2019

Пожароизвестителни
алармени системи
Продуктов каталог

ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС АД - ЕДИНСТВЕН
БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПЪЛНА
ГАМА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ И
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ
През 2016 г. Телетек Електроникс отбеляза четвърт век от
създаването си!
В продължение на 28 години, ние непрекъснато проучваме, разработваме и
произвеждаме продукти и цялостни решения за охрана, успешно съчетавайки
натрупания богат технологичен опит и разрастващия се производствен
капацитет с енергията и желанието за работа на нашите служители.
В основата на успеха на Телетек Електроникс АД е производствената гъвкавост,
изразена не само в широката продуктова гама, но и в способността ни да
разработваме, конструираме и произвеждаме специфични и разнообразни
варианти на продуктите, в сътрудничество с клиента. Това е важно предимство,
особено в сферата на сигнално-охранителната и пожароизвестителна техника,
където процесът на разработка на специализирани продукти понякога е доста
тежък.
Компанията оперира с 2 високо технологични SMD линии, състоящи се от DEK
Ela screen, PHILIPS Topaz-X Pick and Place оборудване и машина за запояване
ERSA Hotflow 5. Номинална скорост на работа на всяка от линиите е до 30
000 елемента/час, което дава възможност на нашите високо квалифицирани
инженери да монтират фини компонентите, BGA и микро BGA компоненти,
включително и двустранно Reflow запояване.

2019

Като доказателство за високото качество на производството си, Телетек
Електроникс АД е оценена и сертифицирана по ISO 9001:2015.
Днес, 28 години след своето създаване, можем да се похвалим с:
• 28 години иновации;
• Повече от 130 служители;
• Износ в 75 страни на 5 континента;
• Повече от 30 милиона произведени продукта;
• Близо милион сгради, оборудвани с наша техника, по целия свят.

И всичко това не би било възможно без ВАС – нашите лоялни Клиенти,
Партньори и Приятели.

Благодарим ви за доверието!

АДРЕСИРУЕМИ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ

IRIS
/SIMPO
АДРЕСИРУЕМИ ПАНЕЛИ

IRIS PRO

IRIS

SIMPO

Кръгове

1-4

1-4

1-2

Брой устройства в един кръг

250

250

250

IRIS TTE/IRIS SS

IRIS TTE/IRIS SS

Simpo TTE

Поддържани кръгови разширители
Галванично разделяне в кръга

Да

Да

Не

Вграден изолатор в кръга

Да

Да

Да

1000

1000

500

Зони

96

96

48

Меню на български език

Да

Да

Да

Редундантен процесор

Да

Да

Не

Макс. брой устройства към системата

10 000 събития

10 000 събития

10 000 събития

Дневен/Нощен режим на работа

Памет

Да

Да

Да

Синхронизиране на сирени/стробове

Да

Да

Да

Екран

320/240 сензорен

320/240 сензорен

LCD, 4*40 символа

TCP/IP

Да (вграден)

Да (вграден)

Не

Редундантна мрежа (RS485)

Да (опция)

Да (опция)

Да (опция)

Батерия

1x12V/18Ah

1x12V/18Ah

1x12V/18Ah

Да

Да

Да

Кутия

Метал

Метал с пластмасов капак

Метал

Цвят

Сив

Бял

Сив

430x330x117mm

441x331x80mm (дъно)
461x344x41mm (капак)

306x412x81mm

Не

Да

Не

ProsTE/Observer

ProsTE/Observer

ProsTE/Observer

EN54 - 2/4

EN54 - 2/4

EN54 - 2/4

Отчитане на вътрешното съпротивление на
батерията

Размери
Вграден монтаж
Поддържан софтуер
Стандарт
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IRIS
АДРЕСИРУЕМ ПАНЕЛ
• Поддържа до 4 кръгови разширители с до 250 устройства към всеки от тях
• Два комуникационни протокола за работа: Телетек Електроникс и System Sensor
IRIS и IRIS PRO са адресируеми пожароизвестителни панели, като всеки от тях е с максимално покритие на 96 зони и възможност за
свързване на 1 до 4 кръгови разширителя. До 250 броя адресируеми устройства могат да се свържат към всеки кръгов разширител.
Информацията за статуса на системата се визуализира на сензитивен графичен дисплей и отделна LED индикация за зони и проблеми.
Фалшивите аларми се свеждат до минимум чрез прилагане специален работен алгоритъм “Две нива на алармено състояние”.
IRIS и IRIS PRO поддържат работа с два комуникационни протокола: System Sensor (кръгов разширител IRIS SS) и Teletek Electronics (кръгов
разширител IRIS TTE) в зависимост от типа на използваните устройства. До 64 IRIS и/или IRIS PRO панела могат да се свържат в Ethernet или
RS485 редундантна мрежа и да се наблюдават чрез Observer - софтуер за мониторинг.
Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE през стандартен Micro USB интерфейс.

IRIS

IRIS PRO

Технически характеристики

Основно захранване........................... 230VAC +10%/-15%
Честота................................................ 50/60Hz
Електрически изход............................ 7.0A
Вътр. съпротивление на батерията... <0.3 Ohm
Работна температура.......................... -5°C до +40°C
Тегло (без батерия) ............................ 6kg

Функционални характеристики
Кръгове:

1 до 4

Брой устройства в един кръг:

250 (TTE кръг); 198 (SS кръг)

Зони:

96

Батерия за резервно захранване:

1, 12V/18Ah

Изходи:

4, наблюдаеми, релеен тип

Изходи (не-наблюдаеми, програмируеми, релеен тип):

4, 15A@24VDC

Програмируеми входове/изходи:

До 250

Памет:

10 000 събития

Панели в Ethernet мрежа (вграден TCP/IP):

До 64

Панели в редундантна мрежа RS485 (опционален модул):

До 64

Термо принтер:

Опция

Екран:

320/240 сензорен

Менюта на български език:

Да

Програмиране:

ProsTE софтуер

Стандарт:

EN54 - 2/4
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EN54 - 2/4

IRIS
PRO
АДРЕСИРУЕМ ПАНЕЛ
• Компактен и елегантен дизайн в метална кутия, подходяща за изграждане на модулни структури
• Лесна инсталация и поддръжка
Специално проектирана метална кутия за изграждане на модулни структури. Подходяща за инсталации изискващи свързване на термо
принтер и допълнително резервно захранване към пожароизвестителния панел. Кутиите се монтират лесно една към друга, обособявайки
единна модулна структура, в която окабеляването между модулите остава скрито. Свързването на термо принтер позволява бърз и лесен
печат на събитията регистрирани в паметта на панела. Модулът за резервно захранване осигурява по-продължителна и надеждна работа на
пожароизвестителната система в случай на отпадане на основното захранване.

IRIS Printer

• Термо принтер в метална кутия
• Подходящ за вграждане в модулна структура
• Основно захранване 100-240VAC, 1.5A
• Сериен интерфейс RS-232C към IRIS PRO
• Ширина - хартията 80mm, ширина - печат 72mm
• Скорост на печат макс. 170mm/sec
• Самодиагностика и индикация за състоянието
• Цвят - сив
• Размери - 430x330x117mm

IRIS PS72

• Блок за резервно захранване
• Изграждане на модулна структура с IRIS PRO
• Основно захранване 100-240VAC, 1.5A
• Място за 2 акумулаторни батерии 12V/18Ah
(макс. размер на 1 батерия 167x181x76mm)
• Цвят - сив
• Размери - 430x330x117mm
• Сертифициран по EN54-4

IRIS TTE кръгов разширител

• Разширител за един кръг
• TTE комуникационен протокол
• Поддържа работа със серия SensoIRIS
• Макс. консумация на устройствата - 0.5A
• Макс. брой свързани устройства - 250

IRIS SS кръгов разширител

• Разширител за един кръг
• System Sensor комуникационен протокол
• Поддържа работа със серия System Sensor
• Макс. консумация на устройствата - 0.5A
• Макс. брой свързани устройства 198 (99 детектора + 99 устройства)

Модул редундантна мрежа

• RS485 Модул - редундантна мрежа
• Макс. разстояние между два модула - 1000m
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SIMPO
АДРЕСИРУЕМ ПАНЕЛ
• Поддържа до 2 кръгови разширителя с до 250 устройства към всеки от тях
• Оптимално решение за малки пожароизвестителни инсталации изискващи адресируема система
SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. Панелът поддържа работа
с до два кръгови разширителя и има максимално покритие на 48 зони. До 250 устройства поддържащи Teletek Electronics комуникационен
протокол (SIMPO TTE кръгов разширител) могат да се свържат към всеки кръг. Състоянието на системата се визуализира на LCD екран и чрез
светодиодни (LED) индикатори. До 64 SIMPO панела могат да се свържат в Ethernet или RS485 редундантна мрежа.
Директно програмиране чрез специализиран софтуер ProsTE.

Технически характеристики

EN54 - 2/4

Основно захранване...........................90 ÷ 264VAC
Честота................................................47 ÷ 440Hz
Електрически изход............................4.2A
Вътр. съпротивление на батерията...<0.3 Ohm
Работна температура..........................-5°C до +40°C
Тегло (без батерия) ............................4.2kg

Функционални характеристики
Кръгове:

1 до 2 (TTE протокол)

Брой устройства в един
кръг:

250

Зони:

48

Батерия за резервно
захранване:

1, 12V/18Ah

Входове:

3

Изходи:
(наблюдаеми, релеен тип)

5

Изходи:
4, 15A@24VDC
(не-наблюдаеми,
програмируеми, релеен тип)
Памет:

10 000 събития

Панели в редундантна
мрежа RS485:
(опционален модул)

До 64

Термо принтер:

Опция

Екран:

LCD, 4*40 символа

Менюта на български език:

Да

Програмиране:

ProsTE софтуер

Стандарт:

EN54 - 2/4
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SIMPO TTE кръгов разширител

• Разширител за един кръг
• TTE комуникационен протокол
• Поддържа работа със серия SensoIRIS
• Макс. консумация на устройствата - 0.5A
• Макс. брой свързани устройства - 250

Модул редундантна мрежа

• RS485 Модул - редундантна мрежа
• Макс. разстояние между два модула 1000m

TTE LAN Комуникационен модул

• LAN Комуникационен модул
• Серийна комуникация с панела
• Осигурява връзка между панел
SIMPO и мониторинг софтуер Observer,
посредством ModBUS протокол
• 6 програмируеми входа/изхода, OC тип
(до 100mA всеки)

REPEATER

IRIS/SIMPO ПОВТОРИТЕЛЕН ПАНЕЛ
Повторителният панел е проектиран да показва събитията отчитани от свързаните в обща
редундантна мрежа адресируеми пожароизвестителни панели IRIS, IRIS PRO и SIMPO.
Повторителният панел IRIS/SIMPO Repeater е предназначен за работа с адресируеми пожароизвестителни панели IRIS, IRIS PRO и SIMPO.
Повторителят показва всички настъпили събития в свързаните в обща редундантна мрежа към него адресируеми панели. Свързването
между повторителя и адресируемите панели IRIS, IRIS PRO и/или SIMPO е чрез модул - редундантна мрежа. Максималният брой на свързани
панели в една редундантна мрежа е 64. Максималното разстояние между два панела е до 1000m. Информацията за събития се визуализира
на LCD екран и чрез светодиодна (LED) индикация. Възможна актуализация на софтуерната версия чрез стандартен micro USB интерфейс.
Директно програмиране чрез специализиран софтуер ProsTE.

EN54 - 2/4*
Протокол:

TTE

Панели в редундантна
мрежа RS485:

До 64

Топология на мрежата:

Кръгова или линейна

Сечение на свързващите
проводници:

0.5-2.5mm2

Макс. разстояние между
два панела:

1000m

Памет:

10 000 събития

Екран:

LCD, 4*40 символа

Менюта на български език:

Да

Програмиране:

ProsTE софтуер

Цвят:

бял, сив

Технически характеристики
Основно захранване......................... 24±4VDC
Честота.............................................. 50/60Hz
Макс. консумация............................. 0.11A
Работна температура........................ -5°C до +50°C
Тегло.................................................. 0.77kg
Размери............................................. 200x330x48mm

* Панелът отговаря на следните стандарти:
EN54-2 - в случай, че повторителният панел е свързан към IRIS/SIMPO адресируем панел в редундантна мрежа
EN54-4 - в случай, че повторителният панел се захранва от външен захранващ блок, който покрива изискванията на този стандарт

До 64 панела свързани в редундантна мрежа

IRIS
Модул редундантна
мрежа

IRIS PRO
Модул редундантна
мрежа

SIMPO
Модул редундантна
мрежа

IRIS/SIMPO

Повторител
Външен
захр. блок
24 V DC
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SENSOIRIS
АДРЕСИРУЕМИ ДЕТЕКТОРИ
SensoIRIS T110/T110 IS

• Температурен детектор (избираемо от панела: фиксирана температура или
макс. диференциален RoR)
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Клас, избираем от контролния панел - A1/R, A2/S, B/S
• Дневен/Нощен режим (програмира се от панела)
• Нископрофилен дизайн
• LED индикация с 360° видимост
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS T110 IS
• IP30

SensoIRIS S130/S130 IS
• Оптично-димен детектор
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Чувствителност, избираема от контролния панел - Висока/Нормална/
Средна/Ниска
• Дневен/Нощен режим (програмира се от панела)
• Нископрофилен дизайн
• LED индикация с 360° видимост
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS S130 IS
• IP30

SensoIRIS M140/M140 IS

• Комбиниран детектор (оптично-димен и фиксирана температура)
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Клас (в съответствие с EN54-5) - A1/R
• Чувствителност (в съответствие с EN54-7) - Висока/Нормална/Средна/Ниска
• Дневен/Нощен режим (програмира се от панела)
• LED индикация с 360° видимост
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS M140 IS
• IP30

SensoIRIS B124

• Съвместима с детектори и сирени за стенен монтаж от серия SensoIRIS
• Свързващи проводници - 0.4-2.0mm2
• Материал (пластмаса) - ABS
• Цвят - бял
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EN54-5
EN54-17

EN54-7
EN54-17

EN54-5/7
EN54-17

SENSOIRIS
АДРЕСИРУЕМИ РЪЧНИ БУТОНИ
SensoIRIS MCP150

EN54-11
EN54-17

SensoIRIS MCP150MR

EN54-11
EN54-17

• Ръчен бутон за стенен монтаж
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем)
• Тип (в съответствие с EN54-11) - A
• Вграден модул изолатор
• Материал (пластмаса), цвят - ABS, червен
• Опция - защитен пластмасов капак
• IP40

• Ръчен бутон за стенен монтаж
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Работен елемент (2 части): невъзстановяем (чупещо се стъкло) и възстановяем (бутон)
• Тип (в съответствие с EN54-11) - B
• Вграден модул изолатор
• Материал, цвят - метал, прахово боядисване, червен
• Специален ключ за отваряне
• Авто-ресет при затваряне на вратата

SensoIRIS MCP150PR

EN54-11
EN54-17

SensoIRIS MCP150PB

EN54-11

• Ръчен бутон за стенен монтаж
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Работен елемент (2 части): невъзстановяем (чупещо се стъкло) и възстановяем (бутон)
• Тип (в съответствие с EN54-11) - B
• Вграден модул изолатор
• Материал (пластмаса), цвят - ABS, червен
• Специален ключ за отваряне
• Авто-ресет при затваряне на вратата

• Ръчен бутон за стенен монтаж
EN54-17
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Работен елемент (2 части): невъзстановяем (чупещо се стъкло) и възстановяем (бутон)
• Тип (в съответствие с EN54-11) - B
• Вграден модул изолатор
• Материал (пластмаса), цвят - ABS, син
• Специален ключ за отваряне
• Авто-ресет при затваряне на вратата
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SENSOIRIS
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ
SensoIRIS MIO

EN54-18

SensoIRIS MIO22M

EN54-18
EN54-17

SensoIRIS MC-Z

EN54-18

SensoIRIS MOUT

EN54-18
EN54-17

SensoIRIS MOUT - 240

EN54-18

• Гама входно-изходни модули
EN54-17
• Поддържат Teletek Electronics протокол
• Монтаж в малка пластмасова кутия с прозрачен капак
• Вграден модул изолатор
• Захранване от кръга
• Налични версии - MIO22 (2 входа/2 изхода); MIO04 (4 изхода); MIO40 (4 входа)
• IP40

• Модул с 2 входа и 2 наблюдаеми изхода
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Два работни режима на изходите: наблюдаеми и ненаблюдаеми
(програмират се чрез джъмпери)
• Монтаж в малка пластмасова кутия с прозрачен капак
• Вграден модул изолатор
• Захранване от кръга
• IP40

• Модул конвенционална зона
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPO
TTE кръгови разширители
• Монтаж в малка пластмасова кутия с прозрачен капак
• Вграден модул изолатор
• Захранване от кръга
• IP40

• Модул с потенциален изход за свързване на конвенционални сирени
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE
кръгови разширители
• Монтаж в малка пластмасова кутия с прозрачен капак
• Вграден модул изолатор
• IP40

• Модул с релеен изход
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Подходящ за управление на високоволтови вериги 240VAC
• Монтаж в малка пластмасова кутия с прозрачен капак
• Вграден модул изолатор
• Захранване от кръга
• Налични версии: MOUT-240/1 (с 1 релеен изход); MOUT-240/2 (с 2 релейни изхода)
• IP40

SensoIRIS MINP M

EN54-18

• Мини модул с един наблюдаем вход
• Предназначен за свързване на външни
устройства - активиране при действие от
управляващо устройство, при състояние
на пожар, към детектор за газ и др.
• Подходящ за вграждане в кутията на
управляващото устройство
• Поддържа Teletek Electronics протокол
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SensoIRIS MISO

EN54-17

• Модул изолатор
• Монтаж в малка пластмасова кутия за
стенен монтаж и отвори за прокарване
на кабели защитени с гумени уплътнения
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• IP40

SENSOIRIS
АДРЕСИРУЕМИ СИРЕНИ/СТРОБОВЕ
SensoIRIS WSOU/WSOU IS

EN54-3

SensoIRIS WS/WS IS

EN54-3

SensoIRIS WSST/WSST IS EN54-23

EN54-3/23
EN54-17

SensoIRIS BSOU/BSOU IS

EN54-3

SensoIRIS BSST/BSST IS

EN54-3

• Сирена за стенен монтаж
EN54-17
• Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB
• До 60 бр (НИСКО ниво на звука) / 30 бр (ВИСОКО ниво на звука) сирени в един кръг
• 32 типа звук, избираеми от панела
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Кръгова синхронизация за по-чист алармен сигнал
• Захранване от кръга
• Цвят - червен
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS WSOU IS
• IP21C, тип A

• Сирена със строб за стенен монтаж
• Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB
• До 60 бр (НИСКО ниво на звука) / 30 бр (ВИСОКО ниво на звука) сирени в един кръг
• 32 типа звук, избираеми от панела
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Кръгова синхронизация за по-чист алармен сигнал
• Захранване от кръга
• Цвят - червен, прозрачен
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS WS IS
• IP43C, тип B

• Сирена със строб за стенен монтаж (VAD - Visual Alarm Device)
• Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB
• До 60 бр (НИСКО ниво на звука) / 30 бр (ВИСОКО ниво на звука) сирени в един кръг
• 32 типа звук, избираеми от панела
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Кръгова синхронизация за по-чист алармен сигнал
• Захранване от кръга
• Цвят - бял, прозрачен
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS WSST IS EN54-23
• IP21C, тип A
• Диаграма на покритие: Open class

• Основа с вградена сирена, съвместима с детектори серия SensoIRIS
EN54-17
• Подходяща за монтаж на стена или таван
• Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB
• До 100 бр (НИСКО ниво на звука) / 30 бр (ВИСОКО ниво на звука) сирени в един кръг
• 32 типа звук, избираеми от панела
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Кръгова синхронизация за по-чист алармен сигнал
• Захранване от кръга
• Цвят - бял
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS BSOU IS
• IP21C, тип A
• Опция - предпазен капак, в случаите когато основата се използва само като сирена

• Основа с вградена сирена и строб, съвместима с детектори серия SensoIRIS
EN54-17
• Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB
• До 100 бр (НИСКО ниво на звука) / 30 бр (ВИСОКО ниво на звука) сирени в един кръг
• 32 типа звук, избираеми от панела
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Кръгова синхронизация за по-чист алармен сигнал
• Захранване от кръга
• Цвят - бял, прозрачен
• Вграден модул изолатор - модел SensoIRIS BSST IS
• IP21C, тип A
• Опция - предпазен капак, в случаите когато основата се използва само като сирена
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SENSOIRIS
УСТРОЙСТВА С IP ЗАЩИТА
SensoIRIS MCP150 IP67
• Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Вграден модул изолатор
• Монтаж на стена
• Нечуплив (възстановяем) работен елемент
• Тип (в съответствие с EN54-11) - A
• Светодиодна (LED) индикация
• Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане
• Защитен пластмасов капак
• Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода
• IP67 в съответствие с EN 60529

EN54-11
EN54-17
EN60529

SensoIRIS WSB IP65
• Водозащитена дълбока основа
• Монтаж на стена
• Фабрично монтиране стандартна основа SensoIRIS B124
• Сечение на свързващите проводници - 3mm2
• Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода
• IP65 в съответствие с EN 60529
• Съвместима със сирени за стенен монтаж SensoIRIS:

WSST/WSST IS

WSOU/WSOU IS

SensoIRIS IP55 PS Box
• Опционална голяма кутия за монтаж на модули SensoIRIS
• IP55
• Материал (пластмаса) - PS
• Размери - 176x126x57mm

14

WS/WS IS

КОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ

MAG
SERIES
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАНЕЛИ

MAG2

MAG4

MAG8

MAG8Plus

2

4

8

разшируем 8-16

32 за зона*

32 за зона*

32 за зона*

32 за зона*

Не

Не

Да

Да

2 (0.3A)

2 (0.3A)

2 (0.5A)

4 (0.3A)

Реле “Пожар“

Да

Да

Да

Да

Реле “Повреда“

Да

Да

Да

Да

Да (0.3A)

Да (0.3A)

Да (0.3A)

Да (0.3A)

Закъснение на сирените

Не

Не

Да

Да

Моментална зона

Не

Не

Да

Да

Светодиодна (LED)

Светодиодна (LED)

Светодиодна (LED)

Светодиодна (LED)

Чрез ключ

Чрез ключ

Чрез ключ

Чрез ключ

Пластмаса/Метал

Пластмаса/Метал

Пластмаса

Капак: пластмаса, Дъно: метал

Разширител за зони

Не

Не

Не

Да

Разширител за сирени

Не

Не

Не

Да

Модул памет (LOG) - опция

Не

Не

Да

Да

Модул релета - опция

Не

Не

Да

Да

Батерия

1x12V/7Ah

1x12V/7Ah

1x12V/7Ah

1x12V/18Ah

Стандарт

EN54 - 2/4

EN54 - 2/4

EN54 - 2/4

EN54 - 2/4

Зони
Брой устройства
Функция “Двойно действие“
Брой изходи за сирени

AUX изход

Индикация за събития
Ниво на достъп
Кутия

* при свързване на детектори от серия SensoMAG
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MAG2/4/8
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАНЕЛИ

EN54 - 2/4

MAG2, MAG4 и MAG8 са конвенционални пожароизвестителни алармени панели сертифицирани по EN54-2/4.
MAG2 поддържа работа с 2 фиксирани зони, към които се свързват детектори и ръчни бутони; MAG4 поддържа 4
фиксирани зони, а MAG8 - 8 фиксирани зони.
Панели MAG2, MAG4 и MAG8 са с малки, компактни размери, опростена индикация и допълнителна индикация за
проблеми, достъпна при сваляне на предния капак (техническо ниво).
Лесни за инсталиране и поддръжка, с интуитивен панел за работа от потребител, панелите MAG са изключително
подходящи за внедряване, както в жилищни сгради, така и в малки и средно големи офиси.
Зони:
• MAG2
• MAG4

2 фиксирани
4 фиксирани

Брой устройства към зона:

32

Батерия:

1, 12V/7Ah

Изходи за сирени:

2, наблюдаеми, 0.3A всеки

AUX изход:

24VDC/0.3A предпазител

Български език:

Да

MAG2

MAG2P

MAG4P

MAG4

Функционални характеристики

Технически характеристики

• Активен EOL модул осигуряващ непрекъснато
наблюдение на входовете
• Нива на достъп чрез ключ
• Лесна работа и поддръжка от потребител
• Метална или пластмасова кутия

Основно захранване....................................230VAC ± 10%
Консумация (при повреда в осн. захр.)......50mA
Вътрешно съпротивление на батерията....<1.6 Ohm
Работна температура...................................-5°C до +40°C
Тегло MAG2 (без батерия)............................2.7kg (м); 2.1kg (п)
Тегло MAG4 (без батерия) ...........................3.5kg (м); 2.1kg (п)
Размери, метална кутия MAG2...................200x290x80mm
Размери, метална кутия MAG4...................320x220x80mm
Размери, пластмасова кутия MAG2/4......... 340x290x100mm

Зони:

8 фиксирани

Брой устройства към зона:

32

Батерия:

1, 12V/7Ah

Брой изходи за сирени:

2, наблюдаеми, 0.5A всеки

Български език:

Да

MAG8

Функция “Двойно действие“: Да
Закъснение на сирените:

1-10 мин, програмируемо

Функционални характеристики

Технически характеристики

• Поддържа работа с модул релета MR8 и модул памет
LOG ML
• Активен EOL модул осигуряващ непрекъснато
наблюдение на входовете
• Нива на достъп чрез ключ
• Лесна работа и поддръжка от потребител
• Опростено програмиране чрез джъмпери
• Пластмасова кутия

Основно захранване....................................230VAC ± 10%
Консумация (при повреда в осн. захр.)......125mA
AUX изход.....................................................24VDC/0.3A предп.
Вътрешно съпротивление на батерията....<0.45 Ohm
Работна температура...................................-5°C до +40°C
Тегло (без батерия)......................................2.4kg
Размери на кутията.....................................340x290x100mm
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MAG8PLUS
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПАНЕЛ
• Разшируем от 8 до 16 зони
• Поддържа до 32 конвенционални детектора и/или ръчни бутона към всяка зона
MAG8Plus е конвенционален пожароизвестителен алармен панел сертифициран по EN54-2/4. Панелът поддържа работа
с 8 до 16 зони, към които се свързват детектори и ръчни бутони. MAG8Plus е изграден на модулен принцип - захранващ
блок, контролен панел (основна платка), разширители за зони/сирени, модул индикация и място за батерия. Работата на
панела се проследява чрез подробна светодиодна (LED) индикация, разделена на две групи - за инженера, поддържащ
системата (техническо ниво) и потребителя, използващ системата.
Панел MAG8Plus е подходящ за широк обхват приложения - големи офисни сгради, училища, магазини, и др.

EN54 - 2/4
Зони:

8, разшируем до16

Брой устройства към зона:

32

Батерия:

1, 12V/18Ah

Изходи за сирени:

4, наблюдаеми, 0.3A всеки

Български език:

Да

Функция “Двойно действие“: Да
Закъснение на сирените:

1-10 мин, програмируемо

Технически характеристики
Функционални характеристики
• Поддържа работа с модул релета MR8 и модул памет LOG ML
• Активен EOL модул осигуряващ непрекъснато наблюдение
на входовете
• Нива на достъп чрез ключ
• Опростено програмиране чрез джъмпери

ML

• Модул памет (LOG) за запис и преглед на
събития
• Съвместим с MAG8 и MAG8Plus*
• Памет за 8190 събития
• Работна клавиатура с 4 бутона
• LCD екран с подсветка
• Менюта на български език

Основно захранване....................................230VAC ± 10%
Консумация (при повреда в осн. захр.)......260mA*
AUX изход.....................................................24VDC/0.3A предп.
Работна температура...................................-5°C до +40°C
Тегло (без батерия)......................................4kg
Размери на дъното......................................441x331x80mm
Размери на капака.......................................461x344x45mm
* при свързани 4 разширителни модула за зони

MS 4

• Разширителен модул с
4 изхода за сирени
• Съвместим с MAG8Plus

* Вграден монтаж в кутията на панел MAG8Plus.
При инсталации с панел MAG8, модулът се монтира в малка пластмасова
кутия SB-U с прозрачен капак. Кутия SB-U се продава отделно.

MR 8

• Разширителен модул с 8 релейни изхода
• Съвместим с MAG8 и MAG8Plus
• 1A/12V или 0.5A/24V
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ME 4

• Разширителен модул с
4 изхода за зони
• Съвместим с MAG8Plus

IVY
ПОЖАРОГАСИТЕЛЕН ПАНЕЛ
• Конвенционален пожарогасителен алармен панел
• 2 зони за гасене и 1 конвенционална пожароизвестителна зона
IVY е пожарогасителен конвенционален панел сертифициран по EN54-2/4 и EN12094-1. Панелът е проектиран за съвместна
работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене.
IVY има 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална
пожароизвестителна зона. Чрез избор на автоматичен или ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) се
дава възможност на оператора да избере типа на управлението на процеса по пожарогасене. Пожарогасенето може да
бъде активирано и ръчно чрез специализиран бутон на предния панел “Manual Release“ (Ръчно задействане). Панел IVY е
проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействаща
система.
Опционално към конфигурацията на панел IVY може да се добави модул памет за запис и преглед на до 1000 събития.

EN12094-1, EN54 - 2/4

Технически характеристики

Основно захранване.....................................110-230VAC ±10%
Честота..........................................................47-60Hz
Електрически изход......................................26VDC; 1.5A
Консумация...................................................0.3A@230VAC; 0.7A@110VAC
Вътрешно съпротивление на батерията.....<0.3 Ohm
Работна температура....................................от -5°C до +40°C
Тегло (без батерии).......................................~3.2kg
Размери.........................................................324x314x82mm

Функционални характеристики
Зони:

3 (2 за пожарогасене +
1 конвенционална)

Брой устройства към зона:

32

Батерия:

2х12V/7Ah (последователно
свързване)

Изходи за сирени:
(наблюдаеми, потенциални)

2, 0.3A всеки

Изход за пожарогасене:
(наблюдаем, потенциален)

1A@5мин/3A@20ms

Входове:
(наблюдаеми)

6

Входове, релеен тип:
(не-наблюдаеми)

3

Входове, OC тип:
(не-наблюдаеми)

4

Екран:

2-цифрен, 7-сегментен, LED

Български език:

Да

Стандарт:

EN12094-1; EN54 - 2/4

IVY ML

• Опционален модул памет за гасителен панел IVY
• Вграден монтаж в кутията на панела
• Памет за 1000 събития
• Работна клавиатура с 4 бутона
• LCD екран с подсветка
• Менюта на български език

SensoMAG MRB50

• Бутон “Ръчно задействане“
• Ръчно активиране на системата за
пожарогасене
• Защитен предпазен капак
• Нечуплив (възстановяем) работен
елемент
• Цвят - жълт

SensoMAG MHB50

• Бутон “Аварийно спиране“
• Аварийно спиране на системата за
пожарогасене с газ
• Защитен предпазен капак
• Цвят - син
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SENSOMAG
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДЕТЕКТОРИ
SensoMAG F10
• Детектор с фиксирана температура
• Сработва при достигане на температура над 60°C, клас A2/S (SensoMAG F10A)
• Сработва при достигане на температура над 75°C, клас B/S (SensoMAG F10B)
• Цифров работен алгоритъм
• Нископрофилен дизайн
• LED индикация с 360° видимост
• Светодиодна индикация на състоянието - през 8 секунди

EN54 - 5

EN54 - 5

SensoMAG R20
• Диференциално-максимален температурен детектор (Rate-of-Rise)
• Сработва при достигане на температура над 58°C или при рязко покачване
на температурата в помещението, клас A1/R
• Цифров работен алгоритъм
• Нископрофилен дизайн
• LED индикация с 360° видимост
• Светодиодна индикация на състоянието - през 8 секунди

SensoMAG S30
• Оптично-димен детектор
• Автоматична температурна компенсация за намаляване на броя на фалшиви
сработвания
• Цифров работен алгоритъм
• Нископрофилен дизайн
• LED индикация с 360° видимост
• Светодиодна индикация на състоянието - през 8 секунди
• Гумено уплътнение за допълнителна защита на димната камера

SensoMAG M40

EN54 - 5/7

• Комбиниран детектор (оптично-димен и диференциално-максимален
температурен детектор), клас A1/R
• Автоматична температурна компенсация за намаляване на броя на фалшиви
сработвания
• Цифров работен алгоритъм
• LED индикация с 360° видимост
• Светодиодна индикация на състоянието - през 8 секунди
• Гумено уплътнение за допълнителна защита на димната камера
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EN54 - 7

SENSOMAG
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРНИ ОСНОВИ
SensoMAG B24
• Стандартна основа 24V, за серия детектори SensoMAG
• Подходяща за панели с консумация в алармено състояние до 15mA

SensoMAG B24D
• Стандартна основа с Шотки диод 24V, за серия детектори SensoMAG
• Детекция за свален детектор от основата
• Подходяща за панели с консумация в алармено състояние до 15mA

SensoMAG B24RD
• Стандартна основа с Шотки диод 24V и повишен ток в алармено състояние, за
серия детектори SensoMAG
• Детекция за свален детектор от основата
• Подходяща за панели с повишена консумация в алармено състояние от 45mA и
по-висока

SensoMAG B12L/U
• Основа с релеен изход, 12V
• За приложение в сигнално-охранителни алармени системи
• Два режима на работа: със задържане на релето и с автоматичен ресет
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SENSOMAG
КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЪЧНИ БУТОНИ
SensoMAG MCP50

EN54 - 11

• Ръчен бутон за стенен монтаж
• Нечуплив (възстановяем) работен елемент
• Светодиодна (LED) индикация за състоянието
• Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане
• Опция - защитен пластмасов капак
• IP40

SensoMAG MCP50 IP67

EN54 - 11
EN 60529

• Водозащитен ръчен бутон за външен монтаж
• Монтаж на стена
• Нечуплив (възстановяем) работен елемент
• Тип (в съответствие с EN54-11) - A
• Светодиодна (LED) индикация на текущото състояние
• Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане
• Защитен пластмасов капак
• Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода
• IP67 в съответствие с EN 60529

22

СИРЕНИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
SF 100 WSST

EN54 - 3/ 23

SF 100 RSST

EN54 - 3

SF 100 RSND

EN54 - 3

• Сирена със строб за вътрешен монтаж
• Тип на звукоизлъчвателя - пиезо
• Строб - светодиоден (LED)
• Две нива на звука: ВИСОКО - 100dB; НИСКО - 92dB
• Нископрофилен дизайн
• Максимална консумация: 20mA@27VDC
• 32 типа на звука
• 2 изхода: за евакуация и пожарна аларма
• Дву-проводно свързване
• Цвят - бял, прозрачен корпус

• Сирена със строб за вътрешен монтаж
• Тип на звукоизлъчвателя - пиезо
• Строб - светодиоден (LED)
• Две нива на звука: ВИСОКО - 100dB; НИСКО - 92dB
• Нископрофилен дизайн
• Максимална консумация: 20mA@27VDC
• 32 типа на звука
• 2 изхода: за евакуация и пожарна аларма
• Дву-проводно свързване
• Цвят - червен, прозрачен корпус

• Сирена за вътрешен монтаж
• Тип на звукоизлъчвателя - пиезо
• Две нива на звука: ВИСОКО - 100dB; НИСКО - 92dB
• Нископрофилен дизайн
• Максимална консумация: 20mA@27VDC
• 32 типа на звука
• 2 изхода: за евакуация и пожарна аларма
• Дву-проводно свързване
• Цвят - червен

SF 105
• Сирена за вътрешен монтаж
• Тип на звукоизлъчвателя - пиезо
• Звуково налягане - 105dB
• Строб - светодиоден (LED)
• Пластмасов корпус
• Основно захранване - 24VDC
• Дву-проводно свързване
• Консумация - 80mA
• Цвят - червен

EN54 - 3
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СИРЕНИ
КОНВЕНЦИОНАЛНИ, ВЪНШЕН МОНТАЖ
SF 200

EN54 - 3

• Сирена за външен монтаж
• Строб - светодиоден (LED)
• Допълнителен светодиоден индикатор за текущото състояние
• Звуково налягане - 96dB
• Основно захранване - 20-30VDC
• Пластмасов корпус
• IP54 защита за електрониката
• Консумация - <17mA@24V
• Цвят - червен

SF 300
• Сирена за външен монтаж
• IP44 защита за електрониката
• Тип В
• Строб - светодиоден (LED)
• Два вградени пиезоизлъчвателя
• Звуково налягане - 95dB@1m
• Основно захранване - 20-30VDC
• Пластмасов корпус
• Консумация - <28mA@24VDC
• Цвят - червен
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EN54 - 3

АКСЕСОАРИ
СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
SensoIRIS Programmer

• Устройство за програмиране на адреси
• Адресиране на устройства от серия SensoIRIS - детектори, сирени и модули
• Поддържа Teletek Electronics протокол
• Мобилност при работа
• Менюта на български език
• Опция - захранване с батерии 4x1.5V (не са включени в комплектацията)
• Комплекта включва: кабели за програмиране на устройства SensoIRIS от тип “клема“; AC-DC адаптер за
основно захранване.

FRL - 1

• Изнесен светодиоден индикатор, 24V
• Повтаря светлинната индикация на 1 или няколко детектора за пожароизвестяване
(макс. до 3 бр SensoMAG или SensoIRIS детектора)
• 1 вход
• В съответствие с EN54-23

Комплект капачета за ръчен бутон

• Комплект от 5 бр. защитни капачета за ръчен бутон
• Съвместим с SensoMAG MCP50 и SensoIRIS MCP150

Комплект капачета за основа със сирена

• Защитен предпазен капак
• Съвместим с основи SensoIRIS BSхх, когато устройството се използва само като сирена
• Комплект от 5 бр. защитни капачета за основа

Дълбока основа

• Дълбока основа
• Приложение при монтаж върху неравни повърхности, тръбопроводи, окачени тавани, и т.н.
• Съвместим с детектори серия SensoMAG и SensoIRIS

Fireray One

• Лъчево-рефлекторен конвенционален детектор за дим
• Специализиран протокол за самонастройка
• Захранващо напрежение: 14 - 36VDC
• Ниска консумация
• Релеен изход: Аларма и Повреда (VFCO) 2A @ 30 VDC
• Работно разстояние: 5 -120m (за 5-50m - изисква се 1 рефлектор; за 50-120m - изискват се 4 рефлектора)
• Подходящ за използване в малки и големи помещения
• IP55
• Сертифициран по EN54-12

FLM Kit - Комплект планки

• Комплект планки за вграден монтаж
• За монтаж в стени от гипсокартон с дебелина до 25 mm
• Комплекта включва: 2 бр. планки, винтове и шайби за монтаж
• Съвместим с панели IRIS и MAG8Plus

PS2410

• Самостоятелен захранващ блок
• 24 VDC/1A
• Метална кутия
• Трансформатор
• В съответствие с EN54-4

SB-U

• Универсална малка пластмасова кутия
• За монтиране на модул памет ML при инсталации с MAG8 пожарен панел
• Прозрачен капак за лесна визуална инспекция
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СОФТУЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
е софтуер за програмиране на
алармени и пожароизвестителни панели,
производство на Телетек Електроникс АД.
Софтуерът позволява бързо, лесно и интуитивно
програмиране на широка гама панели.

ProsTE - Основни предимства

Поддържани продукти:

• Интуитивен графичен интерфейс
• Лесно програмиране на всички системни параметри
• Спестява време и усилия на всеки инсталатор
• Позволява създаването на конфигурации по подразбиране в tdf формат (teletek data files),
които са готови за използване на обект
• Намалява вероятността за грешки при програмиране
• Без необходимост от помнене на адреси
• Достъпен за изтегляне и ъпдейт от сайта на производителя www.teletek-electronics.com/bg
• Менюта на български език

• Eclipse 8/16/32/99
• BRAVO Безжичен панел
• IRIS
• SIMPO
• IRIS/SIMPO Репитер
• ARGUS
• TTE GPRS Standard
• TTE GPRS Simple
• TTE LAN
• TTE Combo
• TP2000 (ver. 8.xx)

OBSERVER
СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ
Observer е софтуер за мониторинг на обекти,
оборудвани с адресируеми пожароизвестителни
панели IRIS, IRIS PRO и SIMPO.
Функционални характеристики

• В съответствие с техническите и функционални спецификации
на адресируемите пожароизвестителни панели производство на
Телетек Електроникс АД
• Поддържа работа с до 64 панела IRIS, IRIS PRO и SIMPO - до 1000
устройства към всеки IRIS и IRIS PRO панел, и до 500 устройства
към всеки SIMPO панел
• Мониторинг на състоянието на устройствата - Аларма, Нормален
режим, Повреда
• Показва пълна информация за детектора в алармен режим зона, име и т.н.
• Мониторинг на повредите в панела - ниска батерия, загуба на
основно захранване и т.н.
• Позволява управление на панела – заглушаване на вътрешния
зумер, заглушаване на сирени, евакуация, ресетиране
• Позволява импорт на архитектурни планове или снимки, на
които се позиционират детекторите (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF)
• Поддържа LOG на събитията, във формат за печат
• Сигнализира визуално и звуково в случай на аларма или
повреда
• Вграден ModBus протокол
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Observer - Основни предимства

• Интегрирана видео верификация
• Директен импорт на ProsTE файлове (име на устройсво,
име на зона, име и IP адрес на панел)
• Възможност за Drag and drop поставяне на устройства
• Управление на панелите
• Минимално програмиране
• Опростен и интуитивен потребителски интерфейс
• Поддържа работа с OS Windows 7/8.1/10
• Менюта за български език
• Защита чрез парола и хардуерен ключ (Dongle)
• Звукова сигнализация при настъпване на събитие

адрес: ул. “Сребърна” 14А, София - 1407, БЪЛГАРИЯ
Тел.: (+359 2) 9694 800
Факс: (+359 2) 962 52 13
e-mail: info@teletek-electronics.bg
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