ZETTLER PROFILE
Kontrollpaneler
klare for fremtiden

Neste skritt innen
løsninger for
branndeteksjon

Hva er

?

ZETTLER PROFILE er et kraftig (Profile)
branndeteksjons- og alarmsystem der
MZX-teknologien står helt sentralt.
Grunnet det faktum at MZX teknologien
opprinnelig ble designet for drift i ytterst
krevende miljøer, er systemet svært
motstandsdyktig (Resilient) mot eksterne
faktorer slik som elektrisk støy eller kilder
til falsk alarm. Det nye grensesnittet med
berøringsskjerm og kontekstavhengig
hjelp har blitt ergonomisk konstruert slik
at enhver betjening (Operation Made
Easy ) gjøres enkel. Funksjoner

Kraftig

MotstandsEnkel
dyktig
betjening
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slik som de berøringssensitive
LED-indikatorene som gir detaljert
statusinformasjon, og sikrer rask (Fast)
respons på alle systemhendelser.
Systemet kombinerer enkel bruk
med høy ytelse, og takket være
nyskaping (Innovation) får sluttbrukerne
kostnadsfordeler tilknyttet levetiden
(Life Time Cost) Det valgfrie, elegante
og diskré frittstående grensesnittet med
berøringsskjerm gjør systemet egnet
for de mest kritiske og sensitive miljøer
(Environments)

Rask

Innovasjon

Levetidskostnader

Miljø

Arkitektonisk
utformet og
estetisk
tiltalende

Med den moderne 8,4”
TFT fargeberøringsskjermen
definerer ZETTLER PROFILE
panelet nye måter å bruke et
brannkontrollpanel på. Den
fullt tilpassbare startskjermen gjør at panelet
kan vise sluttbrukerens bedriftslogo. Den topp
moderne designen, ulike monteringsalternativer
og grunn veggmontering gjør det enkelt å bruke
i resepsjonsområder og miljøer der det estetiske
er viktig.

Enkel å installere, Den nye USB
konfigurere og konfigureringsprosessen
vedlikeholde er neste trinn når det gjelder

å tilby et fremtidssikret
grensesnitt. Det er mye enklere
å overføre stedskonfigurasjonen, noe som
derfor sparer tid og kostnader under installasjon
og vedlikehold. En annen nyskapning er
påloggingen via RFID etikett, som erstatter
den tradisjonelle nøkkelbryteren. Dette
muliggjør unik identifikasjon av brukere, og
gjør at alle handlinger som har blitt utført, kan
spores i brannpanelet. Dette er spesielt nyttig i
miljøer med høy risiko, hvor det kan være helt
avgjørende å spore hvem som utførte kritiske
funksjoner.

Et viktig brukerkrav for et

Avansert
brannpanel er at det må
brukervennlighet

være intuitivt og enkelt å
betjene. Den intelligente
brukerveiledningen for
ZETTLER PROFILE panelet byr på et flerspråklig
grensesnitt, en ergonomisk ikonvisning og
berøringssensitive LED-statusindikatorer som
gir en oppsummering av hendelser med ett
enkelt klikk. Informasjonsknappen, som er et
intelligent navigeringsverktøy for operatører, gir
kontekstavhengig hjelp og operatørinstruksjoner
på skjermen for enkel bruk.

For å redusere de totale

Reduserte
eierkostnadene tilbyr
levetidskostnader

ZETTLER PROFILE flere
funksjoner som retter seg inn
mot økt fleksibilitet. Dette
gjelder ikke bare for første installasjon, men for
hele systemets levetid. Bakoverkompatibilitet
sikrer at eksisterende brannpaneler med MZXteknologi kan forbindes i samme nettverk som
nye PROFILE paneler. 2 000 sløyfepunkter
pr. panel gjør det mulig å bygge store
enkeltsystemer, mens institusjons miljøer kan
dra nytte av muligheten til å plassere forsterkere
hvor som helst via IP-kabelstrukturer.
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Et skalerbart system som
vokser i takt med kravene dine
Velg riktig panel for dine behov
P115S ZETTLER PROFILE
enkeltsløyfepanel med grunt kabinett. Diskré
design for små til mellomstore fasiliteter

P115D ZETTLER PROFILE

enkeltsløyfepanel med dypt kabinett.
Den ekstra kabinettkapasiteten oppfyller
større reservestrømkrav.

P485D ZETTLER PROFILE 2–4-sløyfe

panel med en 80-veis sonevisning for større
systemer hvor LED-soneindikatorer er et
obligatorisk krav.

P405D ZETTLER PROFILE

2–4-sløyfe- panel for større systemer
med en enorm kapasitet på 240 soner.

P885D ZETTLER PROFILE 2–8 sløyfe

panel med en 80-veis sonevisning og
imponerende 2 000 adresserbare punkter.

P805D ZETTLER PROFILE 2–8 sløyfe

panel for store systemer med opptil 2 000
deteksjonspunkter og 240 soner.

/ / For de største anleggene
Opptil 99 ZETTLER PROFILE
paneler kan forbindes effektivt i et
nettverk i et sømløst integrert, men
likevel brukervennlig brannalarmkontrollsystem.
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Forsterkere som passer
inn i omgivelsene
PR8AS ZETTLER PROFILE 80-soners
vekselstrøm forsterker tar lokale
strømforsyningskrav med i betraktningen
og gir en tradisjonell panelstil løsning.
PR1DS ZETTLER PROFILE kompakt
likestrøm forsterker gir full kontroll
over systemet i en arkitektonisk
attraktiv og diskré pakke med flere
monteringsalternativer.

PZ4DS og PZ8DS ZETTLER
PROFILE 40-veis og 80-veis sonevisning
brukes sammen med PROFILE kompakt
likestrøm forsterker for å gi ytterligere
LED soneindikatorer.
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ZETTLER PROFILE panelet byr på klassens
beste funksjoner og er enkelt å betjene

Startskjerm
Startskjermen på ZETTLER
PROFILE panelet er
velstrukturert og lett å lese.
I tillegg kan startskjermen
tilpasses til å vise
sluttbrukerens bedriftslogo.

Områdekart
Områdekart på skjermen
gir enkel tilgang til enhver
informasjon slik som etasjer
eller detektorer. Disse kan
konfigureres på anlegget slik
at de alltid inneholder den sist
oppdaterte informasjonen.
Når all denne informasjonen er
tilgjengelig, sparer det tid ved
en eventuell brann og bidrar
til en raskere respons under
brannslokking.
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Hendelseslogg

Informasjonsknapp

ZETTLER PROFILE-panelet
tilbyr en omfattende logg med
plass til 10 000 hendelser,
som kan vises enkeltvis
eller lastes ned og deretter
analyseres med dynamiske
filtre. Disse effektive
hendelsesdiagnosene bidrar
til å løse stedsundersøkelser
raskt.

Informasjonsknappen gir
kontekstavhengig hjelp og
operatørinstruksjoner på
skjermen. Dette garanterer
rask og pålitelig hjelp, også for
de som ikke bruker enheten
så ofte.

Detaljenhet

Rask tilgang

All nødvendig informasjon kan
ses på en tydelig og strukturert
måte. Ved en eventuell
systemhendelse bidrar det til
å ta riktig beslutning raskt og
effektivt.

RFID kort gir umiddelbar
brukerkontroll over menyer og
loggfører operatørtilgangen.
Med rulleknappen kan alle
aktive alarmhendelser vises
uten behov for passord eller
nøkler.

Systemintegrator

Arkitekt

Brannmann

”Det er raskt og enkelt å
tilpasse programvaren
for årsak og virkning, selv
for komplekse kundekrav.
Muligheten til å kjøre fullt
funksjonelle forsterkere med
fargeberøringsskjerm over
IT-infrastrukturen betyr at man
ikke må inngå kompromisser
med hensyn til plasseringen av
kontrollpanelene.”

”Med sin estetisk tiltalende,
lille og diskré design passer
ZETTLER PROFILE panelet
perfekt inn i alle områder uten
å forstyrre bygningens design.
Jeg liker kombinasjonen av
det attraktive utseendet og de
topp moderne funksjonene
panelet tilbyr.”

”Hvis noe skjer, teller hvert
sekund. Med ZETTLER
PROFILE får jeg all
informasjonen jeg trenger
fra den tydelig strukturerte
berøringsskjermen ved første
blikk. Dermed sparer jeg tid.
Tid som kan redde liv.”

Anleggsleder

Servicetekniker

Resepsjonist

”I en moderne bygning må
kostnadene være forutsigbare.
Med ZETTLER PROFILE
sin utvidede levetid for
detektorer vet jeg at jeg får
størst valuta for pengene og
de laveste kostnadene under
hele systemets levetid, uten
overraskelser underveis.”

”Det å finne feil, spesielt
når det gjelder periodisk
tilbakevendende hendelser
eller de som forårsakes av
miljøfaktorer, har blitt så mye
enklere med loggen som har
plass til 10 000 hendelser.
Den kan jeg laste ned til
en USB-lagringsenhet og
analysere i et regneark.”

”Dette er et brukergrensesnitt
som er virkelig enkelt å bruke –
det er klart strukturert, har stor,
lettfattelig tekst og gir presis
informasjon med et tastetrykk.
Og hvis jeg trenger hjelp med
noen av funksjonene, gir
informasjonsknappen meg
veiledning på et blunk.”
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Global styrke. Lokal ekspertise.
Til tjeneste.
Regionale kontorer i EMEA:
Ungarn (Budapest)

Østerrike (Bergheim)

Tlf.: +43 (0) 662 45 24 60 11 Tlf.: +36 (0) 148 113 83
Faks: +43 (0) 662 45 24 60 Faks: +36 (0) 120 344 27
09
Italia (Milano)
Belgia (Drogenbos)
Tlf.: +32 (0) 246 778 11
Faks: +32 (0) 246 605
34
Tsjekkia (Liberec)

Tlf.: +33 (0) 148 178 727
Faks: +33 (0) 148 178 720
Tyskland (Ratingen)
Tlf.: +49 (0) 210 271 410
Faks: +49 (0) 210 271
41100

Tlf.: +46 (0) 472 269 980
Faks: +46 (0) 472 269 989
Sveits (Näfels)

Tlf.: +39 (0) 331 583 000
Faks: +39 (0) 331 583 030

Tlf.: +41 (0) 584 454 000
Faks: +41 (0) 584 454 301

Norge (Lørenskog)

Nederland (Capelle aan den IJssel)

Tlf.: +47 (0) 679 177 00
Tlf.: + 420 (0) 482 736 291
Faks: +47 (0) 679 177 15
Faks: + 420 (0) 482 736 293
Frankrike (Paris)

Sverige (Lammhult)

Tlf.: +31(0) 882 602 600
Faks: +31(0) 882 602 345

Russland

Tyrkia (Ankara)

Tlf.: +31 (0) 534 284 444
Faks: +31 (0) 534 283 377

Tlf.: +90 (0) 312 473 7011
Faks: +90 (0) 312 473 7392

Spania (Madrid)

De forente arabiske emirater (Dubai)

Tlf.: +34 (0) 913 807 4 60
Faks: +34 (0) 913 807 4 61

Tlf.: +971 (0) 488 386 89
Faks: +971(0) 488 386 74
Storbritannia og Irland
(Sunbury-on-Thames)

@TycoFPPEMEA

Tlf.: +44 (0) 800 458 7999
Faks: +44 (0) 844 800 2999
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