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PREHĽAD PRODUKTOV EPS 

 

ESSER  

  Požiarne ústredne ESSER od firmy Honeywell ponúkajú najširšie portfólio prvotriednych osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú momentálne na trhu dostupné. 

Medzi iné sem patria protokolové požiarne ústredne XLS 40e / 50e / 60e, modulová ústredňa XLS 80e ku ktorým ponúkame široký sortiment hlásičov, vstupné (adresné)  moduly, 

monitorovacie moduly, tlačidlové hlásiče a podobne.  Naším poslaním je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zdravia osôb a majetku  v rôznych odvetviach a minimalizovať vznik 

pracovných úrazov. 

 

 

Schrack Seconet 

  Modulárny a redundantný systém Integral IP MXF je skonštruovaný systém na hlásenie požiaru, ktorý sa skladá z jednotlivých komponentov a ktorý sa môže v závislosti od 

individuálnych požiadaviek budovy presne prispôsobiť. Každá ústredňa tvorí sebestačnú jednotku s vlastným napájaním a akumulátormi, na ktorú je možné pripojiť okrem skupín 

hlásiča a riadení aj externé ovládacie polia, požiarne ovládacie polia, tlačiarne atď. Až 16 ústrední sa môže pripojiť k sieti prostredníctvom ethernetovej viacslučkovej siete Integral 

LAN (pre pripojenie sú k dispozícii rôzne rozhrania (RS485, optické vlákna, DSL)) – okrem toho je možné zapojiť ústredne aj priamo do IT infraštruktúry budovy: prístup cez internet 

a intranet je možný bez dodatočných nákladov. Ústredňa Integral IP MX je k dispozícii v rôznych modeloch Schrack – s tlačiarňou alebo bez tlačiarne protokolov, vo vyhotovení 

Blackbox alebo s dodatočne namontovaným LED zobrazovacím poľom. 

 

 

Aritech   
  Adresovateľná požiarna ústredňa 2X-F1-FB2-24 s užívateľským rozhraním s ovládaním prenosu - 1 slučka. Ústredne na ochranu života série 2X prinášajú rýchlosť a funkcionalitu 

špičkového inteligentného spracovania pre malé až stredne veľké adresovateľné aplikácie. Prinášajú atraktívny súčasný dizajn, ktorý sa hodí do akéhokoľvek prostredia. Špeciálny 

plast umožňuje náter na akúkoľvek farbu a jednoducho odnímateľná elektronika to v tomto prípade umožní. Jemne zaoblené dvierka s vloženým tmavým intuitívnym užívateľským 

rozhraním a EN54 kompatibilným LCD displejom ponúkajú decentný štýl. Hlavné ovládacie prvky sú jasne, ale diskrétne zvýraznené so zameraním na v strede umiestnený rotačný 

ovládač. 

 

Naša spoločnosť  TELECOM ALARM s.r.o. ponúka kompletný návrh riešenia, montáže a servisu aj iných renovovaných značiek na základe ktorých  vieme naším  

klientom navrhnúť a ponúknuť optimálne riešenie. 
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