
Adresovatelná 
zařízení elektrické 
požární signalizace
Vynikající technologie pro 
nejvyšší ochranu



Založeno na 100 letech 
inovací

Sortiment značky ZETTLER je postaven na technologii MZX, která poskytuje jedny z nejpokročilejších funkcí požární 
signalizace, které jsou v současné době k dispozici.

Technologie MZX byla vyvinuta díky dlouholeté inovaci produktů založené na výzkumných a vývojových pracích 
probíhajících v celé Evropě. Platforma technologie MZX poskytuje již více než 100 let některé z nejlepších technologií 
snímání a je výkonným prvkem rané detekce a minimalizace falešných poplachů. Naše produkty jsou zkonstruovány tak, 
aby využívaly nástroje a techniky umožňující snadnou a pružnou projekci, konfiguraci a montáž.

Díky tomu sortiment značky ZETTLER nabízí nejodolnější a nejspolehlivější systémy s nejlepšími možnostmi servisu a 
nejširší shodou s příslušnými globálními normami a certifikačními požadavky. Na tomto základě odborníci společnosti 
ZETTLER vyvinuli novou řadu sirén, optických výstražných zařízení (VAD) a optických signalizačních zařízení (VID). V našich 
nejmodernějších podnikových zkušebních středicích naši technici realizují pečlivě sestavené a přesné programy situačního 
testování se zvláštním důrazem na požadavky části 23 normy EN54 s cílem zlepšení výkonu našeho nového výrobního 
sortimentu. 

To ve spojení s našimi odbornými znalostmi v oblasti technologie a systémů požární signalizace znamená, že nyní nabízíme 
sortiment vynikajících zařízení, která patří mezi nejpokročilejší na trhu a vyhovují všem aktuálním normám a požadavkům.

EPS ZETTLER 

Kde použít 
jaké zařízení?

Typické příklady prostor, kde je třeba použít zařízení VAD: 

Před realizací jakéhokoli návrhu systému 
se doporučuje provést vyhodnocení 
požárních rizik chráněného prostoru. Tímto 
vyhodnocením se určuje typ a specifikace 
použitých zařízení.

Sirény se považují za nejdůležitější 
výstražná zařízení. Sirény jsou nedílnou 
součástí systému elektrické požární 
signalizace.

Zařízení VAD se používají jako doplněk 
sirén. Představují efektivní způsob pro 
upozornění a evakuaci osob z objektu a 
tvoří součást jeho požární bezpečnosti. 

Předpisy a zásady doporučují, aby tato 
zařízení byla montována na místech, kde by 
samotná zvuková zařízení nebyla účinná, 
nebo kde jsou zvuková zařízení jednoduše 
nepřijatelná. Montáž zařízení VAD je 
povinná od ledna 2014 a po zavedení 
normy EN54-23 míra použití zařízení VAD 
významně roste.

Zařízení VID se obecně používají jako 
doplňková signalizace ke zlepšení 
situačního přehledu. Když však dojde 
k události, nelze je použít jako jediný 
prostředek k varování osob před 
potenciálním rizikem.

Brožura elektrické požární signalizace
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Norma EN54-23 nedávno vydaná Evropským výborem pro normalizaci (CEN)  
vyjasňuje použití optických výstražných zařízení v systémech elektrické požární 
signalizace v jiných než obytných prostorách. Dodržování těchto požadavků je  
od ledna 2014 povinné.

Norma EN54-23 jasně standardizuje požadavky, zkušební metody a funkční kritéria 
optických výstražných zařízení (VAD) a zajišťuje měření všech parametrů zařízení 
jednotným způsobem v celé Evropě. 

Před vydáním této normy panovaly v oboru běžně obavy z chybné interpretace a 
omylů týkajících se výkonu konkrétních zařízení, protože pro zařízení VAD  
neexistovala žádná norma EN.

Hlavní požadavky normy EN54-23:

-  Objem pokrytí (tj. objem, ve kterém se dosahuje požadovaného osvětlení)  
musí být uveden v doprovodné dokumentaci,

-  Zařízení VAD musí splňovat požadavky na objem pokrytí alespoň v jedné 
z následujících kategorií: W (stěna), C (strop), O (otevřená třída),

-  Požadované osvětlení 0,4 luxu na povrchu kolmém ke směru světla vysílaného 
ze zařízení VAD,

-  Frekvence záblesků se musí pohybovat mezi 0,5 a 2 Hz,

-  Zařízení musí být klasifikována jako zařízení typu A (vnitřní) a typu B (venkovní).

Co je norma 
EN54-23? 

Kód kategorie zařízení:
W – (x) - (y)
W = nástěnná montáž

x = maximální montážní výška

y = délka a šířka (v metrech) pokrytého 
krychlového prostoru (do minimální  
úrovně 0,4 luxu), pokud je zařízení 
namontováno na stěně ve výšce x

y

y

x

Kód kategorie zařízení:
C – (x) - (y)
C = stropní montáž

x = maximální montážní výška

y = průměr (v metrech) pokrytého  
válcového prostoru (do minimální  
úrovně 0,4 luxu), pokud je zařízení 
namontováno na stropu ve výšce x

Objem pokrytí a jeho tvar stanovuje výrobce včetně montážní polohy a orientace spolu s případným omezením montážní výšky.

Nástěnná kategorie

Stropní kategorie

Otevřená kategorie

y

x
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Rychlejší reakce na vyhlášení poplachu
Délka impulsu 20 ms

Odběr je nejdůležitějším aspektem z hlediska splnění 
požadavků normy EN54-23. 

Optimalizované náklady více 
Zařízení na kruhovém vedení

Nová optická výstražná a signalizační 
zařízení značky ZETTLER mají nízký odběr. 
To znamená, že na kruhovém vedení je 
možné provozovat více zařízení při stejném 
odběru a tím se zjednodušuje návrh a 
montáž systémů.

Nyní jsou díky ústřednám elektrické požární 
signalizace PROFILE k dispozici kruhová 
vedení s vysokým výkonem (1 A, 250 adres), 
která umožňují zapojit více sirén a zařízení 
VAD. To znamená méně kruhových vedení 
nutných k ochraně prostoru, nižší náklady 
na montáž a zachování shody s předpisy. 

Xenonové majáky jsou velmi účinná 
optická výstražná zařízení. Jelikož však mají 
vysoké nároky na napájení, může být při 
projektování systému požární signalizace 
efektivní splnění požadavků na jejich 
napájení z kruhového vedení výzvou.

Za posledních deset let došlo 
k významnému pokroku v oblasti 
technologie LED s nízkým odběrem 
energie a tato technologie v současné dob 
převládá, jelikož většina výrobců nyní tento 
zdroj světla používá ve svých optických 
výstražných a signalizačních zařízeních. 
Nedávný výzkum ukázal, že účinek LED 
světla na lidské oko je ovlivněn délkou 
světelného impulsu a že tento nemusí být 
stejný jako u světla vysílaného xenonovým 
svítidlem.

Nezávislé laboratorní zkoušky ukazují, že 
doba trvání impulsu optických výstražných 
zařízení ovlivňuje způsob, jakým na něj 
reagují lidé. Je zajímavé, že čím kratší jež 
impuls, tím rychlejší je reakce. Následkem 
toho kratší doby trvání impulsů LED 
zařízení vedou k lepší reakci, protože světlo 
rychleji upoutá pozornost. Toto zjištění 
mělo mimořádný vliv na obor požární 
signalizace po celém světě. Požadavek, 
aby délka impulsu u výstražných zařízení 
nepřekračovala 20 ms, je součástí vydání 
normy NFPA 72 (Zákon o elektrické požární 
signalizaci USA) z roku 2016.

Ačkoli norma EN54-23 délku impulsu 20 ms 
nepředepisuje, naši odborníci chápou, že 
kratší délka impulsu je zásadně důležitým 
aspektem při zkracování reakčních dob.

Nová řada výrobků značky ZETTLER 
zachycuje tyto nejnovější inovace a 
průlomové objevy v oblasti světelné 
technologie a u zařízení LED používá dobu 
trvání impulsu nepřekračující 20 ms. To 
může mít vliv na lidské oko srovnatelný 
s xenonovým světlem.

Brožura elektrické požární signalizace
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Vysoká kvalita 
a odborné znalosti

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s vývojem 
výstražných zařízení po celém světě. 

Prodali jsme miliony zařízení a rozšířili tak 
znalosti o svých výrobcích a prodeji. 

ZETTLER muže nyní z těchto působivých 
vědomostí profitovat. Naše nová 
poplachová zařízení jsou vyráběna v Evropě 
v globálně certifikovaných závodech 
světové úrovně, čímž je zaručena nejvyšší 
úroveň kvality, ochrany životního prostředí 
a bezpečnosti.

Méně prostojů
Automatický vlastní test

Pravidelné zkoušení systémů požární 
signalizace je nutné, ale často narušuje 
provoz, zejména v objektech, jako jsou 
nemocnice nebo hotely. Nový sortiment 
zařízení VID a VAD značky ZETTLER je 
vybaven inteligentní funkcí vlastního 
testování bez narušení provozu, kterou  
lze použít tehdy, když je to třeba.

K úplnému vlastnímu testování všech 
optických zařízení se používá technologie 
monitorování odraženého světla (RLM). 
Monitorování odraženého zvuku (RSM) 
umožňuje provádět úplný vlastní test 
zvukových zařízení s dobou aktivace, 
která činí zlomek sekundy u každého 

zařízení. Tak krátká doba testování omezuje 
na minimum délku prostojů a omezuje 
možnost vzniku zvyku na zvuk poplachu 
u osob přítomných v objektu. Na druhé 
straně zachovává reakci osob během 
skutečného požárního poplachu a snižuje 
možnost vzniku chyby při opravdové 
události. 

RSM a RLM provádí měření a testování 
světelného a akustického výkonu. Nejedná 
se o elektronická měření nebo simulace,  
ale o skutečné údaje. Tento způsob 
testování je vysoce přesný a poskytuje 
koncovému uživateli vysokou úroveň 
důvěry ve správnou funkci systému.

Tyto vlastní testy je možné provádět 
kdykoli. Lze je naprogramovat tak, aby 
probíhaly v předem určeném čase,  
který vyhovuje osobám v budově, a 
nenarušoval tak práci těchto osob ani 
normální provoz objektu. 

Brožura elektrické požární signalizace



Kód kategorie zařízení

Počet zařízení na kruhové vedení

Frekvence záblesků

Rozměry (ŠxVxH)  
mm

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Barva těla

Barva záblesku

Krytí

Schválení

W-2.4-7.5

Až 73 (*)

0,5 / 1 Hz

89x135x40 
(bez krabice)

Až 100 dB(A)

Bílá

Bílá

IP21C

EN54-3, 23, 17

W-2.4-7.5

Až 73 (*)

0,5 / 1 Hz

89x135x40 
(bez krabice)

Až 100 dB(A)

Červená

Bílá

IP21C

EN54-3, 23, 17

W-2.4-7.5

Až 73 (*)

0,5 / 1 Hz

105x153x97 
(s IP krabicí)

Až 100 dB(A)

Červená

Bílá

IP55

EN54-3, 23, 17

EPS ZETTLER

P80AVW, P80AVR a P85AVR 
Adresovatelná nástěnná siréna se zařízením VAD

Řada P80AV kompaktních adresovatelných nástěnných sirén s optickým výstražným zařízením (VAD) zahrnuje tři modely s nízkým 
odběrem a vysokým výkonem; vnitřní modely s červeným a bílým tělem a verzi s vyšším krytím, buď pro venkovní použití nebo  
pro prostředí s náročnými podmínkami.

Vlastnosti

-  kompaktní a nenápadná siréna,
-  monitorování odraženého zvuku (RSM), 
-  monitorování odraženého světla (RLM),
-  automatický vlastní test,
-  kratší světelný impuls pro rychlejší odezvu,
-  vnitřní a venkovní verze,
-  vnitřní modely mohou být polozapuštěné nebo pro povrchovou 

montáž včetně výběru mělkých či hlubokých krabic,
-  volitelně model s vyšším krytím, hluboká krabice, k použití s 

průchodkami a kabeláží klasifikovanými dle IP,
-  napájení a data z kruhového vedení, není nutné použít 

doplňkovou kabeláž nebo napájecí zdroje,
-  vestavěný linkový izolátor,
-  16 volitelných tónů.

-  realistický tón běžného zvonku,
-  2 volitelné hlasitosti,
-  2 volitelné frekvence záblesků,
-  výběr hlasitosti a frekvence záblesků pomocí softwaru pro 

konfiguraci ústředny,
-  nezávislé ovládání sirény a majáku s možností adresování,
-  pro různé požární poplachy a pro zvonění (ve školách) lze  

použít odlišné tóny,
-  nástěnná montáž obdélníkového tvaru, estetický vzhled
-  součástí dodávky je pojistný čep/šroub, který zabraňuje 

neoprávněné demontáži. 

P80AVW P80AVR P85AVR

(*) Zařízení VAD při plné 
intenzitě se sirénou při vysoké 
hlasitosti, kruhové vedení 1 A. 

Počet zařízení na kruhové 
vedení je pouze informativní a je 
nutné jej ověřit pomocí nástroje 
na výpočet kruhového vedení.

Objednací čísla

576.080.007 Adresovatelná nástěnná siréna P80AVW se zařízením VAD, bílá 
576.080.008 Adresovatelná nástěnná siréna P80AVR se zařízením VAD, červená 
576.080.009 Adresovatelná nástěnná siréna P85AVR se zařízením VAD, IP, červená 
557.080.007 Mělká krabice pro povrchovou montáž S-BOXR, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, červená 
557.080.008 Mělká krabice pro povrchovou montáž S-BOXW, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, bílá 
557.080.010 Adaptér zapuštěné krabice A-BOX pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID
557.080.011 Hluboká krabice pro povrchovou montáž D-BOXR, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, červená
557.080.012 Hluboká krabice pro povrchovou montáž D-BOXW, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, bílá 

P80AIW, P80AIR a P85AIR
Adresovatelná nástěnná siréna se zařízením VID 

Počet zařízení na kruhové vedení

Frekvence záblesků

Rozměry (ŠxVxH)  
mm

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Barva těla

Barva záblesku

Krytí

Schválení

Až 92 (*)

0,5 / 1 Hz

89x135x40 
(bez krabice)

Až 100 dB(A)

Bílá

Červená

IP21C

EN54-3, 17

Až 92 (*)

0,5 / 1 Hz

89x135x40 
(bez krabice)

Až 100 dB(A)

Červená

Červená

IP21C

EN54-3, 17

Až 92 (*)

0,5 / 1 Hz

105x153x97 
(s IP krabicí)

Až 100 dB(A)

Červená

Červená

IP55

EN54-3, 17

Řada P80AI kompaktních adresovatelných nástěnných sirén s optickým signalizačním zařízením (VID) zahrnuje tři modely s nízkým 
odběrem a vysokým výkonem; vnitřní modely s červeným a bílým tělem a verze s vyšším krytím, buď pro venkovní použití nebo pro 
prostředí s náročnými podmínkami.

Vlastnosti

-  kompaktní a nenápadná siréna,
-  monitorování odraženého zvuku (RSM),
-  elektronické sledování světla z ústředny,
-  automatický vlastní test,
-  vnitřní a venkovní verze,
-  vnitřní modely mohou být polozapuštěné nebo pro povrchovou 

montáž včetně výběru mělkých či hlubokých krabic,
-  volitelný model s vyšším krytím je vybaven hlubokou krabicí,
-  napájení a data z kruhového vedení, není nutné použít 

doplňkovou kabeláž nebo napájecí zdroje,
-  vestavěný linkový izolátor,
-  16 volitelných tónů,
-  realistický tón běžného zvonku,

-  2 volitelné hlasitosti,
-  2 volitelné frekvence záblesků,
-  výběr hlasitosti a frekvence záblesků pomocí softwaru pro 

konfiguraci ústředny,
-  nezávislé ovládání sirény a majáku s možností adresování,
-  pro různé požární poplachy a pro zvonění (ve školách) lze  

použít odlišné tóny,
-  nástěnná montáž obdélníkového tvaru, estetický vzhled,
-  součástí dodávky je pojistný čep/šroub, který zabraňuje 

neoprávněné demontáži. 

P80AIW P80AIR P85AIR

(*) Maják s frekvencí 0,5 Hz 
se sirénou při vysoké hlasitosti, 
kruhové vedení 1 A. 

Počet zařízení na kruhové 
vedení je pouze informativní a je 
nutné jej ověřit pomocí nástroje 
na výpočet kruhového vedení.

Objednací čísla

576.080.011 Adresovatelná nástěnná siréna P80AIW se zařízením VID, bílá 
576.080.012 Adresovatelná nástěnná siréna P80AIR se zařízením VID, červená 
576.080.013 Adresovatelná nástěnná siréna P85AIR se zařízením VID, IP, červená 
557.080.007 Mělká krabice pro povrchovou montáž S-BOXR, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, červená 
557.080.008 Mělká krabice pro povrchovou montáž S-BOXW, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, bílá 
557.080.010 Adaptér zapuštěné krabice A-BOX pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID
557.080.011 Hluboká krabice pro povrchovou montáž D-BOXR, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, červená
557.080.012 Hluboká krabice pro povrchovou montáž D-BOXW, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, bílá
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Počet zařízení na kruhové vedení

Rozměry (ŠxVxH)  
mm

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Barva těla

Krytí

Schválení

Až 119 (*)

89x135x40 
(bez krabice)

Až 100 dB(A)

Bílá

IP21C

EN54-3, 17

Až 119 (*)

89x135x40 
(bez krabice)

Až 100 dB(A)

Červená

IP21C

EN54-3, 17

Až 119 (*)

105x153x97 
(s IP krabicí)

Až 100 dB(A)

Červená

IP55

EN54-3, 17

P80SW P80SR P85SR

P80SW, P80SR a P85SR
Adresovatelné nástěnné sirény

Řada P80S kompaktních adresovatelných nástěnných sirén zahrnuje tři modely s nízkým odběrem elektrické energie a vysokým  
výkonem; vnitřní modely s červeným a bílým tělem a verze s vyšším krytím, buď pro venkovní použití nebo pro prostředí s  
náročnými podmínkami.

Vlastnosti

-  kompaktní a nenápadná siréna,
-  monitorování odraženého zvuku (RSM),
-  automatický vlastní test,
-  vnitřní a venkovní verze,
-  vnitřní modely mohou být polozapuštěné nebo pro povrchovou 

montáž včetně výběru mělkých či hlubokých krabic,
-  volitelný model s vyšším krytím je vybaven hlubokou krabicí,
-  napájení a data z kruhového vedení, není nutné použít 

doplňkovou kabeláž nebo napájecí zdroje,
-  vestavěný linkový izolátor, 
-  16 volitelných tónů,
-  realistický tón běžného zvonku,
- 2 volitelné hlasitosti,

-  výběr hlasitosti pomocí softwaru pro konfiguraci ústředny,
-  pro různé požární poplachy a pro zvonění (ve školách) lze  

použít odlišné tóny,
-  nástěnná montáž obdélníkového tvaru, estetický vzhled
-  součástí dodávky je pojistný čep/šroub, který zabraňuje 

neoprávněné demontáži.

(*) Siréna nastavená na vysokou 
hlasitost, kruhové vedení 1 A.

Počet zařízení na kruhové 
vedení je pouze informativní a je 
nutné jej ověřit pomocí nástroje 
na výpočet kruhového vedení.

Objednací čísla

576.080.003 Adresovatelná nástěnná siréna P80SW, bílá 
576.080.004 Adresovatelná nástěnná siréna P80SR, červená 
576.080.005 Adresovatelná nástěnná siréna P85SR, IP
557.080.007 Mělká krabice pro povrchovou montáž S-BOXR, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, červená 
557.080.008 Mělká krabice pro povrchovou montáž S-BOXW, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, bílá 
557.080.010 Adaptér zapuštěné krabice A-BOX pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID 
557.080.011 Hluboká krabice pro povrchovou montáž D-BOXR, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, červená
557.080.012 Hluboká krabice pro povrchovou montáž D-BOXW, pro vnitřní nástěnnou sirénu / VAD / VID, bílá

P80AVB a P81AVB
Zásuvky pro adresovatelné sirény se zařízením 

P80AVB a P81AVB jsou zásuvky pro adresovatelné sirény vybavené optickým výstražným zařízením (VAD) určené speciálně pro  
použití s adresovatelnými hlásiči ZETTLER. Zásuvky jsou k dispozici pro požární poplachové sirény s optickým výstražným zařízením 
se dvěma nastaveními výkonu, standardním a vysokým. Nastavení vysokého výkonu nabízí větší pokrytí VAD ve srovnání se standardním 
nastavením. Každá zásuvka má přiřazenu vlastní adresu, takže ji lze monitorovat a ovládat prostřednictvím ústředny elektrické požární 
signalizace, nezávisle na hlásiči umístěném do zásuvky. Napájení a komunikaci pro sirénu, zařízení VAD a hlásič zajišťuje dvoudrátové 
digitální kruhové vedení. Díky tomu lze dosáhnout nižších montážních nákladů a není nutné použít žádnou dodatečnou kabeláž.

Vlastnosti

-  kompaktní a diskrétní řešení, 
-  zařízení VAD schváleno dle normy EN54-23 se dvěma rozsahy, 

k dispozici je standardní a vysoký výkon, 
-  nastavení vysokého výkonu nabízí větší pokrytí VAD ve srovnání 

se standardním výkonem,
-  monitorování odraženého zvuku (RSM),
-  monitorování odraženého světla (RLM),
-  automatický vlastní test,
-  kratší světelný impuls pro rychlejší odezvu,
-  optimalizace návrhu systému k dosažení nejnižší spotřeby 

energie a nejnižších montážních nákladů,
-  trojnásobný světelný zdroj,
-  montáž hlásiče, sirény a optického signalizačního zařízení 

na jednom místě bez dodatečné kabeláže, 

-  nezávislé ovládání sirény a majáku s možností adresování,
-  vestavěný linkový izolátor,
-   výběr hlasitosti a frekvence záblesků pomocí softwaru pro 

konfiguraci ústředny, 
-  15 volitelných tónů, uživatelé mohou zvolit tón, na který jsou 

zvyklí,
-  realistický tón běžného zvonku,
-  2 volitelné hlasitosti,
-  2 volitelné frekvence záblesků,
-  pro různé požární poplachy a pro zvonění (ve školách) lze  

použít odlišné tóny,
-   zařízení VAD a sirény jsou synchronizovány v rámci celého 

kruhového vedení,
-  součástí dodávky zásuvky je pojistný čep, který zabraňuje 

neoprávněné demontáží hlásiče,
-  možnost modernizace starších systémů na verzi vyhovující 

normě EN54-23.

(*) Zařízení VAD při plné 
intenzitě se sirénou při vysoké 
hlasitosti, kruhové vedení 1 A.

Počet zařízení na kruhové 
vedení je pouze informativní a je 
nutné jej ověřit pomocí nástroje 
na výpočet kruhového vedení.

Objednací čísla

576.080.006 Zásuvka pro adresovatelnou sirénu P80AVB se zařízením VAD, standardní výkon
576.080.014 Zásuvka pro adresovatelnou sirénu P81AVB se zařízením VAD, vysoký výkon
557.080.001 Záslepka B-CAP pro zásuvky se sirénou / VID / VAD, bílá 
557.080.002 Trubkový adaptér A-CON pro zásuvky pro sirénu / VID / VAD, bílý

P80AVB P81AVB

Kód kategorie zařízení

Počet zařízení na kruhové vedení

Frekvence záblesků

Rozměry
(ØxH) mm

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Barva těla

Barva záblesku

Krytí

Schválení

C-3-8

Až 86 (*)

0,5 / 1 Hz

135x45

Až 90 dB(A)

Bez barvy

Bílá

IP21C

EN54-3, 23, 17

C-3-15

Až 54 (*)

0,5 / 1 Hz

135x45

Až 90 dB(A)

Bez barvy

Bílá

IP21C

EN54-3, 23, 17

Brožura elektrické požární signalizace



Počet zařízení na kruhové vedení

Frekvence záblesků

Rozměry
(ØxH) mm

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Barva těla

Barva záblesku

Krytí

Schválení

Až 231 (*)

–

114x45

Až 90 dB(A)

Bílá

–

IP21C

EN54-3, 17

Až 149 (**)

0,5 / 1 Hz

114x45

Až 90 dB(A)

Bez barvy

Červená

IP21C

EN54-3, 17

Vlastnosti

-  kompaktní a diskrétní řešení, 
-  montáž hlásiče, sirény a optického signalizačního zařízení 

na jednom místě bez dodatečné kabeláže, 
-  monitorování odraženého zvuku (RSM),
-  elektronické sledování světla z ústředny,
-  automatický vlastní test,
-  nezávislé ovládání sirény a majáku s možností adresování,
-  vestavěný linkový izolátor,
-  výběr hlasitosti a frekvence záblesků pomocí softwaru pro 

konfiguraci ústředny, 
-  15 volitelných tónů, uživatelé mohou zvolit tón, na který jsou 

zvyklí,

-  realistický tón běžného zvonku,
-  4 volitelné hlasitosti,
-  2 volitelné frekvence záblesků,
-  pro různé požární poplachy a pro zvonění (ve školách) lze  

použít odlišné tóny,
-  zařízení VID a sirény jsou synchronizovány v rámci celého 

kruhového vedení,
-  součástí dodávky zásuvky je pojistný čep, který zabraňuje 

neoprávněné demontáží hlásiče,
-  náhrada starších zařízení LPSB3000 a LPAV3000

P80SB P80AIB

(*) Siréna při vysoké hlasitosti, 
kruhové vedení 1 A.

(**) Maják s frekvencí 0,5 Hz 
se sirénou při vysoké hlasitosti, 
kruhové vedení 1 A. 

Počet zařízení na kruhové 
vedení je pouze informativní a je 
nutné jej ověřit pomocí nástroje 
na výpočet kruhového vedení.

Objednací čísla

576.080.002 Adresovatelná zásuvka pro sirénu P80SB 
576.080.010 Adresovatelná zásuvka pro sirénu P80AIB se zařízením VID
557.080.001 Záslepka B-CAP pro zásuvky se sirénou / VID / VAD, bílá

EPS ZETTLER

Počet zařízení na kruhové vedení

Rozměry 
(ØxH) mm

Hlasitost ve vzdálenosti 1 m

Barva těla

Krytí

Schválení

Až 250 (*)

114x45 

Až 90 dB(A)

Bílá

IP21C

EN54-3

80DSB je zásuvka pro hlásič určená speciálně pro použití s adresovatelnými hlásiči ZETTLER.
Zásuvka je vybavena požární poplachovou sirénou, kterou aktivuje přímo hlásič.

Vlastnosti
-  kompaktní a diskrétní řešení,
-  montáž hlásiče a sirény bez dodatečné kabeláže, 
-  nízký výkon s max. 250 sirénami v jednom kruhovém vedení, 

neomezené možnosti návrhu systémů,
-  jednoduchý výběr tónu a hlasitosti pomocí přepínačů, není 

nutné zvláštní školení ani vybavení,

(*) Siréna při vysoké hlasitosti, 
kruhové vedení 1 A. 

Počet zařízení na kruhové 
vedení je pouze informativní a je 
nutné jej ověřit pomocí nástroje 
na výpočet kruhového vedení.

Objednací čísla

576.080.001 Zásuvka hlásiče se sirénou Zettler 80DSB
557.080.001 Záslepka B-CAP pro zásuvky se sirénou / VID / VAD, bílá 
557.080.002 Trubkový adaptér A-CON pro zásuvky pro sirénu / VID / VAD, bílý 

P80DSB

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pouze k informativním účelům. Materiály jsou svojí povahou obecné, nejsou 
poskytovány jako doporučení ke konkrétním aplikacím a v tomto ohledu se na ně nelze spoléhat. Materiály uvedené v tomto 
dokumentu jsou autorsky chráněným vlastnictvím společnosti Johnson Controls, pokud v nich není uvedena samostatná poznámka 
o autorských právech. ZETTLER a PROFILE jsou známky a/nebo registrované známky. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. Grafika 
nebo obrázky uvedené v tomto dokumentu jsou použity pouze k ilustrativním účelům a vzhled skutečných výrobků se může lišit.

Brožura elektrické požární signalizace

-  9 volitelných tónů, 
-  4 volitelné hlasitosti,
-  součástí dodávky zásuvky je pojistný čep, který zabraňuje 

neoprávněné demontáží hlásiče,
-  nahrazuje starší model 802SB a je kompatibilní s hlásiči řady  

800, lze použít k servisu a opravám nebo jako součást  
plánované modernizace.

P80SW, P80SR a P85SR
Zásuvka pro adresovatelnou sirénu a zásuvka  
pro adresovatelnou sirénu se zařízením VID

P80SB je zásuvka pro adresovatelné sirény určená speciálně pro použití s adresovatelnými hlásiči ZETTLER. Zásuvka je vybavena  
požární poplachovou sirénou, které je přiřazena vlastní adresa, takže ji lze monitorovat a ovládat prostřednictvím ústředny elektrické 
požární signalizace, nezávisle na hlásiči umístěném do zásuvky. Napájení a komunikaci pro sirénu a hlásič zajišťuje dvoudrátové  
digitální kruhové vedení. Díky tomu lze dosáhnout nižších montážních nákladů a není nutné použít žádnou dodatečnou kabeláž.  
P80AIB navíc obsahuje adresovatelný LED maják plnící funkci signalizačního zařízení, který se rovněž označuje zkratkou VID.

Zásuvka hlásiče se sirénou 80DSB
Zásuvka se sirénou aktivovaná hlásičem
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Pobočky v regionu EMEA:

Rakousko (Bergheim)

Tel.: +43 (0) 662 45 24 60 11
Fax: +43 (0) 662 45 24 60 09
Belgie (Drogenbos)

Tel.: +32 (0) 246 778 11
Fax: +32 (0) 246 605 34 

Česká republika (Liberec)

Tel.: + 420 482 736 291
Fax: + 420 482 736 293

Francie (Paříž)

Tel.: +33 (0) 148 178 727
Fax: +33 (0) 148 178 720

Německo (Ratingen)

Tel.: +49 (0) 210 271 410
Fax: +49 (0) 210 271 41100

Maďarsko (Budapešť)

Tel.: +36 (0) 148 113 83
Fax: +36 (0) 120 344 27

Itálie (Milán)

Tel.: +39 (0) 331 583 000
Fax: +39 (0) 331 583 030

Norsko (Lorenskog)

Tel.: +47 (0) 679 177 00
Fax: +47 (0) 679 177 15

Rusko

Tel.: +31 (0) 534 284 444
Fax: +31 (0) 534 283 377

Španělsko (Madrid)

Tel.: +34 (0) 913 807 4 60
Fax: +34 (0) 913 807 4 61

Švédsko (Lammhult)

Tel.: +46 (0) 472 269 980
Fax: +46 (0) 472 269 989

Švýcarsko (Näfels)

Tel.: +41 (0) 584 454 000
Fax: +41 (0) 584 454 301

Nizozemsko (Capelle aan den Ijssel)

Tel.: +31(0) 882 602 600
Fax: +31(0) 882 602 345

Turecko (Ankara)

Tel.: +90 (0) 312 473 7011
Fax: +90 (0) 312 473 7392

Spojené arabské emiráty (Dubaj)

Tel.: +971 (0) 488 386 89
Fax: +971(0) 488 386 74

Spojené království a Irsko 
(Sunbury-on-Thames)

Tel.: +44 (0) 800 458 7999
Fax: +44 (0) 844 800 2999

Globální síla. Lokální odbornost.
K vašim službám.

www.zettlerfire.com
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