použít jako 
monitoring, kdy nevyhlašuje požár, ale informaci o stavu 
spína!$, které aktivují denní/no!ní režim, nebo jiné funk-
ce v systému.

MCIM  má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projektování 
systému.

MCIM je vyráb#na ve dvou verzích:
MCIM - vstupní jednotka 
MCIM - C - je na smy!ce identiÞ kována jako tla!ítkový hlási!

IN +

EA R TH

IN -

Earth

Loo p In +

Earth

Loo p Out+

Loo p Out-

Loo p In -

MC IM

Sl.

Sl.

Vstup

Výstup

63 mm

63 mm

37.5 mm

- 1 vstup 
- softadresovatelná
- jednoduchá instalace 
-  vstup monitorovaný

19

63
35

IN
P
U
T

L
O
O
P

Sm. vstup

Sm. výstup



MCOM miniaturní výstupní jednotka
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MCOM - je miniaturní softadresovatelná výstupní jednot-
ka s jedním výstupem a s integrovaným zkratovým izolá-
torem. Je ur!ená k analogovým úst"ednám MENVIER. 

Obsahuje jedno NO/NC p"epínatelné relé. Miniatur-
ní jednotka MCOM je vhodná ke spínání nízkého nap#-
tí maximáln# 30 V DC 1 A pomocí p"epínacího reléového  
kontaktu. Používá se ke spínání za"ízení jako jsou p"ídržné 
magnety, spoušt#ní vzduchotechniky, k vypnutí ur!itých 
!astí za"ízení, elektrického nap#tí atd. 

MCOM má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se 
zjednodušuje projektování systému.

MCOM  je vyráb#na ve t"ech verzích:
MCOM - výstupní jednotka 
MCOM - S - je na smy!ce rozpoznaná jako siréna 
MCOM - R - je na smy!ce rozpoznaná jako siréna, po resetování pulsuje 5 vte"in

N/O

C

N/C

Lo op In+

E arth

Loop Out -

Loop Out +

E arth

Lo op In-

MCOM

Sl.

Sl.

vstup

výstup

19

63
35

63 mm

37. 5 mm

- 1 výstup 
- softadresovatelná
- integrovaný zkratový izolátor 
- jednoduchá instalace 
- malý rozm$r 

pr!m"r otvoru: 4 mm



MIU871 zónový monitor 
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MIU871 je jednotka, která umož)uje p"ipojení konven!ních 
hlási!$ k adresovatelným analogovým úst"ednám MENVIER. 
K MIU871 je také možné p"ipojit konven!ní hlási!e od jiných 
výrobc$, nap"íklad lineární, nebo hlási!e do prost"edí EX

Obsahuje dva konven!ní vstupy. Jeden pro p"ipojení konven!-
ních hlási!$ pomocí konven!ních patic v omezeném množství 20 
hlási!$ na vstup. Druhý je ur!en pro konven!ní tla!ítkové hlasi-
!e s neomezeným množstvím. 

MIU871 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjed-
nodušuje projektování systému.

Poznámka: P"i použití hlási#% od jiného výrobce je t"eba 
brát v úvahu proudový odb$r. Na jednom vstupu nesm$-
jí být použity automatické a manuální hlási#e spole#n$.

- 2 konven#ní vstupy 
- zabírá jen jednu adresu na smy#ce 
- softadresovatelná 
- zabudovaný zkratový izolátor 
- jednoduchá instalace 
- vstupy monitorované na rozpojení a zkrat 

147 mm

88 mm

57 m



MIU872 miniaturní vstupní prvek pro konven!ní hlási!e 
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MIU872 je jednotka, která umož)uje p"ipojení konven!ních hlási!$ 
k adresovatelným analogovým úst"ednám MENVIER. K MIU872 je 
možné p"ipojit i konven!ní hlási!e od jiných výrobc$, jako jsou 
nap"íklad Lienare, EX hlási!e a podobn#. Obsahuje jeden konven!-
ní vstup pro p"ipojení konven!ních hlási!$ pomocí konven!ních 
patic s omezeným množstvím 20 hlási!$ na jeden vstup, nebo pro 
konven!ní tla!ítka bez omezení. MIU872 má integrovaný zkrato-
vý izolátor, díky kterému se zjednodušuje projektování systému.

Poznámka: P"i použití hlási#% od jiného výrobce je t"eba 
brát v úvahu proudový odb$r. Na jednom vstupu nesm$-
jí být použity automatické a manuální hlási#e spole#n$.
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MIU872 

- 1 konven#ní vstup 
- zabírá pouze jednu adresu na smy#ce 
- softadresovatelná 
- integrovaný zkratový izolátor 
- jednoduchá instalace 
- vstup monitorovaný na rozpojení a zkrat

Smy#ka vstups
m

y
#
k
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IN
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U
T

Smy#ka výstup



MSI850 odbo!kový izolátor 
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MSI850- Izolátor odbo!ky, slouží k odbo!ení  (ostruhy) 
na smy!ce. 

MSI850 umož)uje odbo!u analogové smy!ky k za"íze-
ní, které je tímto p"ipojené ke smy!ce analogové úst"ed-
ny MENVIER a zachovává možnost softadresování. Pokud 
úst"edna detekuje odbo!kový izolátor, p"estane adreso-
vat za"ízení na kruhu, p"id#lí postupn# adresy jednotkám 
na odbo!ce a potom pokra!uje v adresovaní jednotek na 
smy!ce. MSI850 navíc obsahuje i další zkratový izolátor 
na ochranu hlavní smy!ky v p"ípad# zkratu na odbo!ce. 

MSI850 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se 
zjednodušuje projektování systému.

Poznámka:
V norm$ EN54 si ov$"te informace o maximál-
ním po#tu jednotek na jedné odbo#ce. Odbo#kový 
izolátor na smy#ce nezabírá žadnou adresu

- softadresovatelný 

- integrovaný zkratový izolátor 

- jednoduchá instalace 

- nezabírá adresu na smy#ce

147 mm

88 mm

57 mm



- 4 nezávisle programovatelné sirénové výstupy 
- softadresovatelná 
- integrovaný zkratový izolátor 
- jednoduchá instalace
- vlastní zálohované napájení

MPU424 4-kanálová sirénová jednotka 
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MPU424 - je jednotka ur!ená k p"ipojení na smy!ku a umož)uje p"ipo-
jení celkem 4 konven!ních sirénových vedení. Rozši"uje tak možnosti 
p"ipojení sirén kdekoliv na smy!ce. Jednotka je samostatn# napájená.

Jednotka používa pouze jednu adresu, každý výstup lze voliteln# 
naprogramovat podle pot"eby - p"í!ina/následek. Jednotka MPU424 
vyžaduje napájení 230 V. Jednotka MPU424 má zabudovaný akumulá-
tor, který zajistí plou funk!nost i p"i výpadku nap#tí. 

MPU424 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušu-
je projektování systému.

Rozm#rná instala!ní krabice umož)uje pohodlné p"ipojení vodi!$ z vrch-
ní, nebo zadní strany. MPU424 má integrovaný zdroj.

Sirénové výstupy jsou pln# monitorované, jednotka dále obsahuje jedno 
relé, které je aktivované p"i poplachu.

300 mm

3
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74 mm



PROTECTOWIRE Lineární teplotní detektor
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PWG 01 
Jednosmy!ková vyhodnocovací jednotka slouží k detekci a ur!ení 
místa vzniku požáru v metrech na lineárním detektoru PROTEC-
TOWIRE. 

Vzdálenost je zobrazena p"i vyhlášení poplachu automaticky na 
LCD displeji s p"esností jednoho metru. 

PW93CZ – 1 – m$že pracovat samostan#, ovládat návazné za"íze-
ní, nebo m$že být p"ipojena k jakémukoliv systému EPS.

T"i LED diody zobrazují aktuální stav teplotního kabelu: 
Zelená LED - napájaní OK 
%ervená LED poplach zóny 
Žlutá LED - porucha zóny (rozpojení PROTECTOWIRE) 

- reaguje už p"i p"eh"átí p"ed vznikem požáru 
- jednoduchá, p"esná a rychlá detekce místa reakce 
- pr$b#žné uložení – citlivý v každém bod# po celé délce 
- odolný v$!i vn#jším vliv$m a nízkým teplotám
- ur!ený pro rizikové prostory 
- jednoduchá instalace a testování 
- ekonomicky výhodný provoz 
- kompatibilní s jakýmkoli systémem EPS

Použití:
PROTECTOWIRE je ideální detektor pro použití v pr$myslovém prost"e-
dí, kde se vyskytuje vysoká prašnost (není vhodné pro standardní hlási-
!e), v prost"edí s omezeným p"ístupem (kabelové kanály, kolektory, 
trafostanice), ale i pro sledování skladovacích regál$, dopravníkových 
pás$, výrobních linek a rozvad#!$. 

Dále je vhodný všude tam, kde b#žné hlási!e ruší svým vzhledem. 
Nap"íklad kostely, historické objekty, objekty zvláštního významu atd..

Vyhodnocovací jednotky
Jedná se  vlastn# o malé úst"edny, které sledují p"ipojené smy!ky a rozlišují poruchový a poplachový stav. P"i vyskytnutí požáru dochází na kabelu 
ke spojení vodi!$. Vyhodnocovací jednotka vyhlásí poplach a dokáže s p"esností 1 metr ur!it místo vzniku požáru. Po uhašení požáru se poškozené 
místo detek!ního kabelu jednoduše nahradí novým kusem.

Tepeln$ citlivý kabel s r%znými teplotami detekce, který detekuje p"eh"átí po celé své délce.

Lineární teplotní detektor byl vyvinut p"ed více jak 80 lety, !ímž je jednozna!ne prvním detektorem tohoto typu. P$vodn# se skládal z ocelových 
vodi!$ obalených v!elím voskem, který se p"i dané teplot# rozeh"ál a vodi!e v n#m zkratovaly. Na podobném principu pracuje dodnes, ale v!elí vosk 
nahradil materiál s p"esn# danými teplotními vlastnostmi a rozsahy. Díky t#mto vlastnostem je PROTECTOWIRE originálem. 

Za vše hovo"í instalace ve Velké Británii z druhé sv#tové války, která je dodnes funk!ní!  

PROTECTOWIRE se na rozdíl od konkurence dodává až v p#ti reak!ních teplotách a ve t"ech typech vn#jších plášt$, které jsou odolné v$!i chemic-
kým a mechanickým vliv$m. Jako jediný dodává speciální kabel pro mrazící a chladící boxy, s reak!ní teplotou 57 °C. Totéž platí pro kabel typu EPN, 
který je svou vysokou mechanickou odolností vhodný nap"íklad pro instalaci na pásové dopravníky. 

Velice d$ležité je, že PROTECTOWIRE reaguje ješt# p"ed VZNIKEM POŽÁRU už p"i samotném p"eh"átí za"ízení. Kabel je tedy vhodný pro aplika-
ce jako jsou kabelové kanály, rozvad#!e, trafa, motory a podobná za"ízení, která je možné v!asným odpojením zachránit a zabránit vzniku požáru.



Typ EPC
je základní detektor, ur!ený pro široké použití v komer!ních 
a pr$myslných prostorech. Má trvanlivý, ohe) retardujíci 
vinylový pláš'. Vn#jší pláš' umož)uje univerzální použití pro 
v#tšinu instalací. Vyniká nízkou absorpcí vlhkosti, je odolný 
v$!i v#tšin# b#žných chemikálií a je vynikající i p"i nižších 
teplotách.

Typ EPN
Typ EPN využíva dvojí izolaci skládající se z vnit"ní vrstvy 
vinylu s tenkým vn#jším Þ lmem nylonu 612, který je odolný 
pov#trnostním podmínkám. Tento kabel je speciáln# navržen
do pr$myslových prostor$ jako jsou pásové dopravníky, 
kde je kladený velký d$raz na odolnost v$!i ot#ru. Vn#j-
ší nylonový pláš' zlepšuje odolnost kabelu v$!i opot"ebe-
ní, k n#kterým kyselinám, olej$m, ropným látkám, agresiv-
ním solím, p"i!emž si zachovává výborné elektrické i mecha-
nické vlastnosti.

Typ EPR
Je opat"en ohe) retardující vrstvou elastického polypropy-
lenu se speciálním UV stabilizátorem, který je p"idaný pro 
zvýšení odolnosti v$!i pov#trnostním vliv$m. Je ur!ený pro 
širokou škálu pr$myslových využití a je možné ho charakte-
rizovat jako vysoce odolný. Je dob"e odolný v$!i ot#r$m, má 
excelentní stálé vlastnosti ve vn#jším prost"edí a výjme!-
n# dobré vlastnosti p"i vysokých teplotách. EPR nabízí lepší 
celkový výkon p"i vyšších teplotách než typy EPC a EPN.

Typ XLT
Je to jedine!ný detektor, který byl speciáln# vyvinut pro 
mrazírny, mrazírenská za"ízení a další aplikace, kde se poža-
duje vyhlášení poplachu p"i nízké teplot#. Vn#jší pláš' je 
ohe) retardující polymer, který zabezpe!uje nízkou absorpci 
vlhkosti, dobrou odolnost v$!i chemikáliím a možnost nasa-
zení i do velmi nízkých teplot (-51 °C).

PWG 08
Jde o osmismy!kovou vyhodnocovací jednotku, 
která slouží k detekci a ur!ení místa vzniku požá-
ru v metrech na lineárním detektoru PROTEC-
TOWIRE. Vzdálenost se zobrazuje na LCD disple-
ji po stisknutí tla!ítka p"íslušné smy!ky, na které 
došlo k poplachu (signalizuje !ervená LED) 
s p"esností jednoho metru. 

PW93CZ – 8 – m$že pracovat samostan#, ovlá-
dat návazné za"ízení, nebo m$že být p"ipojena 
k jakémukoliv systému EPS.

LED diody zobrazují : 
Zelená LED - napájení OK 
%ervená LED (1-8) - poplach zóny 1-8 
Žlutá (1-8) - porucha zóny 1-8 
(rozpojení PROTECTOWIRE) 

PHSC  155  EPC
Teplota poplachu: 155°F (68,3°C)
Max. teplota okolí: 100°F (37,8°C)

PHSC  190  EPC
Teplota poplachu: 190°F (87,8°C)
Max. teplota okolí: 150°F (65,6°C)

PHSC  220  EPC
Teplota poplachu: 220°F (105°C)
Max. teplota okolí: 175°F (79°C)

PHSC  280  EPC
Teplota poplachu: 280°F (137,8°C)
Max. teplota okolí: 200°F (93,3°C)

PHSC  356  EPC
Teplota poplachu: 356°F (180°C)
Max. teplota okolí: 221°F (105°C)

PHSC  190 - EPN
Teplota poplachu: 190°F (87,8°C)
Max. teplota okolí: 150°F (65,6°C)

PHSC  155  EPR
Teplota poplachu: 155°F (68,3°C)
Max. teplota okolí: 100°F (37,8°C)

PHSC - 190  EPR
Teplota poplachu: 190°F (137,8°C)
Max. teplota okolí: 150°F (65,6°C)

PHSC  280  EPR
Teplota poplachu: 280°F (137,8°C)
Max. teplota okolí: 200°F (93,3°C)

PHSC  356  EPR
Teplota poplachu: 356°F (180°C)
Max. teplota okolí: 221°F (105°C)

PHSC  135  XLT
Teplota poplachu: 135°F (57°C)
Max. teplota okolí: 100°F (38°C)

PHSC  6893 TRI - dvojteplotní
Teplota poplachu: 155/200°F (68/93°C)
Max. teplota okolí: 100°F (38°C)

PROTECTOWIRE Lineární teplotní detektor
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SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY
Kód objednávky  Popis

DF6100  1 smy#ková analog. úst"edna bez rozší"ení 
DF61002  2 smy#ková analog. úst"edna bez rozší"ení 
DF6000/1  1 smy#ková analog. úst"edna/ s akumulátory 
DF6000/2  2 smy#ková alnalog. úst"edna/ s akumulátory
DF6000/4  4 smy#ková analog. úst"edna/ s akumulátory 
DF6000/1/P  1 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/ s akumulátory 
DF6000/2/P  2 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/ s akumulátory 
DF6000/4/P  4 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/ s akumulátory 
DF6000/1/G  1 smy#ková analog. úst"edna/graÞ tová barva/ s akumulátory 
DF6000/2/G  2 smy#ková analog. úst"edna/ graÞ tová barva/ s akumulátory 
DF6000/4/G  4 smy#ková analog. úst"edna/graÞ tová barva/ s akumulátory 
DF6000/1/P/G  1 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/graÞ tová barva/ s akumulátory 
DF6000/2/P/G  2 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/ graÞ tová barva/ s akumulátory 
DF6000/4/P/G  4 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/graÞ tová barva/ s akumulátory 
DF6000/2/EB  2 smy#ková analog. úst"ednaa s v$tšími akumulátory 
DF6000/4/EB  4 smy#ková analog. úst"edna s v$tšími akumulátory 
DF6000/2/P/EB  2 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou a s v$tšími akumulátory 
DF6000/4/P/EB  4 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou a s v$tšími akumulátory 
DF6000/2/G/EB  2 smy#ková analog. úst"edna/ graÞ tová barva/ s v$tšími akumulátory 
DF6000/4/G/EB  4 smy#ková analog. úst"edna/graÞ tová barva/ s v$tšími akumulátory
DF6000/2/P/G/EB  2 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/ graÞ tová barva/ s v$tšími akumulátory 
DF6000/4/P/G/EB 4 smy#ková analog. úst"edna s tiskárnou/graÞ tová barva/ s v$tšími akumulátory 
DF6000/COV  Kryt na ochranu displeje DF6000 
DF6000/PR  Opakovací tablo obsluhy 

MAP820  Analog. optickokou"ový detektor s izolátorem, v#.patice
MAH830  Analog. teplotní detektor s izolátorem, v#.patice 
MAOH850  Kombinovaný optoteplotní detektor s izolátorem, v#.patice 
MBG813  Adr. tla#ítkový hlási# na omítku, s izolátorem 
MBG814  Adr. tla#ítkový hlási# pod omítku, s izolátorem 
MBG817  Adr. tla#ítkový hlási# venkovní, s izolátorem 
MBHCC  Ochranný plexi kryt na tla#ítka 
MAB800  Patice 
MAB800R  Patice s relé 
KED 3000  Podložka pro montáž patic na snížené podhledy a kazetové stropy 
BAR 3000  Kryt pro patice 
MAB800  Pro zvýšení krytí 
MAB 50R  Lineární hlási# odrazový 50 m 
MAB 100R  Lineární hlási# odrazový 100 m 

MIU871  Vstupní jednotka 2 zóny - detektory/tla#ítka 
MIU872  Vstupní miniatrní jednotka 1 zóna - detektory/tla#ítka 
MIO324  Vstupn$ / výstupní jednotka 3 vstupy, 3 výstupy 
MIO1240  230V výstupní jednotka 
MSU840  Rozhraní pro prodejny 
MSI850  Odbo#kový izolátor 
MPU424  4-kanálová sirénová jednotka v#etn$ zdroje 
MCIM  Vstupní jednotka miniaturní, jeden vstup 
MCOM  Výstupní jednotka miniaturní, jeden výstup 

MAS850  Sirénová patice adresovatelná 
MASB 870  Sirénová patice s majákem adresovatelná 
MASC  Kryt na MAS850 a MASB870 
MASB 860  Adresovatelná siréna na st$nu s majákem 
MAS850LPS  Adresovatelná siréna na st$nu 
MAS850LPS/WP  Adresovatelná siréna na st$nu IP66 
MASB 860/WP  Adresovatelná siréna na st$nu s majákem, IP66 
MAB870  Adresovatelný maják 
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Poznámky
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