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POLON-ALFA ـق ی  سیستم اعالم حر

شــرکت POLON-ALFA یک کمپانی لهســتانی اســت که بمدت 60 
سال اســت در امور تحقیق و توســعه و تولید سیستم های تشخیص و 
اعالم حریق فعال می باشــد. تاریخچه آغاز به کار این شــرکت به دهه 
 پنجاه میالدی قرن گذشــته می رسد که در ابتدا آزمایشگاهی با تمرکز

بر تشعشعات یونیزاسیون تأسیس گردید.
این آزمایشگاه بعنوان اولین نمونه در لهستان و سومین نمونه در جهان 
و در ســال 1962 موفق به ساخت دتکتور دودی یونیزه گردید. فعالیت 
اصلی این آزمایشگاه متمرکز بر ساخت تجهیزات اندازه گیری تشعشعات 
هســته ای بود که در حال حاضر نیز بخشی از تولیدات شرکت را شامل 
می گردد. در این حین عالقه اصلی تجاری شرکت مبتنی بر سیستم های 

تشخیص و اعالم حریق قرار گرفت.
لــذا در حال حاضر POLON-ALFA ســازنده اصلــی آن تجهیزات در 
لهســتان و یکی از شرکت های پیشــرو در اروپا می باشد. دارایی اصلی 
POLON-ALFA، تیمی از مهندســین ذیصالح، آموزش دیده و مجرب 

اســت که توانایی خلق و توسعه راهکارهای نوین بسیار جامع و وسیع را 
دارا می باشند. سبد محصوالت شرکت به شکلی پایدار و دائمی درحال 
توســعه و پیشرفت است و در حال حاضر شــامل هر دو سیستم اعالم 
حریق متعارف، آدرس پذیر و ضد انفجار بوده و پنل های کنترلی مناسب 

جهت کنترل تخلیه دود را نیز شامل می گردد.
بیشــترین توجه POLON-ALFA به کیفیت بــاالی محصوالت معطوف 
شــده اســت؛ بنابراین شــرکت در ســال 1998 گواهینامه سیســتم 

مدیریــت کیفیــت ISO-9001 را اخــذ نمود. تمامی تجهیــزات تولید 
شــده در POLON-ALFA توســط مراجــع ذیصــالح اتحادیــه اروپا 
بــا گواهینامه هــای انطبــاق CE به تأیید رســیده انــد و این موضوع 
 مؤید آن اســت که این کاالهــا، نیازمندی های اســتانداردهای اروپایی
)خصوصاً استاندارد EN-54( را تأمین می نمایند. شرکت دارای تجهیزات 
کنترل کیفی و تحقیقاتی بسیار پیشرفته شامل اتاق تست حریق می باشد 

که امکان آزمایش در شرایط واقعی حریق را فراهم می نماید.
از آنجاییکه شرکت متخصص در طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده 
در حوزه های مهم وحساس می باشد، برخی از تجهیزات با گواهینامه های 
ATEX به تأیید رســیده اند که مؤید مناســب بودن آنها جهت استفاده 

در شــرایط خطرناک انفجاری می باشد. از ســال 2002 کمپانی موفق 
 بــه دریافت تأییدیه و کد NATO NCAGE شــد که طی آن محصوالت

POLON-ALFA می توانند "پروژه های ناتو" را تجهیز نمایند.

POLON-AL-  سیستم های ابداعی حفاظت از حریق تولید شده با مارک
FA پروژه های کوچک و بزرگ بسیار زیادی با کاربری در ساختمان های 

اداری، تجاری، مســکونی، هتل، بیمارستان، مترو، صنعتی، نفت و گاز و 
پتروشــیمی در کشورهای لهســتان، اوکراین، رومانی، لیتوانی، اسپانیا، 
ایتالیا، ترکیه، بلغارســتان، قبرس، لبنان، قزاقســتان و ایران را تاکنون 

تجهیز کرده است.
6 دهه طراحی و توســعه توســط متخصصین مجــرب و تالش بی وقفه 
 پرســنل این شــرکت باعث شــده تا محصوالت این شــرکت با شعار

"POLON_ALFA آخرین تکنولوژی، باالترین کیفیت" نماد باالترین را 
همواره با خود بهمراه داشته باشند.
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 POLON 6000 ـق ی   سیستم اعالم حر

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر هوشمند POLON 6000 مجموعه ای 
از تجهیزات است که براســاس آخرین تکنولوژی برای تشخیص سریع 
و دقیق حریــق و کنترل تجهیزات حفاظــت در برابر حریق طراحی و 
ساخته شده است. POLON 6000 برای تجهیز پروژه های سایز متوسط 
تا بســیار بزرگ مناسب می باشد و بســادگی می تواند با سیستمهای 
هوشــمند ســاختمان تجمیع شــود. این تجهیزات عالوه بــر اینکه با 
دیوایس های نســل قبل خود )POLON 4000( قابل تطبیق می باشد، 
شامل سری جدیدی از دیوایس های آدرس پذیر با قابلیت های گسترده 
و متنوعــی بوده و از نرم افزار برنامه نویســی جدیدی نیز بهره می برد. 
تمامی تجهیزات این نســل براساس اســتاندارد اروپایی EN54 ساخته 

شده و به تایید رسیده اند.
نســل جدید سیســتم اعالم حریق POLON-ALFA بصورت ماژوالر با 
معماری Distributed به بازار عرضه شــده اســت که شامل تعدادی 
ماژول متحد از انواع متفاوت می باشد که درون کابینت های استاندارد 
جای می گیرند. پنل اصلی و کلیه ماژولها، درون کابینت هایی با ســایز 
اســتاندارد که بطور مکانیکــی قابل اتصال به یکدیگر می باشــند قرار 
می گیرد. مجموعه ای از این کابینت ها در حالتی که به یکدیگر متصل 
می گردند Node را تشــکیل می دهند. سیستم می بایست حداقل یک 
 Node است و PSO-60 با شماره "یک" که شامل کنترلر اصلی Node

اصلی نامیده می شود داشته باشد.

مابقی Node هــا بنام External Nodes نام گــذاری می گردند. همه 
ماژول های درون یک Node یا ارتباط بین Node ها توسط کابل رابط 

RS-485 یا فیبر نوری بصورت دوبل و Redundant می باشد.

هر Node بسته به سایز و ابعاد قسمتی از پروژه که آنرا پوشش می دهد 
بایستی توسط یک یا چند ماژول منبع تغذیه تجهیز شود.

هر External Node که با PSO-60 مجهز شــده می تواند بعنوان یک 
Repeater عمل نماید. به لطف Redundancy در مجموعه پروسسور 

اصلی و باس مشــترک و کابل های اتصال بین Node ها، امکان طراحی 
سیســتم اعالم حریق بصورت کامال بهینه با طراحــی قابل انعطاف در 
انتخــاب ویژگی های هر Node و قرار دادن آن در محل های مناســب 
پروژه و همچنین کاهش هزینه های نصب و راه اندازی سیستم درحالی 
که هنوز قابلیت اطمینان و عملکرد سیســتم در سطح باالیی قرار دارد 

برای طراح فراهم خواهد شد.
سیســتم اعالم حریق POLON 6000 شــامل پنل هــای PSO-60 با 
 Functional صفحه نمایش گرافیکی لمســی ســایز "10، ماژول هــای
 نظیــر ماژول هــای لــوپ MLD-61 و MLD-62، ورودی / خروجــی
MWS- خروجی هــای آژیر ،MPK-60 خروجی هــای رله ،MKS-60

60، خروجی هــای رله جریان بــاال MPW-61، ورودی هــای مونیتور 

شــده MWK-60، ماژول های منبــع تغذیــه MZP-60 و ماژول های 
ارسال MTI-61، MTI-62، MTI-63 می باشد.
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PRODUCT DESCRIPTION

MZ-60-150

MZ-60-300

ماژولهای منبع تغذیه شــامل بخش Power و بخش ســوپروایزینگ مدل 
MZP-60 می باشــد. دو نسخه 150 وات با ظرفیت 5A/24V و 300 وات با 
ظرفیت 10A/24V از این ماژول موجود است. این ماژولها درون کابینت پنل 

اعالم حریق نصب شده و دارای قابلیت های زیر می باشند:
1A/30V دو عدد رله خروجی بدون پتانسیل با ظرفیت -

0.5A 24 جهت تغذیه تجهیزات جانبی با ظرفیت کلV دو عدد خروجی -
- خروجی ها برای تغذیه باتری و پروب دما

OM-61
OM-62
OS-61
OA-61
OA-62

قطعات کنترل پنل میتوانند در چند نوع مختلف در قاب پنل نصب شوند:
- OM-61 اختصاص به نصب ماژولهای کاری، منبع تغذیه و باتری ها دارد

- OM-62 اختصاص به ماژولهای کاری، اپراتور پنل PSO-60، پرینتر و MD-60 دارد
 - OS-61 اختصــاص به نصب اپراتور پنــل دارد و با نصب PSO-60 نام آن 

   WPO-60 یا ریپیتر پنل می گردد.
 134Ah محفظه باتری با ظرفیت 2 عدد باتری تا OA-61 -

90Ah محفظه باتری با ظرفیت 2 عدد باتری تا OA-62 -

MTI-6X

ماژول ارتباطی بین پنلهای اعالم حریق می باشد و به سه نوع تقسیم می گردد: 
- MTI-61 برای ایجاد ارتباط بین پنلهای یک نود بکار می رود.

 - MTI-62 برای ایجاد ارتباط بین پنلهای دو نود مختلف بکار می رود و دارای 
   قابلیت Galvanic Isolation می باشد.

 - MTI-63 برای ایجاد ارتباط بین پنلهای دو نود مختلف روی بســتر فیبر 
    نوری بکار می رود.

SM-60 فریم جهت نصب ماکزیمم چهار ماژول مختلف

WP-61/WL-62

WP-63/WL-64
براکت جهت نصب فریم

Connection
Cable کابل رابط بین ماژولها و قطعات مختلف داخلی پنل

Fire Alarm

Control Panel

POLON 6000

230V + 10% - 15% / 50Hz                                       :منبع تغذیه
2X12V from 17 Ah to 134 Ah                                       :باتری
Protocole 4000/6000                                :ساختار و نوع دتکتورها
2X100 Ohm                                                   :حداکثر مقاومت لوپ
   nf 300                                                  :حداکثر ظرفیت خازنی لوپ
50mA                                                             :حداکثر جریان لوپ
15+individual                                                       :مودهای آالرم
from -5oC to 40o C                                   محدوده دمای عملکرد

FIRE CONTROL PANEL POLON 6000
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PRODUCT DESCRIPTION

PSO-60

PSO-60 یک اپراتور پنل می باشــد که به یک صفح نمایش »10 با رزولوشن 
 Redundant و کنترلر MSC-60 800( از نوع لمسی و کنترلر اصلیX600(
مدل MSR-60 تجهیز شده است. در صورتیکه بخواهد بعنوان پنل اصلی بکار 
رود روی کابینت OM-62 و درصورتیکه بخواهد بعنوان ریپیتر بکار رود روی 
کابینت OS-61 بایستی نصب گردد. این ریپیتر با مدل WPO-60 عرضه شده و 
دارای ماژول های ارسال MT-61 و MT-62 و بدون ماژول منبع تغذیه می باشد.

MKS-60

این ماژول با قابلیت های زیر ارائه می گردد:
1A/30V دو عدد رله خروجی بدون پتانسیل با ظرفیت -

0.5A/24V دو عدد خط آژیر با ظرفیت -
- دو عدد ورودی مونیتور شده

این ماژول از نوع Fail-Safe می باشد. عملکرد رله های خروجی قابل برنامه 
ریزی بوده و خط خروجی قابل مونیتورینگ می باشد. مونیتورینگ ورودی ها 
در دو مود State-2 و State-3 قابل برنامه ریزی بوده و توسط مقاومت خط 

قابل شناسایی می باشند.

MPK-60

این ماژول با 4 عدد رله خروجی بدون ولتاژ با ظرفیت 1A/30V تجهیز شده 
است. این ماژول از نوع Fail-Safe می باشد. عملکرد رله های خروجی قابل 

برنامه ریزی بوده و خط خروجی قابل مونیتورینگ می باشد.

MWS-60
ایــن ماژول با 4 عدد خط آژیر با ظرفیت 0.5A/24V تجهیز شــده اســت. 

خروجی ها مجهز به مدار مونیتورینگ می باشند.

MWK-60
این ماژول با 8 عدد ورودی مونیتور شده تجهیز شده است. ورودی ها مجهز به 
مدار مونیتورینگ خط هستند. مونیتورینگ ورودی ها در دو مود State-2 و 
State-3 قابل برنامه ریزی بوده و توسط مقاومت خط قابل شناسایی می باشند.

MPW-61

این ماژول با قابلیت های زیر ارائه می گردد:
5A/230VAC دو عدد رله خروجی بدون پتانسیل ولتاژ باال با ظرفیت -

- دو عدد ورودی مونیتور شده
ورودی ها و خروجی ها مجهز به مدار مونیتورینگ خط هستند. مونیتورینگ 
ورودی ها در دو مود State-2 و State-3 قابل برنامه ریزی بوده و توســط 

مقاومت خط قابل شناسایی می باشند.

MD-60 این ماژول با کنترلر و پرینتر حرارتی تجهیز شده است.

FIRE CONTROL PANEL POLON 6000
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EKS-6044EKS-6022EKS-6004EKS-6040EKS-6202EKS-6400EKS-6222Pمدل تجهیز

ماکزیمم
µA220 µA240 µA210 µA250 µA230 µA550 µA 240جریان مصرفی

تعداد ورودی ها 
و خروجی ها

4 inputs
4 outputs

2 inputs
2 outputs

0 inputs
4 outputs

4 inputs
0 outputs

2 HV inputs
2 outputs

4 HV inputs
0 outputs

2 LV/ 2 HV 
inputs

2 HV outputs

ماکزیمم بار قابل 
تحمل رله ها

2A / 230VAC
62.5 VA

2A / 230VAC
62.5 VA

2A / 230VAC
62.5 VA

N/A
2A / 230VAC

62.5 VA
N/A

12A / 230VAC
2760 VA

IP66IP66IP66IP66IP66IP66IP66کالس حفاظت

ایزوالتور داخلی

محدوده
دمایی عملکرد

-40o C to 
+85o C

-40o C to 
+85o C

-40o C to 
+85o C

-40o C to 
+85o C

-40o C to 
+85o C

-40o C to 
+85o C

 -40o C to
+70o C

POLON 6000  تجهیـزات آدرس پذیـر

POLON 6000  اینترفیس آدرس پذیـر

-DUO-6046DUT-6046DTC-6046TUN-6046DOP-6001ROPمدل تجهیز
4001M(H)

نوع سنسور
IR,UV
Optical 
Smoke

IR,UV
Optical 
Smoke,

Heat

IR,UV
Optical 
Smoke,

Heat, CO

Heat
Beam
Smoke

Detector
-

ماکزیمم جریان 
µA150 µA150 µA150 µA300 µA140 µA 150مصرفی

TF1 to TF5کالس تست فایر
TF7 to TF9

TF1 to TF9TF1 to TF9N/A
TF1 to TF5
TF7 , TF8

N/A

تعداد مودهای 
-16625583عملکرد

ایزوالتور داخلی

محدوده دمایی 
عملکرد

-25o C to 
+50o C

-25o C to 
+50o C

-10o C to 
+50o C

-25o C to 
+50oo C
-25o C to 
+60o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+50o C

-40o C to 
+70o C
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POLON 6000  تجهیـزات دیگـر آدرس پذیـر

وتکـل استـاندارد تجهیـزات ارتبـاطی بـا پـر

-ADC-4001MSAL-4001SAW-600XACR-4001DUR-4047ROPمدل تجهیز
4007(H)

ماکزیمم جریان 
µA150 µA150 µA150 µA300 µA140 µA 150مصرفی

تعداد مودهای 
6316N/A3N/Aعملکرد

N/AN/AN/AN/Aکالس تست فایر
TF1 to TF5

TF8
N/A

ماکزیمم شدت 
N/A100 dB103 dBN/AN/AN/Aصوت خروجی

ایزوالتور داخلی

محدوده دمایی 
عملکرد

-25o C to 
+55o C

-10o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+50o C

-40o C to 
+70o C

مبدل CM-180-29 برای تبدیل ســیگنالهای پروتکل PMC-4000 که مختص سیســتمهای آدرس پذیر 
POLON-ALFA می باشد به پروتکل استاندارد ModBus RTU طراحی و ساخته شده است.

پروتکل ModBus RTU اغلب در سیستمهای BMS بعنوان پلتفرم مشترک برای تجمیع سیستمهای ایمنی 
و حفاظتی و برای پیاده سازی مونیتورینگ گرافیکی در این سیستمها مورد استفاده قرار می گیرد.

مبدل CM-180-29 برای تبدیل ســیگنالهای پروتکل PMC-4000 که مختص سیســتمهای آدرس پذیر 
POLON-ALFA می باشد به پروتکل استاندارد ModBus RTU طراحی و ساخته شده است.

پروتکل ModBus RTU اغلب در سیستمهای BMS بعنوان پلتفرم مشترک برای تجمیع سیستمهای ایمنی 
و حفاظتی و برای پیاده سازی مونیتورینگ گرافیکی در این سیستمها مورد استفاده قرار می گیرد.

TSG-1 یک ترنســمیتر می باشــد که تمامی Event های ثبت شده در کنترل پنل های POLON-ALFA را 

روی بستر SMS ارسال می کند. این تجهیز هر گونه دیوایسی را که مجهز به خروجی رله بدون ولتاژ می باشد 
را نیز می تواند مونیتور کند. این ترنسمیتر از شبکه GSM و سیمکارت استفاده می کند. برای برنامه نویسی 
این تجهیز از یک نرم افزار کامپیوتری خاص استفاده می شود و می تواند پیام هایی با دسته بندی خاص را 

به تا 5 عدد شماره موبایل مختلف ارسال نماید.



900 تعداد کل ماژول ها

99 تعداد ماژول های از یک نوع

198 تعداد ماژول های روی یک لوپ

396 تعداد لوپ ها

99000 تعداد دیوایس های آدرس پذیر

250 تعداد دیوایس ها در یک لوپ

64000 تعداد کل خروجی های کنترلی

256 تعداد خروجی های کنترلی روی یک لوپ

600/1000 Functional تعداد خروجی های کنترلی دارای ولتاژ و بدون ولتاژ در ماژول های

64000 تعداد کل ورودی های مونیتور شده

256 تعداد ورودی های مونیتور شده در یک لوپ

1200 Functional تعداد ورودی های مونیتور شده در ماژول های
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سیســتم هوشمند اعالم حریق آدرس پذیر POLON 4000 مجموعه ای 
از جدیدترین تجهیزات کشــف حریق و ارســال فرمان به آتش نشــانی 
و سیســتم های حفاطــت در برابر حریق می باشــد که برای پوشــش 
پروژه های ســایز متوسط تا بســیار بزرگ طراحی و ساخته شده است. 
استفاده از جدیدترین پروتکل ارتباطی روی لوپ باعث شده تا تجهیزات 
آدرس پذیر عالوه بر ارتباط هوشــمند با کنترل پنل، بصورت دوطرفه با 
یکدیگــر نیز ارتباط برقرار کنند. فلســفه ارتباطی دتکتورها با یکدیگر، 
فرصت آنالیز اتوماتیک پدیده حریق در حوادث بســیار جزیی و ظریف 
را در اختیار سیســتم قرار می دهد و بدیــن ترتیب اطالعات ضروری 
در لحظات اولیه شــکل گیری حریق توسط دتکتورها برای همدیگر و 

برای سیســتم کنترل پنل فراهم خواهد شد. از بزرگترین محاسن این 
قابلیت، تشــخیص حریق واقعی از پدیده هایی است که منجر به آالرم 
کاذب در سیستم های اعالم حریق کالسیک خواهند شد. کنترل پنل ها 
می توانند بطور جداگانه تا 1000 تجهیز آدرس پذیر و در حالت شــبکه 
که با توپولوژی رینگ انجام می شــود تا 31000 تجهیز را تحت پوشش 
خود قرار دهند. تجهیزات ســری 4000 همگی بر اســاس اســتاندارد 
EN54 ســاخته شــده و به تایید رســیده اند. کنترل پنل آدرس پذیر 

POLON-4500 قابلیت کنترل تا 4 زون اطفای اتوماتیک را داشــته و 

در شــبکه مذکور می تواند قرار گیرد و عــالوه بر EN54 دارای تاییدیه 
براساس استاندارد EN12094-1 نیز می باشد.

POLON 4000  سیستم اعالم حریـق  

POLON 4100POLON 4200POLON 4500POLON 4900مدل تجهیز

or 8 2444تعداد لوپ

6464127127تعداد آدرس روی هر لوپ

1282565121024تعداد زون روی دستگاه

--or 4 3 ,2 ,1-تعداد زون اطفای گازی

ماکزیمم جریان هر لوپ:
2x100 Ω مقاومت لوپ •
2x75 Ω مقاومت لوپ •
2x45 Ω مقاومت لوپ •

20 mA
22 mA
50 mA

20 mA
22 mA
50 mA

20 mA
22 mA
50 mA

20 mA
22 mA
50 mA

قابل  خروجی هــای  تعداد 
برنامه ریزی:

1A/30V رله بدون ولتاژ •
1A/24V خط آژیر •

0.5A/24V خط آژیر •
0.1A/24V خط آژیر •

2
-
1
-

2
-
1
-

2
-
1
-

2
-
1
-

تعداد ورودی های
2248مونیتور شده

تعداد پنل در شبکه
N/AN/A3131اعالم حریق

ماکزیمم ظرفیت باتری 
Ah17 to 38 Ah38 to 18 Ah17 to 90 Ah 22پشتیبان
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POLON 6000  تجهیـزات دیگـر آدرس پذیـر

DUR-4046DOR-4046DOT-4046DPR-4046TUN-4046DOP-6001مدل دتکتور

نوع سنسور
UV

Scattering 
Optical

IR
Scattering 

Optical

IR
Scattering 

Optical
+ Heat

IR
Scattering

+ IR
Flame

HeatOptical
Absorption

ماکزیمم جریان 
µA150 µA150 µA170 µA150 µA300 µA 150مصرفی

TF1 to TF5کالس تست فایر
TF8

TF2 to TF5TF1 to TF6
TF8

TF1 to TF6
TF8N/ATF1 to TF5

TF7, TF8

تعداد مودهای 
33718عملکرد/ حساسیت

3
(18%, 30%

,50%)
ایزوالتور داخلی

محدوده دمایی 
عملکرد

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+65o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+65o C

-25o C to 
+55o C

POLON 4000  تجهیـزات دیگـر

ریپیتر پنل )تکرار کننده( TSR-4000 یک دســتگاه میکروپروسســوری است و برای کار با سیستم اعالم حریق 
آدرس پذیر POLON 4000 طراحی شــده بطوریکه با آن بتــوان بطور ریموت ارتباطات اطالعاتی و اپراتوری با 

سیستم اعالم حریق برقرار نمود. تا 16 عدد از این دستگاه می توان به یکعدد کنترل پنل متصل نمود.
این دستگاه سیگنال های آالرم و فالت، بخشهای غیر فعال شده، آالرم های ناشی از تست و تکنیکال آالرم ها را 
را می تواند از روی کنترل پنل تکرار کند. یک سیگنال فایر می تواند از روی این دستگاه Acknowledge شده 

و حتی می تواند فایر را ریست نماید.

EKS-4001 و EKS-4001W تجهیزات ورودی / خروجی آدرس پذیر می باشند که برای فرمان دادن به تجهیزات 
جانبی حفاظت در مقابل حریق بعد از دریافت سیگنال از کنترل پنل که بوسیله دستگاههایی نظیر فایر دمپر، 
دربهای ضد حریق و ... تولید می شوند طراحی و ساخته شده اند. عمل ارسال فرمان بوسیله رله های تعبیه شده 
در آن انجام می شود. رله های خروجی و ورودی های تجهیز بوسیله کنترل پنل قابل مونیتور شدن می باشند. 

این دیوایس مجهز به ایزوالتور داخلی می باشد که آنرا در مقابل اتصال کوتاه روی لوپ محافظت می کند.

EWK-4001 نوعی تجهیز آدرس پذیر با 8 عدد ورودی مستقل مونیتور شده می باشد که برای دریافت اطالعات 
تجهیزات جانبی حفاظت در مقابل حریق نظیر فایر دمپر، دربهای ضد حریق و ... طراحی و ساخته شده است. این 

دیوایس مجهز به ایزوالتور داخلی می باشد که آنرا در مقابل اتصال کوتاه روی لوپ محافظت می کند.

EWS-4001 نوعی تجهیز آدرس پذیر با 8 عدد رله مستقل 2A/30V از نوع بدون ولتاژ و Change-Over بوده 
که مناسب برای ارسال فرامین سوئیچینگ به تجهیزات اتوماتیک مربوط به حوزه حریق می باشد. این دیوایس 

مجهز به ایزوالتور داخلی می باشد که آنرا در مقابل اتصال کوتاه روی لوپ محافظت می کند.
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سیســتم اعالم حریق متعــارف IGNIS 1000 مجموعــه ای از کنترل 
پنل های میکروپروسســوری با ظرفیت 4، 8، 16 و 24 زون می باشــد. 
این پنل ها برای پوشــش پروژه های سایز کوچک تا متوسط طراحی و 

ساخته شده و بر اساس استاندارد اروپایی EN54 تایید شده اند.

پنــــل IGNIS 1520M مناســـب سیســـتم کنتـــرل اطفـــای اتوماتیـــک 
 EN12094-1 اســـتاندارد  براســـاس  تاییدیـــه  دارای  و  بـــوده 
می باشـــد. کنتـــرل پنل هـــا مناســـب کار بـــا دتکتورهـــای متعـــارف 

ســـری 40 می باشـــند.

IGNIS 1000 اعالم حریـق   سیستم 

IGNIS 2040IGNIS 1080IGNIS 1240IGNIS 1520Mمدل مرکز کنترل

or 6816 or 242 4تعداد زون

32323232تعداد دیوایس روی هر زون

10101010تعداد شستی روی هر زون

1---تعداد زون اطفای گازی

2X100 Ω2X120 Ω2X120 Ω2X120 Ω ماکزیمم مقاومت هر زون

ماکزیمم جریان نرمال
mA2 mA2 mA2 mA 2هر دتکتور روی زون

تعداد خروجی ها:
General Alarm •
General Fault •

Zone Alarm •
Potential Ones •

1A / 30V

1 Switchable

1

6

-

1A / 30V

2 Switchable

1

8

-

1A / 30V

1 or 2

1

16 or 24

-

3 programmable

1

2 programmable

6

تعداد ورودی های
or 34 dedicated 42-مونیتور شده

programmable12 or 33 dedicated 2تعداد خط آژیر

ماکزیمم ظرفیت
to 7 Ah6.5 to 36 Ah17 to 36 Ah6.7 to 7 Ah 3.2باتری پشتیبان
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IGNIS 1000 متـعارف  دتـکتـورهای 

DUR-40DOR-40DOT-40PUO-35TOP-40TUP-40مدل دتکتور

نوع سنسور
UV

Scattering 
Optical

IR
Scattering 

Optical

IR
Scattering 

Optical
+ Heat

UV Flame
Heat

+
IR Flame

Heat

ماکزیمم جریان 
µA60 µA60 µA100 µA90 µA40 µA 60مصرفی

TF1 to TF5کالس تست فایر
TF8

TF2 to TF5TF1 to TF6
TF8

TF1, TF4 to 
TF6

TF1, TF4 to 
TF6

N/A

تعداد مودهای 
--3Class 2--عملکرد/حساسیت

محدوده دمایی 
عملکرد

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

-25o C to 
+55o C

متـعـارف دیـگـر  تجهیـزات 

 PUO-40Ex حرارتی نقطه ای( و( TUN-40Ex ،)دتکتور دود نقطه ای( DUR-40Ex دتکتورهای ضد انفجار
)شعله UV( برای کار در محیط های خطرناک و با قابلیت انفجاری طراحی و ساخته شده اند. این دتکتورها 
همگی در کالس Intrinsically Safe بوده و قابل استفاده در zone های 1 و 2 گازها و بخار مایعات انفجاری 
بر اساس استاندارد EN 60079-10:2003 می باشند. این دتکتورها بواسطه Safety Barrier قابل اتصال به 

زون متعارف در پنلهای متعارف و به ADC-4001 در پنلهای آدرس پذیر می باشند.

پایه دتکتور G-40 برای اســتفاده کلیه تجهیزات آدرس پذیر ســری 6000 و 4000 و تجهیزات متعارف و 
برای کاربرد روی سقف طراحی و ساخته شده است. این پایه می تواند روی پایه روکار PG-40 سوار شده و 
 POLON-ALFA مناســب فضاهایی با تجمع بخارات آب می گردد. بدلیل آنکه تمامی تجهیزات آدرس پذیر

دارای ایزوالتور داخلی می باشند، پایه دتکتور ایزوالتور بیس در این برند وجود ندارد.

 شســتی های متعارف ROP-63 برای کار با سیســتم های متعــارف POLON-ALFA برای محیط داخل و
از نوع B طراحی و ساخته شده اند. برای کار در محیط بیرون مدل ROP-63H طراحی و ساخته شده است. 

این نوع شستی مناسب نصب به صورت های روکار و توکار می باشند.

ریموت اندیکاتور WZ-31 برای نشان دادن وضعیت آالرم یک یا گروهی از دتکتورهای متعارف یا آدرس پذیر 
طراحی و ساخته شده است. استفاده از این تجهیز برای نشان دادن وضعیت آالرم دتکتورهایی که در شرایط 

دید سخت مثال درون سقف کاذب یا در داکت کابل ها نصب می شوند کاربرد وسیعی دارد.
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بـا کاربـری عمـومی تجهیـزات 

سیستم هـای تهـویـه دود

بیم دتکتور DOP-6001R برای آشــکار سازی دود در شروع فرایند حریق طراحی و ساخته شده است. این 
نوع از دتکتورها مناسب نصب در فضاهای بزرگ و نواحی با سقف بلند که تعداد زیادی دتکتور دودی نقطه ای 
در آن مکان بایستی نصب شود می باشد. این دتکتور دارای رله های فالت و فایر می باشد و این ویژگی آنرا 
قادر می سازد تا به کنترل پنل های دیگر اعالم حریق و سیستمهای اعالم سرقت بتواند وصل شوند. این نوع 
دتکتورها از یک فرســتنده و یک گیرنده مادون قرمز در یک قاب تشکیل شده و یک مجموعه رفلکتور برای 

انعکاس امواج IR استفاده می کند.

دتکتورهای ADR-20N )دتکتور دود مستقل( و ADR-20R )دتکتور دود برای سیستم های هشدار سرقت( 
برای تشــخیص دود در شــروع فرایند حریق زمانی که متریال شــروع به دود کردن می کنند و قبل از آنکه 
حریق به نقطه اوج برسد که در آن افزایش قابل مالحظه در دما و شعله وجود داشته باشد طراحی و ساخته 
شده است. ADR-20N دارای عملکرد کامال مستقل بهمراه آژیر داخلی و ADR-20R دارای خروجی رله فایر 

برای اتصال به پنل های هشدار سرقت می باشد.

PPW-40Rex برای تشــخیص شعله سوخت های هیدروکربنی بوسیله اســتفاده از سه عدد سنسور IR در 
ســه باند مختلف برای باال نگه داشتن کارایی و حذف آالرم های کاذب )نور خورشید و دیگر منابع( طراحی 
و ســاخته شده است. این تجهیز برای کار در محیط هایی که در آن ترکیب بخار مایعات قابل اشتعال با هوا 
 ATEX subgroups IIIA, IIIB,( و ترکیــب غبارات قابل احتراق بــا هوا )ATEX subgroups IIA, IIB, IIC(
IIIC( انباشته شده، مناسب می باشد. این دتکتور دارای رله های فالت و فایر می باشد و این ویژگی آنرا قادر 
می ســازد تا به کنترل پنل های دیگر اعالم حریق بتواند وصل شــود. همچنین می تواند به پنل هایی که با 
ســیگنال mA 4-20 سازگار هســتند نیز متصل گردد. درجه حفاظت دتکتور IP66 بوده و دارای هیتر برای 

جلوگیری از تشکیل بخار آب و تجمع برف و یخ روی سطح سنسورها می باشد.

مرکزکنترل یونیورســال UCS 6000 به هدف ارســال فرمان به تجهیزات حفاظت در مقابل حریق طراحی 
 و ســاخته شــده اســت. این سیســتم مناســب برای کنترل تهویه مکانیکی دود از طریق ارسال فرمان به

Fire Dampers، Smoke Exhaust Dampers و... بوده و قابلیت های زیر را نیز در اختیار می گذارد:
• فعال کردن تجهیزات حفاظت در مقابل حریق بصورت اتوماتیک یا دستی

• فعال کردن تجهیزات آالرم دیداری و شنیداری
• مونیتورینگ اتوماتیک وضعیت تجهیزات حفاظت در مقابل حریق

• مونیتورینگ اتوماتیک سخت افزار داخلی سیستم
POLON-ALFA ارسال تمامی اطالعات مهم به سیستم اعالم حریق •

UCS 6000 می تواند بطور مســتقل یا مولتی زون یا بخشــی از یک سیســتم آدرس پذیر Polon 4000 و 
Polon 6000 عمل نماید. این سیستم حاوی ماژولهایی است که توانایی سوئیچینگ از 4 آمپر الی 64 آمپر 

حتی در ولتاژ باال )VAC 230( را دارا می باشد.

PO-6X شســتی فعال سازی دستی سیستم اگزاست می باشــد و با فشردن آن Smoke Flap ها فعال می 
شوند. این شستی ها در سه نوع مختلف ساخته می شوند که عبارتند از:

Fire شستی با یک سیگنال PO-61 •
 Stop/Abort و یک سوئیچ Fire شستی با یک سیگنال PO-62 •

 Stop/Abort و یک سوئیچ Fault، OK سیگنال ،Fire شستی با یک سیگنال PO-63 •
این شستی مناسب نصب بصورت روکار و توکار می باشد.

Clos- و دیگری برای Opening سوئیچ های تهویه روزانه می باشند که با دو دکمه یکی برای PP-62 و PP-61
ing دمپرها یا پنجره های حریق تجهیز می شوند. سوئیچ ها همچنین با تکنیک Electrical Blockade مجهز 

می شوند که در صورت نیاز در همان زمان استفاده از این دو دکمه را غیر ممکن می سازند.
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