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Integral IP MX.

Modüler yangın güvenliği.





Önleyici yangın güvenliği
bir zorunluluktur!
Yangın ve duman zamanın
başlagıcından beri insanları kendine
hayran bırakmıştır. Ateş, ısı demektir
ve ısınmak veya gıda hazırlamak için
kullanılabilir. Fakat aynı zamanda
duman ve ateş insan hayatı için çok büyük
bir tehlikedir. Yangın güvenliği, insanların
beraber yaşamaya başlamasından sonra
çok önemli bir hal almıştır. Kullanılan
teknolojiye göre değişik şekilleri vardır.
Çalışkan gece bekçileri, inşaat
yönetmeliklerinde istenilen ilk mekanik
yangın dedektörlerine benzer şekilde
yangının büyümesini engelleme görevini
üstlendiler.

Güvenliğin en yüksek seviyesi.
Bugün yangın güvenliği, optimize
edilmiş ve özel olarak geliştirilmiş
yangın algılama sistemleri tarafından

İnsan hayatı ve diğer değerlerin korunması.

sağlanmaktadır. Bu yüksek teknoloji
ürünü cihazların görevleri, erken bir
aşamada yangını algılamak, tehlikedeki
insanlar için alarm vermek, acil yardım
hizmetlerini harekete geçirmek ve
gerekli bilgileri sağlamaktır. Schrack
Seconet olarak biz, ürünlerimizi
yeniliklere önem vererek geliştiriyoruz.
Yüksek kalite standartlarına uygun
ürünlerimiz ve alanımızda uzmanlığımız
sayesinde Avusturya’da ve tüm dünyada
kullanıcılar tarafından tercih ediliyoruz.
Ürünlerimiz sayesinde bir çok ülkede
pazar lideri konumundayız.

Kaliteden ödün vermeden Avrupa.
Araştırma geliştirmeye yaptığımız yatırım,
test merkezleri ve meslek kuruluşları ile
yaptığımız işbirliği hedefimiz olan en
modern ve en güvenilir yangın alarm
sistemini geliştirmek için önemli bir
kuraldır. Her yeni jenerasyon sistemde
yeni bir kıstas ortaya çıkar.
Integral IP MX yangın algılama sistemi
Integral sistemlerinin son evrimidir.
Son bir kaç yılda küreselleşme eğilimleri
ve ucuz işçilikten dolayı birçok marka
üretimlerini farklı ülkelere kaydırmıştır.
Fakat biz mükemmellik ilkemizden ve
“Made in Europe„ damgasından
dolayı çizgimizi hiçbir zaman
bozmadık ve başka tercihimiz

de olamaz. Integral sistemleri Avusturya
ve Almanyada geliştirilip üretilirler ve
bu özellikleri ile sektörde benzersizdir.
Avusturya, Avrupa standartları ve
pekçok ulus yangın algılama sistemleri
için katı kurallar ve direktif ler
oluşturmuştur. Schrack Seconet bu
gereksinimleri karşılar ve bu nedenle
birçok ülkede onaylanmıştır.

“Kullanılabilir mühendislik„.
Yangın sebebi ile firmaların binalarında
ve verilerinde oluşacak kayıp, firmaların
işlerini sadece geçici bir sure etkilemez
bazı durumlarda if lasa da sebep olabilir.
Korunması gereken yapınız ne olursa

olsun size en uygun çözümü sunarız.
Hassas üretim alanları oteller, büyük
üretim tesisleri ve alışveriş merkezleri
gibi yangına karşı güvenle korunur.
Estetiği bozmayan özel çözümlerimiz
ile tarihi binaları da koruruz.





Teknik yenilikler
yeni ufuklar açar.
Teknolojik gelişimin sonu yoktur
ve bu kural milyonlarca yıldır
ispatlanmaktadır. Yangın alarm
sistemlerini geliştirirken doğayı örnek
alıyoruz. Evrim sayesinde inanılmaz
yenilikler elde edildi ve bir
jenerasyondan diğerine geçiş mümkün
oldu. Bu şekilde integral ailesi de
evrimleşen teknolojiler sayesinde gelişti.
Integral IP tüm teknik yenilikleri ile
yangın güvenliği konusuna yeni bir
platform oluşturdu.

En son teknoloji sayesinde
bir iletişim dehası.
Integral IP MX merkezi olmayan
bir haberleşme prensibi kullanır, açık
bilgi kanalları daha hassas ve tam
noktasal iletilşimi sağlar. Modüler yapı
ve geriye dönük uyumluluk, binanın
büyüklüğüne ve mevcut sistemlere
esnek ve sınırsız adaptasyonu sağlar ve
%100 yedekli bir sistemi garanti eder.
Minyatür bileşenler teknolojisi sayesinde
kartlar üzerine çok daha karmaşık
gereksinimleri karşılayacak kapasitede
özellik uygulanabilmektedir.
Schrack Seconet bunu mümkün
kılmak için Integral IP’de Microvia
teknolojisini kullanır.

Integral IP MX Yeni standart
ve trendleri belirler.
Integral IP MX yangın algılama paneli,
daha fazla işlev sağlamak için optimize
edilmiş ve ileriye dönük teknik özellikler
ile donatılmıştır. Integral LAN, 16 adet
yangın algılama panelinin karma yapıda
bir sistem olarak çalışmasına olanak
veren yeni network methodudur. Ağ
güvenliği optimal veri kullanılabilirliği
ve önemli ölçüde arttırılmış veri
alışverişinin yanı sıra esnekli ve
neredeyse sınırsız topolojisi sayesinde
yeni bir seviyeye ulaştırıldı Integral
MAP yeni ağ işletim paneli, bir çok
yeni fonskiyon ile işlerliğini genişletti.

Integral X-LINE teknolojisi sayesinde
3500 metre loop uzunluğu, loop
üzerinde 250 cihaz ve kısaltılmış
devreye alma süreleri yeni kullanıcı
arayüzünün fonksiyonlarındandır.

Bir vizyonu gerçeğe dönüştürme.

Tüm ihtiyaçları karşılamak
için büyüyoruz.
Başlangıç vizyondur!
Bizim misyonumuz en güvenilir ve
en modern yangın algılama sistemini
üretmektir. Tüm çabalarımız bu
hedefe ulaşmaya kanalize edilmiştir.
Bunu gerçekleştirebilmek yeni yaratıcı
yaklaşımları benimsiyerek mümkün
olur ve bu yaklaşımın başarısı
kanıtlanmıştır. Kaliteyi arttırma ve
en modern teknolojiyi uygulama için
harcadığımız çabalar sayesinde yine
başarıya ulaştık ve sektör için yeni
kıstaslar oluşturduk.





Integral IP MX –
Prensibimiz olarak %100 yedekli.
Bir yangın algılama panelinin en önemli
göreviverimli bir şekilde mümkün olan
en kısa zamanda olası bir yangını
algılamaktır. Schrack Seconet
ürünlerinin en benzersiz özelliği %100
yedekli olmasıdır. Bu tüm elektronik
bileşenler sistem içerisinde çift olarak
kullanılması ve bir arıza durumunda
bile sistemin çalışmaya devam etmesi
anlamına gelmektedir.

Çifte güvenlik için
yedekli donanım.
Yangın algılama paneli sorunu kendisi
bulur ve siz farketmezsiniz. Olası bir
arıza durumunda Integral IP durumu
hemen farkedip hazırda bekleyen ikinci
kısma geçerek sistemin çalışmaya devam
etmesini sağlar. Sistem tamamiyle eksiksiz
olarak çalışmaya devam ederken panel
ekranında arıza hakkında bilgi verilir.
Sadece tamamıyla yedekli bir sistemde
sistem performansı ve stabilitesini garanti
altına almak mümkündür.

Sistem avantajı:
geriye dönük uyumluluk.
Bir yangın algılama sistemimin performansı
çok iyi olmalıdır, bunun yanında esnek
bir yapıya sahip olmalıdır. Biz mükemmel
çözümü sunuyoruz. İleri ve geri sistem
uyumluluğu. Bu hangi jenerasyondan
bir sistem olursa olsun Schrack Seconet
ürünlerinin hepsinin birbirleri ile iletişim
kurabileceği anlamına gelmektedir.
Mevcut sisteminiz çalışmaya devam
ederken yeni gelişen teknolojiye istediğiniz
bölgede istediğiniz kısımda bütün sistemi
değiştirmeden geliştirme yapabilirsiniz,

hızlı ve sorunsuz modernizasyon
mümkündür. Sistem mevcut ekipmanlar
ile çalışırken teknolojik geliştirmeler
yapılabilir. Adım adım modernizasyon
hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilir.

Yenilmez çifte güvenlik için teşekkürler.

İki kat performans için
yedekli yazılım.
Yazılım yedekliliği, donanım yedekliliğin
en büyük ortadığır. Çift seviyeli
güvenlik, sistemin izlenmesi için önemli
faktördür. Sistem her koşulda bütün
fonksiyonları ile çalışabiliyorsa bu
çift performans sayesinde gerçekleşir.
Yedekli sistem sayesinde asansör
kontrolleri, alarmın iletilmesi, zonların
katılması gibi bütün hayati önem
taşıyan fonksiyonların çalışması
garanti altına alınmış olur.

Rakipsiz ve tedbirli.
Yangın sistemi fonksiyonel olarak ne
kadar bağımsız ise güvenlik seviyesi de
o kadar yüksektir. Yangın sistemindeki
önemli konulardan biri de sistemin
ne kadar akıllı olduğudur. Integral IP
sisteminde; algılama panelleri,
dedektörler ve diğer sistem
komponentleri beraber “düşünecek„
şekilde dizayn edildi. Her cihaz
sistemdeki diğer ekipmanlar ile
kesintisiz iletişim sağlamak için en
iyi bağlantı yolunu seçer. Bu sayede,
sistem güvenliği artarken sistem
arızası ihtimalleri de önemli ölçüde
azaltılmış olur.
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Güvenli ve hızlı bir şekilde reaksiyon.

Sistemlerimiz insanların güvenliği
arttırmak için tasarlanmıştır. Schrack
Seconet ürünlerine tamamen
güvenebilirisiniz.

Integral IP MX anlaşılabilir
kolay bir dil konuşur.
Integral IP MX sadece yüksek hassasiyetli
bir yangın algılama paneli değil aynı
zamanda hassas bir iletişim cihazıdır.
Talimat ve bilgileri basit ve açık olarak
verir, aynı zamanda kullanıcı ile ana
dilinde konuşur. Bu mükemmel özellik
sayesinde olası bir yangın durumunda
personel ile kendi dilinde iletişime geçerek
kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlar.

Basit ve sezgisel operasyon.
Integral MAP işletim paneli standart
işletim paneli gibi yada ağ ağ işletim
paneli olarak çalışabilir. Kullanıcı dostu
oluşu sayesinde tüm sistem süreçleri
yapılandırılmış bir genel bakış sunar.
20’den fazla dil desteklemektedir ve
çalışma esnasında da 4 dil arasında geçiş
yapma imkanı vardır. Basit kullanım
kılavuzu; standart kullanıcılar, uzman
personel ve acil servis ekibi tarafından
kolay anlaşılır. Aynı zamanda panel
uzaktan bağlantı yapılarak da
kullanılabilir.

Çekici ve bilgilendirici.
Integral MAP işletim paneli yeni bir
tasarıma sahip, son derece kullanıcı
dostu ve plastik ön çerçevesi sayesinde
dışarıdan gelecek etkilere karşı son
derece dayanıklıdır. Mükemmel ekran
kontrastı sayesinde ekran okunabilirliği
arttırılmıştır. Integral MAP tüm ekranı
ve düğmeleri ile işlemler esnasında size
yönlendirir. Programlanabilir
fonksiyonlar sayesinde algılama panelini
özelleştirmek mümkündür. Günlük
olaylar, raporlar gibi birçok bilgi
istendiğinde entegre yazıcıdan çıktı
olarak alınabilir.

İnsanlık için geliştirildi.
İnsanoğlu güvenliğe büyük önem
vermektedir. Daha organize bir toplum
arzusu bu gereksinimi doğurdu. Kanun
koyucular bu konuya önem verip
yangın güvenliği için bir grup standart
oluşturdular. Schrack Seconet olarak
biz de dünyayı daha güvenli bir hale
getirmek için çalışırız. Biz yangın
algılama sistemlerinin kolay anlaşılabilen
ve basit kullanılan sistemler olması
gerektiğini düşünüyoruz. Sistemlerimiz
insanların güvenliği arttırmak için
tasarlanmıştır. Schrack Seconet
ürünlerine tamamen güvenebilirisiniz.





Integral LAN ile karma ağ.
Yangın alarm sisteminde yüksek hız,
açık ve net hedefleme, arızalara karşı
en üst düzeyde güvenlik gibi tüm
gerekli özellikler bulunmaktadır.
Yeni Integral LAN karma ağ yapısı
bunları sağlamaktadır. Ana prensibi
noktalar arasında çoklu bağlantı
sağlamaktır. Birden fazla bağlantı
hatası durumunda bile, bütün sistem
cihazlarının ağa en az bir bağlantısı
vardır. Bu sistem, güvenliği kat ve kat
arttırırken arıza riskini neredeyse sıfıra
indirir. 16 adete kadar yangın algılama
paneli bir karma ağa bağlanabilir.

İleriye dönük IP mimarisi.
Standartlar ve yönergeler yangın alarm
sistemleri için özel olarak kullanılabilir
ağları talep ediyor. İnsan hayatının mutlak
bir önceliği vardır,güvenliği sağlamak
için acil bir durumda haberleşmenin
sağlanabilmesi için bu gibi özel ağlar
istenmektedir. Bu ancak bir binanın IT
altyapısısı kullanarak Integral IP MX paneli
ağa dahil edilerek mümkün olabilir.
Bu nedenle kontrol paneli IP (internet
protokolü) teknolojisi ile donatılmıştır.
IP teknolojisi gelecektir ve bu
nedenle çeşitli iletişim görevleri
için teknolojik bir çözümdür.

Bu ağ protokolü kullanılarak
akıllı cihazlar birbirlerine bağlanırlar.
Integral IP gerekli tüm arabilirmler ile
donatılmış gelecek için geliştirilmiş
bir üründür.

Ağları oluştururken esnek.
Yangın alarm sistemi kurarken
Integral LAN ağı sayesinde serbestçe
tanımlanabilen ağ topolojileri
kurulabilir. RS485, fiber optik ve
DSL gibi farklı arabirimler mevcuttur.
Devam eden operasyon sırasında
yazılım güncellemeleri gibi uygulamalar
yapılabilir. Şimdiye kadar Schrack
Seconet sistem ve ağ larının yedeklilik
özelliğini sağlayan başka bir marka
bulunmamaktadır. Yangın algılama
sistemlerinin gelişiminde karma ağ
yapısı önemli adımlardan biridir.

Direkt iletişim –
Basit ve net.
Bu sistem iletişim için neredeyse sınırsız
olanaklar sunmaktadır. Integral IP MX,
SecoLOG yangın alarm yönetim
sistemi ile de entegre edilebilir. Sistem
hakkında genel bir bilgi almak böylece
daha kolay olur. Internet ve Intranet
üzerinden “Remote Access„ kullanarak
panele erişilebilir. Ayrıca bilgisayar
üzerinde izleme paneli de mümkündür.
Bu sayede kullanıcı her an istediği
her yerden panele bağlanıp bilgi
sahibi olabilir.

Akıllı güvenlik ağı.
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Sistemin yedekli yapı da standartlara
uygun olarak 32 adet yangın söndürme
bölgelerine kadar entegrasyon sağlar.

Etkili koruma ve izleme.
Uyumlu – özelleştirilebilir –
ağa bağlanabilir! Bu üç özellik
Integral IP MX’i doğrudan anlatır.
Integral söndürme sistemi kontrol
panelleri birbiri ile network edilebilir
ve bir yangın algılama paneli ağı
içine dahil edilebilir. Böyle bir
sistem çözümü tek bir birim içinde
kullanıcı için birden çok yarar sağlar.
Kullanıcılar farklı çözümleri tek bir
sistem üzerinden yönetebilir ve

Integral LAN’a bağlayabilirler.
Bu sayede maliyetten taasarruf
sağlarken aynı zamanda daha sağlıklı
çalışan bir sistem elde edilebilir.
Tüm fonksiyonları ve kontrolörler
serbestçe programlanabilir ve
sistemin diğer fonksiyonları ile
ağ üzerinde çalışabilir.

Her ortamda entegrasyon.
İntegral IP MX yangın algılama paneli,
bir çok ek fonksiyonu sayesinde
piyasadaki en güvenli ve en esnek
yangın algılama sistemli olarak Kabul
edilmektedir. Söndürme sistemleri
için uygun kontrol sistemi de entegre
edilebilir. Otomatik kontrol ve
geciktirme sistemi, mevcut tüm türleri
tek veya çok bölgeli söndürme kontrol
paneli gibi sabit yangın söndürme
kontrol panelleri kontrol
edebilirsiniz.

Güvenli ve hızlı bir
şekilde reaksiyon.
Zor koşullara maruz kalındığında,
elektromanyetik uyumluluğun (EMC)
yanı sıra toz, nem ve zorlu sıcaklıklara
karşı yüksek seviyede bir direnç gerekir.
Bu koşullar Integral IP MX yangın
algılama panelini etkilememektedir.
Sistemin sağlam yapısı sayesinde
en zor koşullarda bile panel bütün
fonksiyonları ile çalışmaktadır. Kendini
test etme özelliği sayesinde sistem her
an kendini izlemekte ve bir arıza
durumunda hemen bilgi verkmektedir.

Sertifikalı ve onaylı.
Tüm yangın güvenlik sistemleri ve
ürünleri gibi Schrack Seconet yangın
söndürme ve algılama sistemleri, ulusal
ve Avrupa standartlarında belirtilen
tüm düzenlemelerin gereklerini yerine
getirmektedir. Otomatik elektronik
kontrol ve geciktirme üniteleri için
2004 yılın dan itibaren yürürlükte olan
EN 12094’e uygunluğu test edilmiş ve
onaylanmıştır. Bir bütün olarak İntegral
IP sistemi, yangın algılama panelleri,
yangın dedektörleri ve tüm ekipmanları
ile EN 54 standartına uygundur.

En zor koşullara yetişir.

Manuel
tetikleme
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Integral X-LINE – Sınırları olmayan çevrim elemanları.

Sizin güvenliğiniz için
arttırılmış kapasite.
Çevrim başına 250 cihaz, 2500 metre
çevrim uzunluğu ve çok kısa çalışma
zamanı ile gurur duyulan bir çevrim
teknolojisi geliştirdik. Integral IP MX’i
güçlü kılan sistem bileşenlerinin tek tek
ve uyumlu bir ağ ile işbirliği içerisinde
olmasıdır. Bu Schrack Seconet’i
diğer tüm yangın algılama
panellerinden ayırır.

Yüksek esneklik ve uyumluluk.
Integral IP MX yangın algılama paneli,
yüksek esneklik ve uyumluluk özelliği
sayesinde mükemmeldir. Bu sayede
kullanıcının ihtiyaçlarına gore adapte
edilebilir yada ileride gereksinimleri gore
geliştirilebilir. Sistemlerin uyumluluğu
sayesinde eski veya yeni her sistem
birbiri ile uyum içinde çalışmaktadır.
Bu sayede sisteminizi değiştirmeden
istenilen kısımda yenileme veya
teklonoliyigeliştirme yapabilirsiniz.

Gerekirse, sistemi genişletmek için
yeni ekipmanlar eklenebilir. Bu
mevcut sistemin istenilen bir anda
yeni teknolojiye yükseltilmesine
olanak sağlar.

Çevrim elemanları için yeni yollar.
Yeni geliştirilen Integral X-LINE’a
sınırsız çevrim elemanı bağlanabilir.
Bunlar dedektör, alarm cihazları,
sirenler ve diğer kontrol mekanizmaları
ve duman aspirasyon sistemleri
olabilir. kontrol mekanizmaları
ve özel dedektörler olabilir.
Sistemin kapasitesi X-LINE
ile 2 kat arttırılmıştır.

İspatlanmış teknolojinin en
iyi şekilde kullanılması.
Test edilmişve denenmiş teknolojimizi
sizin için en iyi şekilde geliştirmeye
çalışıyoruz. Daha uzun looplar ve daha
fazla modül ve ekipman bağlanmasına
izin veren yenilikler ile kapasite
arttırıldı. Sistemin görevini daha iyi
yapabilmesi için geliştiriyoruz.





Rutin bakım ve destek.
Hizmetlerimiz yangın alarm sistemleri
kurulumu ile sona ermez. Kapsamlı
müşteri hizmetlerimiz her türlü
sorunu çözmek için hizmetinizdedir.
Teknik ekiplerimiz teknik incelemeden
periyodik sistem bakımına kadar bütün
işlemler için sahada hizmet vermektedir.
Viyana ve çeşitli özel eğitim
merkezlerimizde çözüm ortaklarımıza
sistemlerimiz hakkında düzenli olarak
eğitimler verilmektedir. Teknik sorunlar
için mesai saatleri içinde telefon ile
de teknik destek vermekteyiz.

Bilgi ve deneyim.
Schrack Seconet, on yıllardır
sürdürdüğü araştırma geliştirme
çalışmaları sayesinde yangın algılama
sistemleri konusunda çok büyük bir
bilgi birikimine sahiptir. Araştırma
ve geliştirme çalışmalarına gerekli
yatırımlarımız teknoloji lideri bir firma
olmamızın yanında insan hayatını
korumada önemli bir rol üstlenmemize
olanak sağlamıştır. Aynı zamanda
teknik üniversiteler, AB kalite
standartları komitesi ve uluslar arası
profosyonel birlikler ile işbirliği
yaparak ürünlerimizi test ederiz.
Deneyim ve en son teknoloji,
müşterilerimizin güvenliğini sağlama
hedefimizin odak noktasıdır.

Avrupa’da Üretim.
Sistemlerimizi her zaman daha
da geliştirmeyi hedefliyoruz.
Sistemlerimiz her zaman standartların
ve kanuni gereksinimlerin üstünde en
modern teknolojiyi içermektedir.
Yüksek kalite bizim için çok önemli
olduğu için hiçbir zaman düşük
maliyetli ülkelerde üretimi düşünmedik.
Üretim ve geliştirme seviyesi dünyanın
hiçbir yerinde Avrupa’daki kadar iyi
değildir. Bu nedenle diger bütün
Schrack Seconet ürünleri gibi
Integral IP MX yangın algılama
paneli de Avusturya’da geliştirilip
Almanya’da üretilmektedir.

Müşterilerimiz bizim için
mümkün olan en iyi
referanslarımızdır.
Şirketimizin genel müdürlüğü
Viyana’dadır. Schrack-Seconet; Polonya,
İsveç ve Macaristan’da firması, Romanya,
Rusya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve
Türkiye’de irtibat ofisleri ve partnerleri
sayesinde Orta ve Doğu vrupa ile
Asya’da müşterileri bulunan bir
Avusturya firmasıdır.

Güvenilir hizmet.



Yangın algılama panelleri.
İntegral IP MX, gereksinimlere göre konfigure edilebilen ve
programlanan çok merkezli modüler bir sistemdir.

Herbir kontrol paneli kendi güç kağnağı ve bataryasından
oluşur, bu batarya; modüller, dedektörler ve tekrarlama
panelleri gibi ekipmanları da besler. Sistem güvenliğini
sağlamak için, tüm bileşenler ve elektronik elemanlar
(yinelenen) tam yedeklemeli donatılmıştır.

Ethernet ağı kullanılarak binanın değişik yerlerinde bulunan
16 adet yangın algılama paneli network olarak çalışabilir.

Integral IP MX yangın algılama paneli binanın mevcut IT
altyapısına ekstra bir özelliğe gerek duymadan bağlanabilir.
Acil servisleri bilgilendirme için kullanılmayacak ise farklı
tekrarlama ve izleme panelleri de sisteme bağlanabilir.

Integral IP MX yangın algılama paneli yazıcılı, yazıcısı,
LED göstergeli ve kapalı kutu olarak değişik kabin
çeşitlerinde mevcuttur.

Boyutlar (bütün türleri): 600 x 445 x 225 mm (YxGxD)
Kas rengi: kırmızı RAL 3000

Integral MAP tekrarlama panelleri.
Yazıcılı ve yazıcısız modelleri mevcuttur. Her bir panele
1.200 m mesafeye kadar 8 adet tekrarlama paneli bağlanabilir.
Kullanıcı arayüzü ve ekran 20 farklı dilde çalışabilir.
Ölçüler (YxGxD): 230 x 445 x 35 mm
veya 360 x 445 x 45 mm (yazıcılı)

• Ekran 6 satır ve her satır için 40 karakter
• EN 54-2:2006’ya uygundur
• Ana ağ paneli olarak kullanılabilir
• Çalışma esnasında 4 dil arasında geçiş yapılabilir
• Ek gösterge ve işletme cihazları bağlamak için

harici veri yolu bağlantısı
• Programlanabilir LED ve butonlar
• Şifre ve kullanıcı seviyesi ile bireysel yönetim imkanı



Büyüme için sınırsız olasılık.

Elektronik kontrol ve geciktirme birimi.
Özel yedekli konsepti ve yüksek güvenlik seviyesi sayesinde
Integral IP MX aynı zamanda bir Integral IP MXE söndürme
sistemi kontrol paneli yada kombine Integral IP MXF/MXE
yangın algılama ve söndürme sistemi kontrol paneli olarak
çalışabilir. LED’li gösterge içeren özel paneller ve harici
işletme panelleri mevcuttur. Integral IP MXE birden fazla
yangın söndürme ve izleme bölgesi sistemini kontrol etmek
için EN12094-1 ve VdS 2496 standartlarını karşılamaktadır:

• CO2 – yüksek ve düşük basınçlı söndürme sistemleri
(hayati tehlike olan ve olmayan yerlerde kullanılabilir).

• İnert gazlar ve argon söndürme sistemleri
(hayati tehlike olan ve olmayan yerde kullanılabilir).

• Su püskürtme sistemleri
• Pre-action sprinkler sistemleri
• Sprinkler sistemleri
• Kimyasal söndürme sistemleri

High End tekrarlama paneli.
VGA renkli ekran ve fonksiyon tuşları ile High-End
tekrarlama paneli, kolay kullanımın yanısıra bütün sisteme
kolay ve açık bir bakış sağlar. Kullanıcı arayüzleri ve ekran
20 dilde mevcuttur.
Boyutlar (YxGxD): 230 x 445 x 35 mm
veya 360 x 445 x 45 mm (yazıcılı)

İtfaiye kontrol panelleri ve gösterge panelleri.
Integral IP işletim panllerinin yanı sıra farklı versiyonlar,
farklı itfaiye kontrol panelleri (ÖNORM F 3031, DIN 14662,
SN054002 conformant) ve LED indikatör panelleri mevcuttur.
Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.



www.schrack-seconet.com

FIRE ALARM
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SCHRACK SECONET AG
Türkiye • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Öğün İş Merkezi No.: 5/12 • Tel.: +90-216-345 51 99 • istanbul@schrack-seconet.tr
Genel Müdürlük Avusturya: A-1122 Viyana, Eibesbrunnergasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • office@schrack-seconet.com • www.schrack-seconet.com
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