DYMNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

DEFENDERTECH

ABSOLUTNA OCHRONA W JEDNEJ CHWILI

ABSOLUTNA OCHRONA W JEDNEJ CHWILI

Ochrona Państwa inwestycji obecnie jest priorytetową potrzebą. Wysoki poziom
przestępczości wymaga efektywnych środków ochronnych.
DEFENDERTECH z jego mocnym wyrzutem NEBBIA (sztucznej mgły) blokuje wszelkie
możliwe próby kradzieży, chroniąc Państwa mienie w jednej chwili, ostatecznie rozwiązując
ten problem.
Absolutny system bezpieczeństwa, który jest w stanie zablokować lub zapobiec jakiejkolwiek
próbie rabunku w każdej sytuacji i w każdym stanie.
Nawet najlepszy na rynku system sygnalizacji ma lukę: interwencja policji lub firmy
ochroniarskiej zajmuje kilka minut, co pozwala złodziejom na spokojne działanie.
DEFENDERTECH, najpotężniejszy i najdoskonalszy dymny system bezpieczeństwa na
rynku, pozwala na wypełnienie tej luki. Dla neutralizacji działań przestępcy potrzeba tylko
kilku minut, ponieważ więcej niczego on nie zobaczy. Jest tylko jedna alternatywa: UCIEKAĆ.
Jeżeli zostanie on na miejscu, zostanie POKRYTY gęstą mgłą, dlatego przestępca będzie
pozbawiony percepcji wzrokowej i będzie zdezorientowany do takiego stopnia, że nie będzie
w stanie czegokolwiek odróżnić. Im bardziej złodzieje boją się obecności DEFENDERTECH
wewnątrz obiektu, tym bardziej unikają oni prób kradzieży, gdyż wiedzą, że nie będą mieli
żadnych szans na sukces.
DEFENDERTECH został założony w 2009 roku i był pierwszą włoską firmą produkującą
Dymny system bezpieczeństwa, rewolucyjną technologię, która była mało znana we
Włoszech i była ekskluzywna dla Europy Zachodniej. Nawet dziś projektowanie i produkcja
odbywa się tylko w zakładzie, położonym w prowincji Pesaro-Urbino we Włoszech.
Siła DEFENDERTECH polega na ciągłym poszukiwaniu innowacji, dbałości o Klientach,
a przede wszystkim dzięki włoskiemu potencjałowi ideologicznemu, który pozwala nam
oferować najpełniejszy i najbardziej innowacyjny asortyment na rynku światowym;
asortyment, który zaczyna się od bazowych modeli do współdziałania z dowolnym Panelem
sterowania systemu sygnalizacji ochronnej, aż do NIEZALEŻNYCH ze wbudowanym
Panelem sterowania systemu sygnalizacji alarmowej, a wszystkie z nich wyposażone są w
liczne akcesoria mechaniczne i elektroniczne.
Wszystkie urządzenia DEFENDERTECH w trybie indywidualnym są testowane w zakładzie,
spełniając bardzo wysokie standardy produkcyjne, tym samym gwarantując, że sprzęt
pozostanie sprawny wraz z upływem czasu.
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PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
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Wyprodukowano we Włoszech 100%
Ze zintegrowanym panelem sterowania systemu sygnalizacji ochronnej lub bez niego
Pomoc techniczna bezpośrednio od producenta
Maksymalna uniwersalność współdziałania i sterowania
Standardowe z łącznością sieci z realizowanym protokołem, mogą być sterowane zdalnie
indywidualnie lub w grupie z oprogramowaniem do sterowania w konkretnym pomieszczeniu
Urządzenie dla dwóch środowisk jednocześnie (z dodatkowym wyposażeniem na stronie
przedniej i tylnej), przedłużane przez dysze do 50 cm
Unikatowa koncepcja, dzięki której urządzenie może być ukryte, z dodatkowym akcesorium
podłączanym do tylnego panelu
Dodatkowy sprzęt nie jest konieczny do montażu na suficie
Zbiornik wypełnia się autonomicznie
Płyn nie ma terminu ważności
Gotowność od 10 do 20 minut (w zależności od rozmiaru)
Regulowane zużycie energii
Spożywanie prądu TYLKO w przypadku zadziałania
Gwarancja 5 lat całodobowej pracy bloku grzejnego
W przypadku awarii zasilania w ciągu 1 godziny gwarantowana jest ciągła aktywacja systemu
w ciągu 60 sekund.
Sterowany autonomiczy system wyrzutu mgły od 4,5 do 7 (realizowana praktycznie)
Gęsta i trwała mgła
Zawsze zimna pokrywa do aktywacji urządzenia
Różne poziomy ochrony przed przypadkowym zadziałaniem
Dostępne w czterech kolorach bez dodatkowych dopłat
Trzy typy mocy
Trzy wersje elektroniczne
NIEZAWODNOŚĆ
Zgodność z EN 50131-8
Płyn i mgła NIE SĄ ŁATWOPALNE, zbiornik NIGDY NIE WYBUCHNIE
Mgła, tworzona przez DEFENDERTECH, JEST ABSOLUTNIE BEZPIECZNA, nie jest
szkodliwa dla zdrowia i nie wyrządzi szkody obiektom. Stworzony płyn jest testowany przez
Centrum Toksykologiczne Laboratorium Uniwersytetu w Pavii jako całkowicie bezpieczny i
nieszkodliwy.
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MODEL SPEŁNIAJĄCY
WSZYSTKIE WYMOGI
Asortyment generatorów dymu Defendertech jest najpełniejszy na rynku i składa się z
trzech opcji sterowania elektronicznego oraz trzech typów mocy.
TRZY TYPY MOCY
• DT 401/400/400Lan, produkuje 415 m3 mgły w 60 sekund (w trybie ciągłym), w 4,5 min
trybie automatycznego.
• DT 801/800/800Lan, produkuje 830 m3 mgły w 60 sekund (w trybie ciągłym), w 6,5 min
trybie automatycznego.
• DT 1601/1600/1600Lan, produkuje 1660 m3 mgły w 60 sekund (w trybie ciągłym), w 6,5
min trybie automatycznego.
SERIA PODSTAWOWA, DT-400 DT-800 i DT-1600
Podstawowy generator dymu, z łatwością współdziała z dowolnym Panelem sterowania
systemu sygnalizacji alarmowej.
SERIA LAN, DT-400Lan DT-800Lan i DT-1600Lan
Generatory dymu z Ethernet, całkowicie sterowane indywidualnie lub grupami przez
oprogramowanie, przeznaczone dla stanowiska sterowania. Wyposażone we wbudowany
timer bezpieczeństwa i kilka poziomów ekranowania awaryjnego.
NIEZALEŻNA SERIA ZE ZINTEGROWANYM PANELEM STEROWANIA,
DT-401 DT-801 i DT-1601
Jedyne na rynku UNIWERSALNE, zdolne do zarządzania trybem automatycznym, czujnikami
i sytuacjami dowolnego typu, nie wymagają podłączenia do tradycyjnego Panelu sterowania
systemu sygnalizacji alarmowej.
Całkowicie programowane generatory dymu z darmowym i rozszerzanym
oprogramowaniem, z pełnym dodatkowym wyposażeniem elektronicznym, który można
praktycznie całkowicie zintegować z Urządzeniem dymnym.
• Dwukierunkowe sterowanie modułem GSM/GPRS
• Moduł LAN, przez który mogą Państwo CAŁKOWICIE współdziałać z Urządzeniem
dymnym
• Moduł wejścia/wyjścia
• Moduł syntezy głosu
• Moduł bezprzewodowy, dwukierunkowa, dwuczęstotliwościowa łączność radiowa dla
do 64 urządzeń i 8 pilotów sterowania zdalnego
• Dwuczęstotliwościowe piloty sterowania zdalnego, 4 łatwo programowalne klucze
klawiatura 20x2 z szerokim wyborem symboli i wbudowany czytnik klawiatury RFID
• Bezkontaktowy czytnik kluczy RFID, adaptowalny do dowolnych wyników
• Wbudowana syrena 120 dB
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PRZEGLĄD
SERII 01

Z PANELEM
STEROWANIA SYSTEMU
SYGNALIZACJI
AWARYJNEJ
SYRENA 120 Db

ZŁĄCZE USB DLA PC
Ogólna konfiguracja systemu
Sterowanie systemem
Zarządzanie dziennikiem zdarzeń
5+8 WEJŚĆ DLA SYSTEMÓW PRZEWODOWYCH
Zewnętrzne elementy sterowania/czujniki
SYSTEM STEROWANIA ZDALNEGO
Internet/aplikakcje
STEROWANIE ZDALNE
SMS przychodzące/wychodzące
Menu głosowe
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MODUŁ
LAN

MODUŁ
GSM/GPRS
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KLAWIATURA ZE WSPARCIEM GŁOSOWYM
Ogólna konfiguracja systemu
Sterowanie systemem
Zarządzanie dziennikiem zdarzeń
CZYTNIKI BEZKONTAKTOWYCH
KLUCZY ELEKTRONICZNYH
ŁĄCZE USB DLA PC
Ogólna konfiguracja systemu
Sterowanie systemem
Zarządzanie dziennikiem zdarzeń

SYSTEM SYGNALIZACJI AWARYJNE
Szerokie ustawienia
BEZPRZEWODOWY TX/RX 433-868 MHz

DWUSTRONNE STEROWANIE ZDALNE
4 programowalne klucze
DO 64 CZUJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH

WYJŚCIE
Przekaźnik 2+1
Otwarty kolektor 2+3
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GENERATORY DYMU SERIA LAN

PRZEGLĄD
SERII LAN
I PODSTAWOWEJ

WEJŚCIE URUCHOMIENIA

2 AKTYWACJE WYRZUTU
Programowalne funkcje
2 PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE
Sporządzanie raportów
Sygnalizacja o stanie/uszkodzeniu/płynie
2 WYJŚCIOWE OTWARTE KOLEKTORY
Sygnalizacja stanu bloku grzejnego
Wyrzut dymu
Podłączenie do LAN ETHERNET
System sterowania zdalnego
Jedno lub kilka
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DŹWIĘKOWY SYGNAŁ INFORMACYJNY
Funkcjonowanie/usterka

Dla sygnalizacji wizualnej
Funkcjonowanie/uszkodzenie
WYJŚCIE 12 V 0,5 AMPER
Zasilanie zewnętrznych
urządzeń dodatkowych

WEJŚCIE URUCHOMIENIA GENERATORU DYMU

SERIA BAZOWA

1 AKTYWACJA WYRZUTU

LAN I BAZOWA

PANEL LED

2 SYGNALIZACJE WYJŚCIOWE
Ciecz i funkcjonowanie/usterka
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DANE TECHNICZNE GENERATORA DYMU DEFENDERTECH®
Wersja SYGNALIZACJA ALARMOWA Z WBUDOWANYM BLOKIEM KONTROLI
Dym wypuszczany w ciągu 60”
Czas emisji dymu
Wymuszony czas przerwy
Łączny czas emisji
Łączna ilość wypuszczonego dymu
Funkcja podtrzymywania dymu
Czas nagrzewania (100%)
Czas reakcji
Źródło zasilania
Moc nominalna, pobierana w razie zadziałania

DT-401
zalecany dla 50 m³ NZ
415 m³ efektywny ciągły
1-60 sek + funkcja podtrzymania
od 1 do 60 min
5 min (z pełnym zbiornikiem)
2.075 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, programowalne cykle
Maks. 25 min
200 ms
220 volt
600 wat

Sterowanie zużyciem energii

Nie

Moc pobierana w trybie czuwania
Wymiary
Wbudowana bateria rezerwowa

120 mA
380x380x145 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
10 kg z pełnym zbiornikiem
0,5 l

WŁAŚCIWOŚCI I CHARKTERYSTYKI

Autonomiczność bloku grzejnego bez zasilania elektrycznego
System sygnalizacji uszkodzenia
Wskaźnik poziomu płynu
Urządzenie z ochroną przed włamaniem i nieuprawnionym dostępem
Wejście 12 V prądu stałego z czujnika zewnętrznego
Kolor
Masa
Pojemność zbiornika
WARIANTY MECHANICZNE
Dysza dla prowadnicy strumienia dymu: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°
Przedłużacz dyszy, długość regulowana do 200 mm.
Przedłużacz dyszy, długość regulowana do 500 mm.
Zestaw do odprowadzania strumeni dymu, przechodzący przez ścianę za sprzętem,
Zestaw do podziału i odprowadzenia strumeni dymu, 50% przechodzi przez ścianę za sprzętem, 50% z przodu (pokrycie
2 sąsiednich pokoi)
STANDARDOWE FUNKCJE WBUDOWANEGO BLOKU KONTROLI SYGNALIZACJI BUDOW
1 Wejście (ARM) do instalacji w ochronie systemu
5 Wejść (ZONES) + 2 Otwarte kolektory, opcjonalnie rozszerzane
2 wyjśia przekaźników + 2 Otwarte kolektory do stosowania w automatyce domowej, programowalne (dostępny moduł
rozszerzenia 8 wejść + 4 wyjścia)
Dziennik zdarzeń (w tym sterowanie generatorem dymu)
Port USB do programowania PC z odpowiednim oprogramowaniem DT-Absolute
Port łączności Canbus do podłączenia dodatkowych urządzeń zewętrznych
Timer z funkcją codziennego/ cotygodniowego/weekendowego planowania działań/zachowania
Szerokie możliwości makrosów/działania/zdarzeń reakcji
Protokół identyfikatora kontaktowego dla łączności z personelem służby bezpieczeństwa (przez GSM/GPRS)
Web-GSM GPRS sterowanie zdalne przez (opcjonalnie): serwer web Defendertech lub smartfon na bazie Android
Zdalny pomocnik i aktualizacja i aktualizacja systemu oprogramowania /dodatkowych urządzeń
FUNKCJE ELEKTRONICZNE
Dwukierunkowa karta GSM GPRS (wbudowana)
Kara LAN (wbudowana). Pozwala to na pełne współdziałanie z całym systemem przez serwer web Defendertech lub z
Apple lub Android
Wbudowana syrena na 120 dB
8 wejść i 4 wyjścia (wbudowane) do podłączenia do magistrali systemowej. Wyjśia są takie same, jak u Bloku
kontrolnego, zarówno w trybach HW, jak też w konfiguracji logicznej. 4 wyjścia składają się z 3 Otwarte kolektory i
jednego przekaźnika, który może przełączać się do 48 V prądu stałego, 5 A. OK i wyjściami przekaźnikowymi można
sterować indywidualnie w trakcie programowania systemu.
Moduł syntezy mowy.
Wbudowany moduł radiowy dla czujników i sterowania radiowego. Możliwość sterowania do 64 urządzeń zewnęrznych.
Częstotliwość radiowa 433-868 MHz
Dwukierunkowe sterowanie zdalne, dwuczęstotliwościowe, 4 łatwo programowalne klucze
Klawiatura zewnętrzna ze wbudowanym czytnikiem klucza bezkontaktowego RF-czytnik proxy
Czytnik RF klucza bezkontaktowego
Czujnik ruchu przez sygnał radiowy, objętościowy bierny podczerwony czujnik ruchu przez sygnał radiowy. Podwójny
zakres FSK 433-868 MHz. Zakres regulowany do do 15 м. Wyposażony w baterię litową.
Kontakt magnetyczny przez sygnał radiowy. Przełączanie, przekaz i łączność magnetyczna przez sygnał radiowy.
Podwójny zakres FSK 433-868 MHz.
Wbudowany licznik impulsów do stosowania z czujnikiem wyrzutu. Wyposażony w baterię litową. Wym. 105x33x20 mm.

12

DT-801
zalecany dla 100 m³ NZ
830 m³ efektywny ciągły
1-120 sek + funkcja podtrzymania
od 1 do 60 min
6,5 min (z pełnym zbiornikiem)
4.980 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, programowalne cykle
Maks. 12 min
200 ms
220 volt
1750 wat (ograniczana do 50%)
Tak, samoregulujące się i
regulowane
120 mA
450x450x145 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
14 kg z pełnym zbiornikiem
1,5 l

DT-1601
zalecany dla 200 m³ NZ
1660 m³ efektywny ciągły
1-120 sek + funkcja podtrzymania
od 1 do 60 min
6,5 min (z pełnym zbiornikiem)
9.960 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, programowalne cykle
Maks. 12 min
200 ms
220 volt
3500 wat (ograniczana do 25-50-75%)
Tak, samoregulujące się i
regulowane
120 mA
465x465x205 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
22 kg z pełnym zbiornikiem
3l
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● CHARAKTERYSTKA JEST OBECNA
○ BRAK CHARAKTERYSTYKI
* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do charakterystyki technicznej urządzenia

DANE TECHNICZNE GENERATORA DYMU DEFENDERTECH®
Wersja ETHERNET BEZ ZINTEGROWANEGO BLOKU KONTROLNEGO SYGNALIZACJI
Dym wypuszczany w ciągu 60”
Czas emisji dymu
Wymuszony czas przerwy
Łączny czas emisji
Łączna ilość wypuszczonego dymu
Funkcja podtrzymywania dymu
Czas nagrzewania (100%)
Czas reakcji
Źródło zasilania
Moc nominalna, pobierana w razie zadziałania

DT-400Lan
zalecany dla 50 m³ NZ
415 m³ efektywny ciągły
1-60 sek
od 1 do 60 min
5 min (z pełnym zbiornikiem)
2.075 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, od sygnalizacji centralnej
Maks. 25 min
200 ms
220 volt
600 wat

Sterowanie zużyciem energii

Nie

Moc pobierana w trybie czuwania
Wymiary
Wbudowana bateria rezerwowa

120 mA
380x380x145 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
10 kg z pełnym zbiornikiem
0,5 l

WŁAŚCIWOŚCI I CHARKTERYSTYKI

Autonomiczność bloku grzejnego bez zasilania elektrycznego
System sygnalizacji uszkodzenia
Wskaźnik poziomu płynu
Urządzenie z ochroną przed włamaniem i nieuprawnionym dostępem
Wejście 12 V prądu stałego z czujnika zewnętrznego
Kolor
Masa
Pojemność zbiornika
WARIANTY MECHANICZNE
Dysza dla prowadnicy strumienia dymu: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°
Przedłużacz dyszy, długość regulowana do 200 mm.
Przedłużacz dyszy, długość regulowana do 500 mm.
Zestaw do odprowadzania strumeni dymu, przechodzący przez ścianę za sprzętem,
Zestaw do podziału i odprowadzenia strumeni dymu, 50% przechodzi przez ścianę za sprzętem, 50% z przodu (pokrycie
2 sąsiednich pokoi)
FUNKCJONALNOŚĆ ELEKTRONICZNA
Dziennik zdarzeń przechowywany w urządzeniu i na serwerze web
Funkcja «Bezpieczny wyrzut» (wymagane podwójne zezwolenie na wyrzut)
Automatyczna aktualizacja daty i czasu, dotyczących dwóch programowalnych serwerów web NTP
«Blok sterowania urządzeniem» w programowalnym zakresie czasu
Monitoring, uruchomienie i programowanie urządzenia przez Internet (LAN lub WI-FI) lub PC
Fizyczne wyjścia dla sygnalizacji: status, poziom cieczy, gotowość bloku grzewczego, przebieg dokonywania wyrzutu
3 różne poziomy dostępu z ochroną hasłem, które można zmienić
Funkcja «Nieograniczony zbiornik» (pozwala na doprowadzanie cieczy z większych zbiorników)
WEJŚCIA - WYJŚIA - SYGNAŁY
1 Wejście dla aktywacji dymu (zadziałanie)
Programowalne wyjścia NC-NO i OR dla aktywacji wyjścia
Programowalne wyjścia przekaźników dla sygnalizacji poziomu cieczy i usterki urządzenia
Wyjścia OK dla sygnalizacji bloku grzewnego o gotowości do aktywacji wyjścia
6 wskaźników LED, wskazujących na pracę/uszkodzenie
1 sygnał dźwiękowy wskazujący na pracę/uszkodzenie
1 złącze Ethernet dla zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniem
1 złączne WI-FI (opcjonalne) dla kontroli i sterowania urządzeniem

● CHARAKTERYSTKA JEST OBECNA

○ BRAK CHARAKTERYSTYKI
* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do charakterystyki technicznej urządzenia

DT-800Lan
zalecany dla 100 m³ NZ
830 m³ efektywny ciągły
1-120 sek
od 1 do 60 min
6,5 min (z pełnym zbiornikiem)
4.980 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, od sygnalizacji centralnej
Maks. 12 min
200 ms
220 volt
1750 wat (ograniczana do 50%)
Tak, samoregulujące się i
regulowane
120 mA
450x450x145 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
14 kg z pełnym zbiornikiem
1,5 l

DT-1600Lan
zalecany dla 200 m³ NZ
1660 m³ efektywny ciągły
1-120 sek
od 1 do 60 min
6,5 min (z pełnym zbiornikiem)
9.960 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, od sygnalizacji centralnej
Maks. 12 min
200 ms
220 volt
3500 wat (ograniczana do 25-50-75%)
Tak, samoregulujące się i
regulowane
120 mA
465x465x205 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
22 kg z pełnym zbiornikiem
3l
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DANE TECHNICZNE GENERATORA DYMU DEFENDERTECH®
Wersja PODSTAWOWA BEZ ZINTEGROWANEGO BLOKU KONTROLNEGO SYGNALIZACJI
Dym wypuszczany w ciągu 60”
Czas emisji dymu
Wymuszony czas przerwy
Łączny czas emisji
Łączna ilość wypuszczanego dymu
Funkcja podtrzymywania dymu
Czas nagrzewania (100%)
Czas reakcji
Źródło zasilania
Moc nominalna, pobierana w razie zadziałania

DT-400
zalecany dla 50 m³ NZ
415 m³ efektywny ciągły
1-60 sek
od 1 do 60 min
5 min (z pełnym zbiornikiem)
2.075 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, od sygnalizacji centralnej
Maks. 25 min
200 ms
220 volt
600 wat

Sterowanie zużyciem energii

Nie

Moc pobierana w trybie czuwania
Wymiary
Wbudowana bateria rezerwowa

120 мА
380x380x145 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
10 kg z pełnym zbiornikiem
0,5 l

WŁAŚCIWOŚCI I CHARKTERYSTYKI

Autonomiczność bloku grzejnego bez zasilania elektrycznego
System sygnalizacji uszkodzenia
Wskaźnik poziomu płynu
Urządzenie z ochroną przed włamaniem i nieuprawnionym dostępem
Wejście 12 V prądu stałego z czujnika zewnętrznego
Kolor
Masa
Pojemność zbiornika
WARIANTY MECHANICZNE
Dysza dla prowadnicy strumienia dymu: 1x0° 1x45° 1x90° 3x0° 3x45° 2x0°/45°
Przedłużacz dyszy, długość regulowana do 200 mm.
Przedłużacz dyszy, długość regulowana do 500 mm.
Zestaw do odprowadzania strumeni dymu, przechodzący przez ścianę za sprzętem,
Zestaw do podziału i odprowadzenia strumeni dymu, 50% przechodzi przez ścianę za sprzętem, 50% z przodu (pokrycie
2 sąsiednich pokoi)
FUNKCJONALNOŚĆ ELEKTRONICZNA
Dziennik zdarzeń przechowywany w urządzeniu i na serwerze web
Funkcja «Bezpieczny wyrzut» (wymagane podwójne zezwolenie na wyrzut)
Automatyczna aktualizacja daty i czasu, dotyczących dwóch programowalnych serwerów web NTP
«Blok sterowania urządzeniem» w programowalnym zakresie czasu
Monitoring, uruchomienie i programowanie urządzenia przez Internet (LAN lub WI-FI) lub PC
Fizyczne wyjścia dla sygnalizacji: status, poziom cieczy, gotowość bloku grzewczego, przebieg dokonywania wyrzutu
3 różne poziomy dostępu z ochroną hasłem, które można zmienić
Funkcja «Nieograniczony zbiornik» (pozwala na doprowadzanie cieczy z większych zbiorników)
WEJŚCIA - WYJŚIA - SYGNAŁY
1 Wejście dla aktywacji dymu (zadziałanie)
Programowalne wyjścia NC-NO i OR dla aktywacji wyjścia
Programowalne wyjścia przekaźników dla sygnalizacji poziomu cieczy i usterki urządzenia
Wyjścia OK dla sygnalizacji bloku grzewnego o gotowości do aktywacji wyjścia
6 wskaźników LED, wskazujących na pracę/uszkodzenie
1 sygnał dźwiękowy wskazujący na pracę/uszkodzenie
1 złącze Ethernet dla zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniem
1 złączne WI-FI (opcjonalne) dla kontroli i sterowania urządzeniem
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DT-800
zalecany dla 100 m³ NZ
830 m³ efektywny ciągły
1-120 sek
od 1 do 60 min
6,5 min (z pełnym zbiornikiem)
4.980 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, od sygnalizacji centralnej
Maks.12 min
200 ms
220 volt
1750 wat (ograniczana do 50%)
Tak, samoregulujące się i
regulowane
120 мА
450x450x145 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
14 kg z pełnym zbiornikiem
1,5 l

DT-1600
zalecany dla 200 m³ NZ
1660 m³ efektywny ciągły
1-120 sek
od 1 do 60 min
6,5 min (z pełnym zbiornikiem)
9.960 m³ (z pełnym zbiornikiem)
Tak, od sygnalizacji centralnej
Maks.12 min
200 ms
220 volt
3500 wat (ograniczana do 25-50-75%)
Tak, samoregulujące się i
regulowane
120 мА
465x465x205 mm
Tak (ok. 2x1.3A)
W ciagu 1 godziny może zostać
dokonana co najmniej jedna
emisja 60"
Tak
Tak
Tak
500 mA
Biały, Srebrny, Złoty, Antracyt
22 kg z pełnym zbiornikiem
3l
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● CHARAKTERYSTKA JEST OBECNA
○ BRAK CHARAKTERYSTYKI
* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do charakterystyki technicznej urządzenia

ABSOLUTNA OCHRONA W JEDNEJ CHWILI

WYMIARY
DT-400
DT-400Lan
DT-401

455

210

150

150

455

465

465

380

380

DT-1600
DT-1600Lan
DT-1601

DT-800
DT-800Lan
DT-801

KOLORY

Biały

Antracyt

Złoty

Srebrny
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WYBUCHOWY
ŁATWOPALNY
TOKSYCZNY
KOROZYJNY
ZUŻYWAJĄCY DUŻO ENERGII

DEFENDERTECH na bazie TeKGroupSrl

Via L. da Vinci - 61025 Montelabbate (Pesaro-Urbino) - Włochy
tel. +39 0721 1626113 - faks +39 0721 0731145

www.defendertech.eu

ADV.IT

NIE

