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S y g n a l i z a c j a  p o ż a r o w a

Nie tylko

francuska kuchnia… 

Na początku tego roku firma Volta 
wprowadziła do oferty gamę produktów z 
zakresu elektronicznych systemów sygna-
lizacji pożarowej francuskiej firmy SD3. 
Portfolio tego producenta jest bardzo 
obszerne i obejmuje praktycznie 100% 
typów urządzeń, wykorzystywanych we 
współczesnych systemach SSP. Poczyna-
jąc od central, poprzez różnego rodzaju 
czujki punktowej detekcji, detektory linio-
we, czujki gazu, system wczesnej detekcji 
dymu (system zasysający), na sygnalizato-
rach i akcesoriach kończąc.

Podstawą systemu są dwa modele cen-
tral serii Hephais. Model Hephais-128 ob-
sługujący do 128 adresów, czyli urządzeń 
na pętli (maks. na dwóch pętlach) oraz He-
phais-1600 obsługujący do 1600 adresów, 
które możemy rozmieścić na maksymalnie 
16 pętlach (każda pętla do 200 adresów). 
Rozbudowa serii 1600 odbywa się za po-
mocą dodatkowych kart rozszerzających. 
Ponadto jest możliwe „sieciowanie” do 16 
central. Dzięki temu system może osią-
gnąć pełną pojemność do 25 600 adre-
sów! Konfiguracja odbywa się przy użyciu 
wbudowanej klawiatury lub oprogramo-
wania konfiguracyjnego. 

Oba modele central Hephais przeszły 
pomyślne proces certyfikacji w CNBOP i są 
dopuszczone do obrotu na terenie nasze-
go kraju.

Na pętlach central Hephais można mon-
tować kilka typów urządzeń, takich jak:

optyczne czujki dymu OA05, czujki tem-•	
peratury TA05 oraz czujki optyczno-ter-
miczne MA05,
liniowe czujniki dymu o zasięgu do •	
100 m DLFBeI,
ręczne ostrzegacze pożarowe DMA05,•	
sygnalizatory AVSA05,•	
inne moduły przekaźnikowe, linii kon-•	
wencjonalnych, detektory gazów, detek-
tory wczesnej detekcji, dymu (zasysanie). 

Całość systemu adresowalnego wspiera 
bardzo wygodny ręczny programator ad-
resowy MINIBT05. Za jego pomocą można 
sprawnie i szybko przygotować poszcze-
gólne urządzenia do montażu na pętlach, 
sprawdzić adresy lub kontrolować stan 
linii bez wcześniejszego konfigurowania 
centrali. Jest to również doskonałe narzę-
dzie przy konserwacji i serwisowaniu SSP 
dające pełną informację o stanie pracy 
każdego elementu na pętli.

Oferta SD3 obejmuje również konwen-
cjonalne czujki gazu (np. dwutlenku wę-
gla, metanu, acetylenu itd.), jak również 
specjalizowane mogące pracować w stre-
fach zagrożonych wybuchem. Wszystkie 
czujniki można wykorzystać zarówno 
w systemie opartym na centrali Hephais, 
jak i innych istniejących już systemach sy-
gnalizacji pożarowej.

Francuska kuchnia, niezwykle bogata 
w smaki i potrawy, pozwala każdemu 
smakoszowi znaleźć ulubiony rarytas. 
Podobnie systemy sygnalizacji pożaro-
wej firmy SD3 oferują bogatą ofertę do-
stosowaną do każdego typu instalacji. 
Więcej o produktach SD3 na stronie 
www.volta.com.pl    o

Walory smakowe kuchni francuskiej są doskonale znane wszystkim smako-
szom na całym świecie. Taką samą renomą cieszą się francuskie samochody, 
od lat zachwycające kierowców na całym świecie. O winach, które są synoni-
mem najlepszej jakości i wyrafinowanego smaku, nie wspominając.
Czy również produkty z naszej branży, a dokładnie urządzenia dedykowane do 
pracy w systemach sygnalizacji pożarowej produkcji firmy SD3 oparte na naj-
lepszych tradycjach producentów francuskich spełnią oczekiwania?

Artykuł firmy Volta

Optyczna czujka dymu OA05 i ręczny ostrzegacz 
pożarowy DMA05

MINIBT05
ręczny programator adresowy

Centrala 
Hephasis 1600S
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