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Technologie
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INIM Technologie

Technologia Janus jest wbudowana w moduł SmartLAN. Uzupełniając centralę 
przeciwpożarową o moduł SmartLan można uzyskać bezpieczny, ogólnoświatowy 
dostęp do całego systemu poprzez Internet. Jeśli moduł SmartLAN znaduje się w 
centrali, która jest częścią HorNet token-ring, użytkownicy są w stanie konfigurować 
wszystkie centrale w sieci używając modułu SmartLAN jako bramy.
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podejścia do zarządzania urządzeniami ochrony przeciwpożarowej dostępnymi na rynku.
Pętla jest w rzeczywistości “otwarta” i gotowa do obsługi urządzeń peryferyjnych  
protokołów INIM, ARGUS lub APOLLO (jeden na jedna pętlę). Obsługiwane są również 
wszystkie typy urządzeń dostępnych dla systemów przeciwpożarowych (czujniki, moduły 
wejść, moduły wyjść, ręczne ostrzegacze pożarowe, syreny itp.). Każda pętla może być 
wykonana w konfiguracji 2 lub 4 przewodowej (maksymalna długość przewodów wynosi 
2000m). Technologia firmy INIM - OpenLoop - zapewnia także imponującą funkcję 
samodiagnozowania i wykrywania anomalii pojawiających się w pętli.

Technologia LoopMap to szczytowe osiągnięcie technologii pętli. Jeśli pętla jest 
podłączona do centrali lub modułu EITK2000, możesz po prostu rozpocząć proces 
wprowadzania z komputera, aby osiągnąć rozplanowanie pętli zawierającej wszystkie 
szczegóły oraz odnogi w taki sposób, jak zostało wykonane okablowanie. Technologia 
LoopMap jest zdolna do rozpoznawania sposobu okablowania w jaki wykonano pętlę, 
nawet jeśli w pętli są odgałęzienia. LoopMap pozwala na zrekonstruowanie dokładnej 
topologii instalacji oraz osiągnięcie łatwej do użycia interaktywnej mapy pętli, która 
znakominie upraszcza i przyspiesza wyszukiwanie uszkodzeń oraz prace serwisowe.

INIM EITK2000.
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SmartLine
Systemy konwencjonalne

systemów, gdzie ważnymi aspektami są szybka instalacja oraz zaprogramowanie aplikacji. SmartLine020 zapewnia obudowę dla

Informacje o stanie systemu zapewnia wyświetlacz graficzny oraz diody LED w centrali. SmartLine020 zarządza szyną RS485,
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SmartLAN/485

Internet

Automatyczny system gaszenia gazem

SmartLink Dialler
Moduł GSM 

SmartLetUSee/LCD-Lite
Panele wyniesione

SMARTLEVEL 
Stacje zasilające

Maks. do 36 linii konwencjonalnych
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Parametr ID100 ID200 ID300
Wartość napięcia linii dozorowej 10-30 Vdc

Pobór prądu w stanie czuwania 90 uA 70 uA 90 uA

Pobór prądu w stanie alarmu Max 40 mA

Czułość 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – 
BR(72°C + RoR) – A2S (58°C) 

0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
-------------------------------

------
A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – 
BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)

--------------------------------
---------

AND – OR - PLUS
Zakres temperatur -5°C + 40°C

Wysokość łącznie z gniazdem 46mm 54mm

Średnica 110mm

Masa z gniazdem 160g

Masa bez gniazda 90g

10
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Previdia MAX

Certyfikaty

EN54-2 Centrale sygnalizacji pożarowej

EN54-4 Zasilacze

EN54-21 Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

EN12094-1
Wymagania i metody badań dla central elektrycznego automatycznego sterowania - podzespoły urządzeń 
gaśniczych gazowych

EN54-13  
(certyfikacja w toku)

 
Ocena kompatybilności podzespołów systemu

W zautomatyzowanych systemach wykrywania i gaszenia pożarów, z uwagi na ich zasadniczą rolę w bezpieczeństwie 
publicznym i oczywiście obowiązkowe wymagania, certyfikaty są istotnym aspektem. Dlatego system Previdia Max 
uzyskał wszystkie niezbędne certyfikaty z najbardziej prestiżowego europejskiego instytutu w dziedzinie zapobiegania 
pożarom: LPCB.

Aby spełnić oczekiwania instalatorów, projektantów systemów i użytkowników końcowych, certyfikaty zostały uzyskane
w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami:

Oznacza to, że oprócz standardowych certyfikatów wymaganych dla systemów wykrywania pożaru, Previdia Max uzyska-
ła dalsze inne - w odniesieniu do wyłącznych funkcji i cech. To zdarzenie rzadkie w branży i stawiająca PREVIDIA w pozycji 
dominującej na szczycie rynku.

Previdia to modułowa centrala wykrywania pożaru i gaszenia. Previdia może składać się z pojedynczej szafy lub kilku szafek 
(maks. 4) mechanicznie i elektrycznie połączonych ze sobą. Centrale mogą być używane pojedynczo lub połączone w 
sieć, połączenie sieciowe można uzyskać poprzez magistralę RS485, przez połączenie TCP-IP lub przez kombinację  
obydwu uprzednio wymienionych.

Previdia MAX
Adresowalna centrala przeciwpożarowa

12



Bardzo uproszczony

Bardzo intuicyjny

Bardzo elastyczny

Bardzo inteligentny

Ewolucja systemów 
wykrywania pożarów

Dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu Previdia upraszcza konfigurację i zarządzanie 
systemem i czyni osiągalnym prawie bez wysiłku to, co było  dotychczas czasochłonne
i skomplikowane.

Dzięki innowacyjnym koncepcjom, takim jak funkcja mapy graficznej (zapewnia natych-
miastową lokalizację zagrożenia) i weryfikacja wideo (wykorzystuje kamery ONVIF IP do 

 wizualizacji obszaru alarmu) - Previdia skraca czas niezbędnej weryfikacji w stanie zagrożenia 
i znacznie zmniejsza ilość fałszywych alarmów.

Dzięki modułowej architekturze Previdia oferuje system, który jest odpowiedni dla 
wszystkich typów instalacji, od małych lokali do dużych lotnisk, hoteli i centrów handlo-
wych. Zastosowanie kompletnych funkcjonalnie modułów zapewnia optymalną ochronę 
elektroniki komponentów i pozwala na wielokrotną rozbudowę instalacji. Każda centrala 
może składać się z co najmniej jednej a maksymalnie z czterech szafek i jest w stanie 
zarządzać maksymalnie 32 wewnętrznymi modułami IFM.

Rozproszoną strukturę PREVIDIA tworzą redundantne mikroprocesory płyty głównej 
oraz mikroprocesory każdego z dodanych modułów. Istnieje możliwość dodania 
zapasowej płyty głównej. Previdia gwarantuje niezrównaną niezawodność. 
Bezpieczeństwo systemu nie pozostaje powierzone pojedynczej jednostce sterującej, 
ale grupie połączonych procesorów, które działają w synergii, aby zapewnić najszybszą 
i najbardziej skuteczną reakcję.

13
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Cert. No. 911kPREVIDIA MAX
ADRESOWALNA CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

Czytelna struktura

Bardzo solidny

Wysoce niezawodny

Bardzo multimedialny

Dzięki technologii HOT SWAP moduły można dodawać lub wymieniać pod prądem - bez 
wyłączania systemu, co zapewnia Previdii szybką i bezpieczną metodę rozbudowy konfi-  
guracji bez przerwy w świadczeniu usług.

Moduły pętlowe charakteryzują się możliwością niewielkiego podniesienia wartości 
napięcia na wejściu pętli w relacji do wartości ustawionej fabrycznie. Możliwa jest więc 
regulacja wartości napięcia roboczego oddzielnie dla każdej z pętli.

Dzięki intensywnemu wykorzystaniu nowych technologii,  takich jak serwer WWW, poczta 
elektroniczna, połączenia TCP-IP, komunikacja telefoniczna i GSM - Previdia jest zawsze 
pod kontrolą i na wyciągnięcie ręki i to zarówno dla użytkownika końcowego, jak i perso-
nelu technicznego konserwacyjnego.

Dzięki swojej potężnej architekturze sieciowej Previdia umożliwia realizację hybrydowych 
systemów opartych na połączeniach wykorzystujących światłowody i sieci TCP-IP oraz 
przezwyciężenie wszelkich barier i osiągnięcie bezprecedensowego poziomu ochrony. 
Pojedynczy klaster central PREVIDIA może zawierać maksymalnie  48 central. Klastry te 
mogą tworzyć sieć poprzez przewodowe połączenie w standardzie komunikacji Hornet+. 
Natmiast do 20 klastrów można podłączyć za pośrednictwem sieci TCP / IP.
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FPMNUL Wyłącznie mechaniczna zaślepka otworu na moduły FPM.

FPMLED Moduł sygnalizacyjny – tablica synoptyczna 50 indywidualnie programowalnych  trójkolorowych diod LED.

FPMLEDPRN Tablica synoptyczna 50 indywidualnie programowalnych  trójkolorowych diod LED wraz z drukarką termiczną 80 mm.

FPMEXT
Panel sygnalizacyjny modułu gaszącego. Panel ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy wewnątrz 
centrali wcześniej umieszczono co najmniej jeden moduł sterujący gaszeniem IFMEXT.

FPMCPU
Drugi rezerwowy moduł płyty głównej (identyczny z jednostką podstawową) skonfigurowany jako dodatkowy. 
W przypadku usterki modułu podstawowego - moduł rezerwowy  przejmuje 100% funkcji głównego procesora.

IFM24160 (Max 4)
Moduł zasilania, niezbędny dla funkcjonowania panelu sterowania FPMCPU, do zamontowania zawsze na pierwszej 
pozycji wewnętrznego małego racka na samej górze listwy CAN

IFM2L (Max 8) Moduł do zarządzania dwiema pętlami adresowalnymi z urządzeniami pętlowymi.

IFM4R (Max 16) Moduł z 4 programowalnymi przekaźnikami.

IFM4IO (Max 16) Moduł z 4 dozorowanymi wejściami / wyjściami napięciowymi.

IFMDIAL (Max 1) Moduł do komunikacji dialerowej przez sieci PSTN lub GSM i zarządzania połączeniami GPRS.

IFM16IO (Max 4) Moduł z 16 wejściami / wyjściami niskiego napięcia.

IFMNET (Max 1) Moduł współpracy sieciowej co najmniej dwóch central PREVIDIA w sieć Hornet.

IFMLAN (Max 1) Moduł do zaawansowanego zarządzania usługami TCP-IP (Weryfikacja wideo, sieć Web, e-mail itp.)

IFMEXT (Max 24) Moduł sterujący kanałem gaszenia.

CAN DRIVE

System Previdia

Jeśli system Previdia składa się z pojedynczej szafy z zainstalowanym na drzwiach przednich podstawowym modułem płyty 
głównej z procesorem głównym CPU (kluczowym dla funkcjonowania systemu) - będzie jeszcze ponadto  możliwe zainstalo-
wanie na drzwiach przednich drugiego modułu wybranego z poniższej listy:

Szafka z magistralą przyłączeniową CAN DRIVE umożliwia dołączenie maksymalnie 8 modułów wewnętrznych IFM. 
Zgodnie z konkretnymi potrzebami dostępne są następujące moduły:

Pierwsza pozycja w magistrali CAN DRIVE dotyczy modułu zasilacza IFM24160 (niezbędnego dla właściwego funkcjonowania 
panelu sterowania). Pozostałe 7 złączy można wykorzystać do połączenia dowolnego z wcześniej wymienionych modułów 
(obok nazwy każdego modułu podano maksymalną dopuszczalną liczbę modułów w przypadku aplikacji z kilkoma szafami).

15



Centrala wieloszafkowa

Kilka szafek (maks. 4) można ze sobą połączyć aby utworzyć 
szafę o zwiększonej wielkości i pojemności. Szafki  można
trwale połączyć ze sobą przy użyciu dostarczonych śrub 
montażowych. Listwy przyłączeniowe CAN DRIVE zostają 
połączone ze sobą za pomocą dostarczonych złączy. 
Konfiguracja wieloszafkowa zapewnia odpowiednią liczbę 
dostępnego miejsca na montaż zarówno modułów 
umieszczanych na przednich drzwiach jak również 
i wewnątrz szafek w konstrukcjach typu rack. 
Każda szafka może pomieścić moduł zasilania IFM24160. 
Konfiguracja wieloszafkowa z wieloma modułami zasilania 
IFM24160 charakteryzuje się dopuszczalną maksymalną 
wartością prądu równą sumie maksymalnych wartości 
prądów składowych modułów  zasilania. Moduły zasilania 
automatycznie dostroją się w celu zapewnienia sumarycznej 
wartości prądu.

EN 54-2
EN 54-4
EN 54-21
EN 12094-1

Cert. No. 911k

PREVIDIA MAX
ADRESOWALNA CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA
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Współpraca sieciowa central Hornet+

Sieć IP central

Sieć central

   Aby połączyć dwie lub więcej central w sieci Hornet +,  niezbędny jest moduł IFMNET w każdej centrali.  Moduł IFMNET zapewnia
dwa porty RS485 dla realizacji połączenia pierścieniowego.

System można rozszerzyć, łącząc ze sobą inne centrale (maksymalnie 48) w taki sposób, aby stanowiły przewodową sieć Hornet+.

połączenia jest identyfikowany jako „klaster”; każdy „klaster” może składać się z jednej centrali, sieciowej grupy central Hornet 
+ lub paneli wyniesionych FPM-CPU - repetytorów przednich paneli obsługi.

17



PREVIDIA216R
Wersja PREVIDIA216 w czerwonym kolorze obudowy.

Previdia216

Obudowa metalowa

N°1 FPMCPU - płyta główna centrali będąca jednocześnie dotykowym przednim panelem obsługi.

N°1 IFM24160 – zasilacz wewnętrzny 4A obsługujący moduły składowe centrali oraz dwa akumulatory VRLA 12VDC połączone szeregowo.

N°1 IFM2L – moduł zarządzający dwiema pętlami adresowalnymi.

PREVIDIA216

Każda instalacja musi rozpoczynać się od konfiguracji podstawowej Previdia216, do której, w razie potrzeby, można 
dodawać  moduły funkcjonalne, kolejne szafki i akcesoria dodatkowe.

Adresowalna centrala z możliwością pracy w sieci do automatycznego wykrywania pożaru i sygnalizacji alarmu,
konfiguracja podstawowa:

18
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Akcesoria

PRCABR: wersja PRCAB w kolorze czerwonym.

PRCABSPR: wersja PRCABSP w kolorze czerwonym.

PRCAB

PRCABSP

PRCABRK 

PRREP 

Szeroki wybór akcesoriów i urządzeń umożliwia łatwą rozbudowę centrali (uzupełnienie o szafy dodatkowe) lub montaż 
instalacji zgodnie z wymaganiami  okablowania.

Szafa dodatkowa z drzwiami, magistrala CAN DRIVE do podłączenia modułów funkcjonal-
nych, półki na baterie akumulatorów VRLA. Drzwi posiadają dwa otwory dla dwóch modu-
łów przedniego panelu obsługi FPM (zamiennie umieszczane dwa elemnty FPMNUL jako 
zaślepki otworów).

Para wsporników do montażu szafy z dystansem od ściany. Ten element wyposażenia 
zapewnia 5 cm przestrzeni na przejście kabli pomiędzy tyłem szafy a ścianą.

Wspornik do montażu centrali w szafie rackowej 19”.

Obudowa do montażu panelu wyniesionego FPMCPU. Obejmuje płytę ze szczotkowanego 
aluminium i metalową tylną część. Całość  może być montowana na ścianie lub na płaskiej 
powierzchni.

19



FPMCPU 

Moduły FPM przedniego panelu obsługi

Moduły z serii FPM są umieszczane w otworach przednich drzwi szafy, maksymalnie 2 na szafę.

Zapewnia następujące połączenia :

Połączenie Ethernet do sieciowania i zdalnego sterowania.

Wyjście magistrali RS485 dla paneli wyniesionych FPMCPU - maksymalnie 14.

Wyjście magistrali RS485 do współpracy z oprogramowaniem zarządzania inteligentnym budynkiem, ma zastosowanie protokół MODBUS RTU.

Mini port USB do konfiguracji za pomocą komputera PC.

Port RS232 do konfiguracji przez PC.

FPMCPU-L: jasnoszary plastik.
FPMCPU-G: ciemnoszary plastik.

KODY ZAMÓWIENIA

PREVIDIA MAX
ADRESOWALNA CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

Przedni panel obsługi Previdia będący jednocześnie płytą główną. Jest podłączony do 
magistrali CAN DRIVE wewnątrz szafki i wyposażony w kolorowy ekran dotykowy. Zarządza 
centralą i koordynuje współpracę różnych modułów funkcjonalnych. Pojedyncza szafa 
centrali może pomieścić 2 takie jednostki (jednostkę główną i jednostkę  zapasową). FPMCPU 
mocuje się w otworach drzwi przednich. Jeżeli został umieszczony w otworze górnym, to 
łączy się z paskiem CAN DRIVE. Ewentualny moduł zapasowy umieszczony w otworze dolnym 
jest natomiast przyłączany do górnego modułu głównego FPMCPU.

20



FPMLED

FPMEXT  

FPMNUL 

FPMLEDPRN

Sposób instalacji modułów FPM.

FPMLED-L: jasnoszary plastik. FPMLED-G: ciemnoszary plastik.

FPMLEDPRN-G: ciemnoszary plastik.

FPMNUL-G: ciemnoszary plastik.

FPMLEDPRN-L: jasnoszary plastik.

FPMNUL-L: jasnoszary plastik.

KODY ZAMÓWIENIA

KODY ZAMÓWIENIA

FPMEXT-G: ciemnoszary plastik.FPMEXT-L: jasnoszary plastik.

KODY ZAMÓWIENIA

KODY ZAMÓWIENIA

Moduł wyposażony w 50 konfigurowalnych trójkolorowych diod LED (zielonych, żółtych i 
czerwonych) realizujących natychmiastową wizualizację stanu różnych elementów syste-
mu (strefy, punkty itp.). Moduł umieszczany na drzwiach przednich. Jeśli umieszczany w 
górnym otworze drzwi, to zostaje przyłączony do magistrali CAN DRIVE. W przypadku 
umieszczenia w dolnym otworze - konieczne jest przyłączenie do  modułu FPM w górnym 
otworze.

Moduł wyposażony w 50 trójkolorowych diod LED (o analogicznej funkcjonalności do  
modułu FPMLED) i w drukarkę 80 mm, która zapewnia wydruki zdarzeń w czasie rzeczywi-
stym. FPMLEDPRN montuje się w otworach drzwi przednich. Jeżeli w górnym otworze, to 
przyłączenie realizuje się do magistrali CAN DRIVE. Jeśli w dolnym otworze, to połączenie 
zostaje wykonane do modułu FPM w górnym otworze.

Moduł sygnalizacji LED do systemów gaszenia gazem. Jeśli moduły funkcyjne IFMEXT są 
umieszczone wewnątrz panelu sterowania, użycie jednego lub więcej modułów FPMEXT 
jest obowiązkowe, ponieważ umożliwia optyczną sygnalizację stanu gaszenia. Każdy moduł 
FPMEXT dotyczy sygnalizacji stanów do 5 modułów gaszenia IFMEXT. FPMEXT montuje się 
w otworach drzwi przednich. Jeżeli w górnym otworze, to przyłączenie realizuje się do
do magistrali CAN DRIVE. Jeśli w dolnym otworze, to połączenie zostaje wykonane do 
modułu FPM w górnym otworze.

Płyta maskująca otworu w drzwiach przednich mająca zastosowanie gdy  żaden z innych 
modułów FPM nie został w otworze uprzednio umieszczony.
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Moduły serii IFM łączą się z magistralą  CAN DRIVE przechodzącą przez wnętrza wszystkich szafek. W pojedynczej szafce można 

akumulatorów VRLA o pojemności 17Ah lub 24Ah. Zapewnia dwa nadzorowane wyjścia poten-

umieścić maksymalnie 8 wewnętrznych modułów IFM. Najwyżej umieszczone miejsce na moduł wewnętrzny jest 
przewidziane wyłącznie dla modułu IFM24160. 

IFM24160

IFM4IO

IFM2L

IFM4R  

PREVIDIA MAX
ADRESOWALNA CENTRALA PRZECIWPOŻAROWA

Moduł zasilający podłączony do zasilania sieciowego 230 VAC i dostarczający  maksymalnie 
4A prądu do 24VDC magistrali CAN DRIVE. Stanowi ponadto ładowarkę 24VDC 1,5A dwóch 

cjałowe (NAC albo AUX) i konfigurowalne wyjście przekaźnikowe (fabrycznie skonfigurowane 
jako wyjście alarmowe). Każda szafka może pomieścić tylko jeden moduł zasilania. Każda 
centrala PREVIDIA może zarządzać maksymalnie 4 modułami zasilania (po jednym na szafę).

Moduł zarządzania dwiema adresowalnymi pętlami dozorowymi. Każda pętla może zawierać 
240 urządzeń pętlowych. Możliwość regulowania w niewielkim zakresie napięcia roboczego 
dla każdej z pętli podczas alarmu i stanu dozoru. Każda centrala PREVIDIA  zarządza maksymal-
nie 8 modułami IFM2L.

Moduł posiada 4 programowalne przekaźniki C/NO/NC. Każdy z przekaźników obsłuży  obcią-
żenie 5A @ MAX 30V. Każda centrala PREVIDIA zarządza maksymalnie 16 modułami IFM4R.

Moduł 4 wejść / wyjść potencjałowych. 
Każdy z 4 terminali można skonfigurować na kilka sposobów:

- programowalne nadzorowane wyjście 1A @ 27,6VDC;
- nadzorowane programowalne wejście zdolne do aktywacji sygnałów ostrzegawczych,   
   wstępnych i alarmowych.
- programowalne wejście linii bocznej do zarządzania linią konwencjonalnych detektorów -   
  maksymalnie 32 detektory.
- programowalne wejście 4-20mA zdolne do odczytu sygnałów z czujników 4-20mA. 

Każda centrala PREVIDIA może zarządzać maksymalnie 16 modułami IFM4IO.

Moduły IFM
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Uwaga - Antena GSM nie wchodzi w skłąd standardowej konfiguracji. 
Dostępna wyłącznie jako dodatkowe akcesorium: REM-ANT

IFMDIAL

IFM16IO

IFMNET

IFMLAN

IFMEXT

Sposób instalacji modułów IFM.

Moduł dialera komunikuje się za pośrednictwem sieci stacjonarnej PSTN i sieci GSM. IFMDIAL 
umożliwia inicjowanie połączeń głosowych i odtwarzanie nagranych wiadomości. Również 
umożliwia realizację  połączeń cyfrowych za pośrednictwem najczęściej używanych protoko-
łów (SIA, Contact ID itp.). Moduł ten może również wysyłać wiadomości SMS z wcześniej już 
zredagowanymi tekstami dotyczącymi zdefiniowanych zdarzeń. Każda centrala PREVIDIA 
zarządza tylko jednym modułem IFMDIAL.

Moduł 16 wejść / wyjść o małej moc y. Każdy z terminali można skonfigurować jako:

- wejście cyfrowe (nie nadzorowane) aktywne przy obecności napięcia;
- wyjście cyfrowe (nie nadzorowane) o maksymalnej wydajności prądowej 100 mA @ 30 VDC.

Każda centrala PREVIDIA może zarządzać maksymalnie 4 modułami IFM16IO.

Moduł współpracy sieciowej w sieci Hornet + (maksymalne sieciowanie do 48 central PREVI-
DIA). IFMNET zapewnia dwa RS485  porty do przyłączenia do innych modułów IFNET 
kolejnych w sieci central PREVIDIA. Topologia sieci zamkniętego  pierścienia. Szybkość trans-
misji danych od 9600 do 512 kBaud.  Dodatkowe 12VDC wyjście zasilające ewentualne 
konwertery światłowodowe RS485. Każda  centrala PREVIDIA może zarządzać tylko jednym 
modułem IFMNET.
Każda z sieciowanych ze sobą w pierścieniu central musi być wyposażona  w moduł IFMNET.

Moduł zarządzania systemem gaszenia gazem. Zapewnia programowalne terminale do 
uruchamiania elektrozaworów stałych urządzeń gaśniczych zgodnie ze scenariuszami gasze-
nia. Różne funkcje dostępne na terminalach mogą być powielane na urządzeniach pętlowych  
(z wyjątkiem sterowania elektrozaworem). Każda centrala PREVIDIA zarządza maksymalnie 24 
modułami IFMEXT. Moduły IFMEXT powinny być powiązane z modułem sygnalizacyjnym 
FPMEXT. Każdy moduł FPMEXT obsługuje sygnały wizualne maksymalnie 5 modułów IFMEXT.

Zaawansowany moduł zarządzania usługami TCP-IP. Umożliwia włączenie centrali PREVIDIA 
do sieci Ethernet i zapewnia następujące usługi:

- Web Serwer do sterowania, zarządzania i obsługą systemu;
- wysyłkę E-maili o predefiniowanej treści dla zdefiniowanych typów zdarzeń; 
- Interfejs kamery IP ONVIF do weryfikacji wideo;
- zdalną komunikację za pomocą protokołu SIA-IP;
- protokół BACNET (z zastrzeżeniem licencji);
- protokół ESPA444;
- zarządzanie głosowym systemem ostrzegawczym.

Każda centrala PREVIDIA może zarządzać tylko jednym modułem IFMLAN.
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SmartLetUSee/LCD-Lite
Terminal wyniesiony dla central SmartLight i SmartLine .
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EN 12094-1

SmartLetUSee/LCD-Lite
Terminal wyniesiony dla central SmartLight i SmartLine .
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Maks. do 240 urządzeń (wersja “G”)

(64 urządzenia dla wersji “S”)

Automatyczny system gaszenia gazem SmartLink Dialler
Moduł GSM 

SmartLetUSee/LCD-Lite
Panele wyniesione

SMARTLEVEL

Stacje zasilające 
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SmartLoop-G

SmartLoop-S
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SmartLoop - płyta główna
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Modele central

Wbudowane Dodatkowe moduły rozszerzające

Klawiatura
i 

wyświetlacz

48 LED
pokazujących

status

SmartLoop
2L

SmartLoop
PRN

SmartLoop
INOUT

SmartLoop
NET

SmartLoop
PSTN

SmartLAN
SmartLAN/FS

SmartLoop/1010 - P Tak Tak - Tak Tak Tak Tak Tak

SmartLoop/2080 - P Tak Tak Tak (Max 3) Tak Tak Tak Tak Tak

SmartLoop/1010 - G Tak - - - Tak Tak Tak Tak

SmartLoop/2080 - G Tak - Tak (Max 3) - Tak Tak Tak Tak

SmartLoop/1010- S - - - - Tak Tak Tak Tak

SmartLoop/2080- S - - Tak (Max 3) - Tak Tak Tak Tak
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SmartLoop/2L

Przykładowa konfiguracja centrali SmartLoop 

Przykładowa konfiguracja sieci central SmartLoop 

BUS RS485

USB

RS232

SmartLetUSee/LCD
do 14 paneli

SmartLAN

Smart
Mimic

SmartLoop/2L

SmartLoop
INOUT

SmartLoop
NET

SmartLoop
PSTN

Loop 01

Loop 02

Loop 07

Loop 08

SmartLoop/2L

Internet
PSTN

Network

SmartLoop/PRN

Rete
PSTN

Internet

17 A/h

17 A/h

Do 30 central
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Parametry techniczne

Napięcie zasilania 230 V AC -15% + 10% 50/60Hz

Maksymalny prąd 5,2 A

Maksymalny prąd dla wszystkich urządzeń zewnętrznych
(pętlowych,linii NAC i AUX )

3,8 A

Akumulatory 12V @ 17Ah (opcja do 65Ah)*

Zakres temperatur pracy Od -5° a +40° C

Wymiary (W x S x G) 48 cm x 47 cm x 13,5 cm

Masa  8 kg

Pobór prądu przez urządzenia dodatkowe

SmartLoop/2L czuwanie:20mA MAX:70mA

SmartLoop/INOUT czuwanie:40mA MAX:300mA

SmartLoop/NET czuwanie:40mA MAX:40mA

SmartLoop/PSTN czuwanie:20mA MAX:60mA

SmartLAN czuwanie:200mA MAX:200mA

SmartLAN/SF czuwanie:40mA MAX:40mA

SmartLoop/LED czuwanie:40mA MAX:80mA

SmartLoop/PRN czuwanie:0 MAX:1A

SmartLetUSee/LCD czuwanie: 40mA MAX:50mA

SmartLetUSee/LED czuwanie: 5mA MAX:50mA
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Parametry ED100 ED200 ED300
Napięcie pracy 19-30 V DC

Pobór prądu w spoczynku 200 uA

Pobór prądu w alarmie Max 10 mA

Czułość 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – 
BR(72°C + RoR) – A2S (58°C) 

0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m
-------------------------------

------
A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – 
BR(72°C + RoR) – A2S (58°C)

--------------------------------
---------

AND –OR – PLUS Mode
Temperatura pracy -5°C + 40°C

Wysokość (z gniazdem) 46mm 54mm

Średnica 110mm

Masa (z gniazdem) 160g

Masa (bez gniazda) 90g



EB0010 Gniazdo do czujnika
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EM312SR EU311

Napięcie pracy 19 – 30Vdc 19 – 30Vdc

Pobór prądu w czuwaniu 80 uA 80 uA

Pobór prądu w alarmie 20 mA 20 mA

Wysokość 53 mm 37 mm

Szerokość 100 mm 40 mm

Głębokość (z terminalami) 29mm 15mm

Waga 66 g 15 g

EM344S EM344R EM340 EM304S EM304R

Wejścia (opcja konwencjo-
nalnej linii bocznej)

4 (2) 4 (2) 4 (2) brak brak

Wyjścia
4 - potencjałowe 
nadzorowane

4 - przekaźnikowe 
bezpotencjałowe

brak
4 - potencjałowe 
nadzorowane

4 - przekaźnikowe 
bezpotencjałowe

36

EN 54-7
EN 54-5
EN 54-11

EN 54-3
EN 54-17
EN 54-18



Obudowa biała z tworzywa ABS UL94 Natężenie prądu w stanie dozoru 3 mA

Stopień ochrony IP65 Natężenie prądu w stanie alarmu 3 mA

Temperatura pracy -15°C/+55°C Zatrzask stanu alarmu pożarowego Brak opcji

Czas zwłoki po detekcji usterki regulowany od 1 do 60s
Obciążalność prądowa przekaźnika stanu 
usterki

1A @ 30 V

Czas zwłoki po detekcji pożaru regulowany od 1 do 30s
Obciążalność prądowa przekaźnika stanu 
alarmu

1A @ 30 V

Czułość detekcji regulowana od 25% do 50% Wymiary czujki (SxWxG) 155x180x125 mm

Napięcie zasilające 10,2 / 30 V Masa czujki 1 kg; kontrolera 0.5 kg

KODY ZAMÓWIEŃ

BDH110: zestaw - liniowa optyczna czujka dymu FireBeam Xtra o zasięgu od 5m do 

70m wraz z reflektorem i modułem sterownika

BDHADAPT: płyta montażowa głowicy czujki liniowej lub pojedynczego reflektora

70KIT140: zestaw przedłużający zasięg do 140m

140KIT160 : zestaw przedłużający zasięg do 160m

FB-BRACKET: uchylny uchwyt

EN 54-12
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Liniowa czujka dymu

FireBeam Xtra

KODY ZAMÓWIEŃ

FB-BRACKET

FireBeam Xtra

7
7 140 140

6



Ogólne parametry techniczne

Częstotliwość pracy 868 MHz

Moc promieniowana 0,01 - 5mW

Typ modulacji GFSK

Kanał częstotliwości 7

Podstawowa bateria CR123A

Druga bateria CR2032A

Temperatura pracy -30 ° C +70 ° C

EN54-3
EN54-5
EN54-7

EN54-11
EN54-18
EN 54-25
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Radiowe czujki bezprzewodowe serii LIBRA Sagittarius

L-OP-SG: 

VW2W100

Bezprzewodowa radiowa dymu

L-MC-SG: Bezprzewodowa radiowa czujka dymu i ciepła 

L-HT-SG: Bezprzewodowa radiowa czujka ciepła
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EITK2000

EITK2000 Zestaw testowy

EITK 2000-Zestaw testowy

EITK2000 Zest t t
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EN 12101-10
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Dane techniczne

Napięcie zasilania 24 VDC

Rezystancja szeregowa między zaciskami “+” i “-” w przypadku alarmu 260 albo 660 Ohm

Temperatura pracy 10 ° C do + 55 ° C 

Dopuszczalna wilgotność względna) (bez kondensacji) 95% RH

 Wymiary (WxSxG) 84 x 84 x 45 mm

 Stopień ochrony IP30

Masa 126 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 19-30 VDC - normalnie 24 VDC

Protokół komunikacji Enea

Temperatura pracy od - 10 ° C do + 55 ° C

Dopuszczalna wilgotność względna (bez kondensacji) 95% RH

Wymiary (WxSxG) 84 x 84 x 45 mm

Stopień ochrony IP30

Masa 126 g

PN EN 54-11
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Typ: ROP-A

Napięcie zasilania - wartość nominalna 24 V DC, V AC \  230 V AC

Napięcie zasilania - dolna wartość 21,6 V DC, V AC \ 207 V AC

Napięcie zasilania - górna wartość 26,4 V DC, V AC \ 253 V AC

Prąd dozorowania 0 mA

Prąd alarmowania 25 mA

Wykonanie (wewnętrzne lub zewnętrzne) wewnętrzny lub zewnętrzny

Stopień ochrony ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody

Temperatura pracy -25 °C ~ +70 °C

Dopuszczalna wilgotność względna 50 % ~ 90% 

Wymiary / kolor 122 x 122 x 45mm / czerwony RAL 3001

Rodzaj uruchomiania uruchamiany bezpośrednio
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OP1-W01-A-01 (natynkowy) OP1-W02-A-01 (podtynkowy)

Napięcie znamionowe izolacji U
i

500 V

Prąd znamionowy ciągły I
u
=I

th
10 A

Prąd znamionowy łączeniowy I
e
 w kat.AC-15 2,5 A (230 V)

1,6 A (400/500 V)

Prąd znamionowy łączeniowy I
e
 w kat.DC-13

4 A (24 V)
1 A (110 V)

0,25 A (220 V)

Stopień ochrony IP65

Przekrój przewodów przyłączeniowych 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
2× 0,75...1,5 mm² (linek)

Wymiary (WxSxD) 113x113x52 mm 113x113x59 mm

PN EN 54-11
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OP1-W01-A-01 (natynkowy) OP1-W02-A-01 (podtynkowy)

Napięcie znamionowe izolacji U
i

500 V

Prąd znamionowy ciągły I
u
=I

th
10 A

Prąd znamionowy łączeniowy I
e
 w kat.AC-15 2,5 A (230 V)

1,6 A (400/500 V)

Prąd znamionowy łączeniowy I
e
 w kat.DC-13

4 A (24 V)
1 A (110 V)

0,25 A (220 V)

Stopień ochrony IP65

Przekrój przewodów przyłączeniowych 2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)
2× 0,75...1,5 mm² (linek)

Wymiary (WxSxD) 113x113x52 mm 113x113x59 mm



Bariera galwaniczna

Czujki iskrobezpieczne
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KODY ZAMÓWIEŃ

IPS24060G  zasilacz wewnętrzny 24VDC / 1,5A, do central SMARTLINE 020/2 i 020/4 oraz SMARTLIGHT
IPS24160G  zasilacz wewnętrzny 24VDC / 4,0A, do central SMARTLINE 036/4 oraz SMARTLOOP
ProbeTH  Sonda termiczna

EN 54-4
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EN 54-20
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ASD 535 ASD 532 ASD 531

Obszar monitorowania Maks. powierzchnia 5760 m² 1280 m² 720m²

Limity systemowe zgodnie z 
normą EN 54-20, klasa C

Maks. liczba otworów 
zasysających

2x120 16 12

Maks. długość do 
ostatniego otworu 
zasilającego

2x110 m 70 m 40 m

Maks. długość całkowita 
wszystkich przewodów 
zasysających

2x300 m 120 m 75 m

Limity systemowe bez 
zachowywania zgoności z 
normami

Maks. długość całkowita 
wszystkich przewodów 
zasysających

2x400 m - -

Konfi guracja
Konfi guracja lokalna
Oprogramowanie do PC

Easy Confi g
ASD COnfi g

Easy Confi g
ASD COnfi g

BasiConfi g
-

Obliczanie przewodów 
zasysających dla wszystkich 
trzech typów zasysających czujek 
dymu

ASD PipeFlow
• Pełna obsługa wszystkich produktów
• Konfi guracje asymetryczne
• Prawdziwa symulacja bez stosowania wartości tabelarycznych

Typowe zastosowanie ASD 535 ASD 532 ASD 531

Nadzór pomieszczeń

Magazyny, magazyny wysokiego składowania ■■ ■ □
Chłodnie, strefy zagrożenia wybuchem ■■ x x

Strefy zagrożenia wybuchem ■■ x x
Szyby wind □ ■■ ■
Centra danych ■■ ■■ ■
Pomieszczenia czyste, ośrodki laboratoryjne i badawcze ■■ ■■ ■■
Sufi ty podwieszane i podłogi podniesone ■■ ■ ■
Kanały kablowe i zasilające ■■ ■ ■
Transformatorownie ■ ■■ □
Archiwa ■■ ■ ■
Muzea, galerie ■■ ■ ■
Teatry i kina ■■ ■ ■
Zakłady produkcyjne ■■ ■■ □
Zakłady recyclingu ■■ ■■ □
Wagony kolejowe ■ ■■ □
Lotniska, duże hale, parkingi podziemne ■■ ■ □
Pomieszczenia z elektronicznymi urządzeniami 
pomiarowymi

■■ ■ ■
Kanały wentylacyjne ■ ■ ■■

Zastosowania ukryte

Więzienia ■ ■■ ■
Budynki zabytkowe ■■ ■ □
Względy architektoniczne, przewody zasysające 
montowane wpustowo

■■ ■ □

Nadzór urządzeń
Stelaże na sprzęt komputerowy, urządzenia 
telekomunikacyjne, systemy sterowania numerycznego 
obrabiarek

■ ■■ ■■

Szafki rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia ■ ■■ ■■
Gabloty ■ ■■ ■■
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Minimalne wymagania sprzętowe
- Pentium 4 processor (3.2 GHz)
- RAM 2 GB
- Sound board

System operacyjny

- Windows* 2000 Professional with Microsoft Data Access Component (MDAC) 2.8 or
- Windows* XP, XP64
- Windows* Vista, Vista 64
- Windows* Seven, Seven 64
- Windows* 8 (32 and 64 bit), 8.1 (32 and 64 bit)
- Windows* 10 (32 and 64 bit)

Wolne miejsce na dysku 500 MB

Liczba zarządzanych central  25

Interfejs RS232, Ethernet

Poziomy dostępu Użytkownik, Gł. Użytkownik, Administrator

Rozdzielczość ekranu
800x600, 960x600, 1024x600, 1024x640, 1024x768, 1152x964, 1280x720, 1280x768, 
1280x800, 1280x960, 1280x1024
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Previdia/STUDIO 
Oprogramowanie do programowania i zarządzania centralami Previdia

Licencja BACNET

PRALICBAC: Licencja BACNET dla 500 punktów.

KOD ZAMÓWIENIA

Oprogramowanie konfiguracyjne Previdia / STUDIO jest niezbędnym narzędziem do uruchomienia i konserwacji central PREVI-
DIA. Oprogramowanie jest proste i intuicyjne, pozwala na szybkie i skuteczne konfigurowanie parametrów pracy różnych 
elementów systemu. Może obsługiwać zarówno pojedynczą  centralę PREVIDIA jak i sieć central. Oprogramowanie jest wyposa-
żone w skuteczne funkcje diagnostyczne, które umożliwiają precyzyjne wyszukiwanie błędów i dostosowanie różnych pozio-
mów i progów interwencji i ingerencji. Równie skuteczne są funkcje raportowania, które pozwalają na automatyczne zbieranie 
danych przez centralę i generowanie kompletnych raportów - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprogramowanie zarządza 
również bazą danych, która może gromadzić i przechowywać dane każdej zakończonej instalacji ppoż na bazie central PREVI-
DIA, w tym raportów z wszystkich prac konserwacyjnych i testów przeprowadzonych w systemie. Oprogramowanie Previdia / 
STUDIO na PC można podłączyć do centrali PREVIDIA poprzez RS232,  USB lub TCP / IP. Oprogramowanie działa w systemach 
operacyjnych Windows i można je pobrać za darmo przez podłączenie i rejestrację  na stronie Producenta www.inim.biz.

BACNET to protokół komunikacyjny dla sieci automatyki budynku opracowany przez ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigeration and Air Conditioning Engineers). BACNET, dzięki swojej wszechstronności i elastyczności stanowi standard komuni-
kacji między urządzeniami i systemami automatyki budynku produkowanymi przez różnych producentów. BACNET może być  
zaimplementowany w module IFMLAN dla central Previdia Max. Użycie BACNET podlega prawnej ochronie licencyjnej. 
Każda licencja pozwala zarządzać 500 punktami. Aby zarządzać większą liczbą punktów musisz zakupić więcej niż jedną licencję. 
Przez  „punkty” są rozumiane wszystkie te pojedyncze obiekty, które mogą być nadzorowane przez protokół BACNET: urządzenia 
pętlowe, strefy, wejścia, wyjścia itp.
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