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System detekcji i sygnalizacji pożaru L@titude stworzony został w oparciu o nowoczesne rozwiązania sprzętowe
i niezawodne oprogramowanie, dzięki czemu stanowi
kompletny, rozbudowany i bezawaryjny system. To jeden
z najbardziej technologicznie zaawansowanych, funkcjonalnych, a jednocześnie łatwych w użyciu systemów
dostępnych na rynku.
Elastyczność platformy L@titude pozwala na budowanie
złożonych systemów bezpośrednio zintegrowanych w inteligentnych budynkach, co daje duże możliwości projektantom i integratorom systemów.
Modułowa budowa L@titude umożliwia elastyczną
konfigurację central tak, aby były wyposażone w odpowiednią ilość pętli detekcyjnych, linii konwencjonalnych,
kart przekaźników, dodatkowych wyjść do sygnalizatorów
oraz programowalnych modułów I/O.

Schemat Poglądowy Systemu

Zintegrowana Sieć Systemu Wykrywania Pożaru

Dotykowy ekran pozwala na dostosowanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb, lokalnych wymagań rynku,
czy oczekiwanej funkcjonalności.
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zgodność z normami EN54-2, EN54-4 i EN54-13
do 144 wskaźników LED dla stref
w modelu standardowym
maksymalnie 2 000 wskaźników LED dla stref
wbudowane programowalne I/O
do 512 programowalnych I/O poprzez opcjonalne
karty rozszerzające
opcjonalne interfejsy: Modbus, LonWorks i BACnet
dotykowy ekran graficzny, 7”, 800x480, pełen kolor
w pełni automatyczna regulacja jasności ekranu
80 znakowy opis punktów i stref
ponad 4 000 sub adresów punktów dla centrali
ponad 5 000 wyjść przyczyna-skutek
ponad 20 000 wpisów przyczyna-skutek
ponad 5 000 grup software’owych
szerokie możliwości tworzenia matryc sterowań
(operatory NOT, TIME, KOINCYDENCJA, OR i AND)
opcja inwersji wejść i wyjść
szczegółowy rejestr zdarzeń z rozdzielczością do 1 sek.
sieć do 128 central
konfiguracja poprzez port USB lub pendrive
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Powstała w 1918 roku w Tokio firma HOCHIKI jest światowym liderem produkcji urządzeń ratujących ludzkie życie
- systemów detekcji i sygnalizacji pożaru. W ciągu niemal 100 lat swojej działalności firma stała się światową potęgą
posiadającą 5 fabryk, 18 filii, 31 biur sprzedaży oraz zatrudniającą ponad 1500 pracowników na całym świecie.
HOCHIKI posiada największe na świecie laboratorium badawcze dla systemów detekcji pożaru, gdzie w rzeczywistych
warunkach pożaru sprawdzana jest skuteczność i jakość produktów.
Celem Hochiki jest dostarczanie produktów i systemów najwyższej jakości, bezpiecznych i niezawodnych. Dlatego też
bezustannie dąży do ich unowocześniania, gwarantując tym samym bezpieczeństwo i satysfakcję swoich klientów.
Produkty HOCHIKI znajdujące się w ofercie MIWI URMET:

ESP

intelligent
Systemy inteligentne.
Urządzenia dla analogowych, adresowalnych central HOCHIKI
oraz central innych producentów wspierających protokół ESP HOCHIKI
Czujki • Czujki liniowe • Gniazda • Sygnalizatory • Moduły
wejściowo / sterujące • Ręczne ostrzegacze pożarowe

CDX

conventional
Systemy konwencjonalne.
Urządzenia dla konwencjonalnych systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru
Czujki • Gniazda
Ręczne ostrzegacze pożarowe • Moduły

Certyfikowane do stref zagrożonych wybuchem
Czujki • Czujki liniowe • Gniazda

Zasysający System Wczesnej Detekcji Dymu
Cechuje się najwyższą skutecznością wykrywania
dymu w bardzo wczesnej fazie jego wystąpienia
FIRElink czujniki • FIRElink akcesoria

F REwave

Zaawansowany system bezprzewodowej
detekcji i sygnalizacji pożaru.
Rozszerza możliwości protokołu ESP
o bezprzewodową detekcję i sygnalizację pożaru.

F REbeam
Liniowe czujniki dymu

Dystrybutor HOCHIKI w Polsce:
MIWI URMET Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A

tel. 42 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl

