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Hvem er Zettler?

Zettler har en lang og stolt tradition for 
brandsikring. Zettler blev grundlagt i 
München i 1877 som Elektrotechnische 
Fabrik Alois Zettler og blev hurtigt et 
anerkendt navn inden for brandsikring, 
signallyssystemer og andre 
bygningskontrolløsninger i højeste 
kvalitet.

Da Zettler blev del af Tyco International 
i 1996, blev brandsikringsprodukterne 
lanceret i hele Europa, og segmentet 
er siden vokset kraftigt og har 
draget fordel af de ressourcer og den 
investering, der blev stillet til rådighed 
af Tyco.

/ / Produktion  
i verdensklasse

I dag fremstilles ZETTLER-produkter på 
globalt certificerede europæiske Tyco-
ejede fabrikker i verdensklasse for at 
sikre den højeste kvalitet samt den 
bedste sundhed og sikkerhed.

MZX-teknologi

Zettlers brandsikringssystemer er 
bygget på MZX-teknologiplatformen, 
som er udviklet på baggrund af 
de bedste innovationer fra Tyco-
selskaberne på brandsikringsområdet.

/ / Globale certificeringer

ZETTLER-produkter har global 
certificering fra mange godkendende 
myndigheder, og produktudvikling 
og produktionsprocesser revideres 
regelmæssigt og kontrolleres af 
uvildige prøveinstitutter over hele 
verden.

/ / 

/ / 

Baseret på 100 års  
produktinnovation

/ / Zettler i 2000'erne

Zettler var en af verdens første 
producenter af brandsikringsprodukter, 
der migrerede fra analog til digital 
kommunikationsteknologi for at sikre 
et højt niveau af systemholdbarhed og 
pålidelighed. Zettlers ZX Digital-protokol 
leverer pålidelig kommunikation på nye 
og eksisterende kabler af alle typer og i 
alle slags kabelføringer og fungerer på 
trods af beskadigelse forårsaget af fugt 
eller brand.

/ / Zettlers produktsortiment er baseret på MZX-teknologi, som leverer 
nogle af de mest avancerede brandsikringsfunktioner på markedet. 

MZX-teknologiplatformen er udviklet på baggrund af mange års 
produktinnovation og udvikling i hele Europa. Denne platform har 
i mere end 100 år produceret nogle af de bedste sensorteknologier 
og har i vidt omfang bidraget til tidlig detektion og minimering af 
falske alarmer. Teknologien har også være ansvarlig for nogle af de 
bedste installationsteknikker, der giver mulighed for nem og fleksibel 
konstruktion og installation. Dette har resulteret i, at Zettlers produkter 
er blandt de mest holdbare, pålidelige og nyttige systemer på markedet 
med den bredeste overholdelse af standarder.

Om  
Zettler



MZX-teknologi er bygget på tidligere innovationer, herunder ZX Digital-kommunikationsprotokollen og hurtige logiske ZX-
detektionsalgoritmer, for at levere en kombination af avanceret brandsikring, afvisning af falske alarmer og robust, pålideligt design i 
topklasse. Kombineret med sin brugervenlige installation og avancerede servicefunktioner giver Zettlers produktsortiment montører 
og slutbrugere en verdensførende løsning.

ZETTLER og  
MZX Technology  

sikrer fremtiden
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/ / ZETTLER PROFILE 

ZETTLER PROFILE er et kraftfuldt branddetekterings- og alarmsystem, som er 
baseret på MZX Technology. Systemet er meget modstandsdygtigt over for eksterne 
faktorer såsom elektrisk støj og kilder til falskalarm. Den nye brugergrænseflade med 
berøringsskærm og kontekstafhængig hjælp er ergonomiskudformet, så alle funktioner 
er brugervenlige.

/ / 3oTEC-multisensor

3oTec-multisensoren tager den bedste optiske røgdetektionsteknologi og kombinerer 
den med detektion af kulilte og varme for at give en universel branddetektor med 
algoritmer, der muliggør tidlig detektion af langsomt ulmende brande samt sikring imod 
falske alarmer, der simpelthen ikke kan opnås alene med optiske branddetektorer.

/ / Avanceret systemarkitektur

MZX-teknologiens avancerede systemarkitektur sikrer, at Zettlers 
brandsikringstavler er forud- og bagudkompatible, og understøtter redundante 
netværk, IP-kommunikationsteknologi, avancerede brugergrænseflader og åben 
protokolintegration med andre systemer i bygningen.   

MZX-teknologi gør Zettlers produktsortiment til et af de mest robuste og 
pålidelige brandsikringssystemer på markedet med et misundelsesværdigt sæt 
produktgodkendelser, registreringer og certificeringer. Zettlers produkter er ikke 
kun godkendt til de angivne minimumskrav. Produkterne gennemgår de mest 
omfattende certificeringsprogrammer for at sikre det højeste niveau af pålidelighed 
og ydeevne.

Uovertruffen modstandskraft,
driftssikkerhed og ergonomi

Ergonomisk design

PROFILE-brandalarmens kontrolpanel er 
designet med henblik på slutbrugerne. 
Dens brugergrænseflade med 
berøringsskærm er ergonomisk 
udformet med en intuitiv infoknap og 
kontekstfølsom hjælp. Funktionerne på 
PROFILE-panelet er brugervenlige for 
alle slutbrugere fra systemintegratorer til 
brandmænd.

/ / Robust netværk af 
brandtavler

Zettlers redundante peer-to-peer 
tavlenetværk imødekommer ikke bare 
EN54 del 13, men er også godkendt 
til EN54 del 2, hvilket betyder, at flere 
brandtavler, der forbindes gennem 
netværk, godkendes til at fungere, som 
om de udgjorde en enkelt distribueret 
brandtavle. Selvom netværket brydes 
på to steder, kan brandtavlenetværket 
fortsætte med at fungere som to 
systemsegmenter.

/ / Pålidelighedscertificeringer

Zettlers systemer er udviklet til brug under 
de mest krævende industriforhold, men 
alle Zettlers installationer er nu certificeret 
til Sikkerhedsintegritetsniveau 2 (SIL2) 
som beskrevet i den internationale 
IEC6508-standard.

/ / 



Ergonomisk designede
produkter

PROFILE-panelet er ergonomisk 
udformet, så brugerne er indtænkt i hele 
designet for at optimere komforten, 
funktionaliteten og brugervenligheden.

Panelets intuitive LED-berøringsskærm
er udstyret med en infoknap, som 
giver kontekstfølsom hjælp og 
betjeningsinstruktioner. Dette garanterer 
hurtig og pålidelig hjælp, selv for uerfarne 
brugere.

/ / 
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Zettler har altid stået for høj kvalitet og megen værdi for 
pengene. Zettlers systemer udvider i dag denne værdi 
igennem hele brandsikringssystemets levetid. 

Zettlers brandsikringsprodukter indeholder et 
væld af funktioner, der sparer på pengene fra 
selve installationsdagen. Funktioner, der reducerer 
installationsomkostningerne, forenkler konfiguration og 
gør servicering hurtigere, medfølger som standard. 

Brugen af MZX-teknologi sikrer udvidet levetid og 
forudkompatibilitet med næste generations produkter. 

Lavere omkostningerne i  
løbet af levetiden og  
overlegen servicevenlighed
vicevennlighet

Total  
systemintegration 

Fremtidssikring af Zettlers produkter 
er en vigtig designprioritet, og MZX-
teknologisystemarkitekturen sikrer, at 
fremtidige opgraderinger af software, 
hukommelse og mikroprocessorer 
nemt kan foretages. Derudover er 
kompatibiliteten med tidligere 5. 
generations detektorer problemfri. 
Tidligere generationer af detektorer 
understøttes også af Zettlers 
tavletilbehør som f.eks. Zetfas/STI-
loopkortet og det universelle DDM800-
brand- og gasdetektordemodul. 
 

/ / RSM (Reflective Sound 
Monitoring)

Lydgiverne og signallys i Zettlers 
produktsortiment bidrager også til 
reducerede levetidsomkostninger. 
Lydgivere med RSM (Reflective Sound 
Monitoring) bruger deres integrerede 
mikrofon til at overvåge egen drift, 
hvilket udgør en hurtig og enkel 
regelmæssig afprøvningsmekanisme 
for systemet, der undgår at forstyrre 
bygningens beboere. Produkter med 
RSM har også fjernbetjening af tone 
og lydstyrke, hvilket er uvurderligt 
under installation af systemet.

/ / 

Tidsbesparende 
montering 

En af flere værdifulde 
installationsbesparende funktioner 
i Zettlers produktsortiment er den 
tidsbesparende montering. Den 
tidsbesparende montering er et hurtigt, 
pænt og nemt installationshjælpemiddel 
til montering af detektorer på 
nedhængende lofter. Allervigtigst 
er det dog, at den tidsbesparende 
montering gør det muligt at installere 
detektorerne, så de fungerer, før loftet 
er færdiginstalleret. Dette forenkler 
betydeligt projektstyringen af store og 
komplekse installationer. 

/ / ESL (Extended  
Service Life)

Zettlers 6. generations detektorer 
omfatter det nyeste optiske ESL-
kammerdesign, som har fordoblet 
levetiden for optiske røgdetektorer. 
Dette er nyttigt under alle forhold, 
men er specielt nyttigt i områder, hvor 
normale røgdetektorer hurtigt bliver 
snavsede. 

/ / TrueInsights eksterne
services

TrueInsights eksterne service er en
revolutionerende webbaseret teknologi,
som er afgørende for ZETTLER-
branddetekteringssystemernes 
fremtid. TrueInsight kommunikerer 
over IP, overvåger flere 
branddetekteringssystemer og 
identificerer problemer fra én ekstern
placering.

Med ekstern identifikation af problemer
via automatiske alarmer kan den bedste
fremgangsmåde bestemmes på en
proaktiv måde. Med mere nøjagtige
diagnostiske oplysninger er 
brandvæsenet bedre forberedt, når de 
ankommer, og brandsystemerne kan 
vedligeholdes efter en højere standard, 
så risikoen for driftstab reduceres.

/ / 



ZETTLERs analoge adresserbare
branddetekteringssystem

/ / Tyco Expert Graphics (TXG)
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Netværk med TLI800EN-
netværksmodulet

Dette modul giver MZX-teknologi-
brandkontrolenheder mulighed for 
problemfrit at forbindes gennem 
netværk. Kommunikationsnetværket 
MZX-net består af en samling 
netværksmoduler og perifert udstyr, 
der sammen danner et fejlbestandigt 
og fleksibelt peer-to-peer netværk 
for MZX Digital adresserbare 
brandkontrolenheder. Med dette 
netværk kræves der ingen vært 
eller hovedkontrolenhed, og hvis 
kommunikationen på netværket 

/ / 

afbrydes, vil alle noderne i et peer-
to-peer netværk fortsætte med at 
fungere som standalone brandtavler. 
Derudover kan netværket nemt 
udvides eller omorganiseres, da 
det programmeres lokalt. MZX-
teknologinetværket har komplette 
EN54-godkendelser og er udviklet 
til brug i højhuse til erhvervs- eller 
beboelsesformål. Systemet er 
tilsvarende egnet til campusmiljøer 
som universiteter, hospitaler og 
industriparker.

/ / LAN

6. generations detektorer

Bedre miljøydeevne.

Bedre detektionsydeevne.

Bedre fejltolerance.

Reducerede levetidsomkostninger.

Hurtigere, nemmere og sikrere at installere 
og servicere.

/ / 

/ / Overvågningscenter

/ /  Op til 99 paneler kan  
problemfrit forbindes gennem  
netværk, hvilket betyder, at  
systemet altid kan udvides

/ /  Op til 250 6. generations 
detektorer pr. loop
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Nulindvirkning på 
mennesker og planet

Zettlers brandsikringsprodukter er udviklet til at 
understøtte Tycos nulindvirkningspolitik, som handler 
om nulindvirkning på mennesker og miljø, en stadigt 
vigtigere politik for montører, bygningsejere og beboere. 
Zettlers nulindvirkningsprogram handler om at minimere 
indvirkningen på miljøet samt risikoen for indvirkning 
på menneskers sundhed og sikkerhed under hele 
brandsikringssystemets levetid. Uanset om dette er under 
fremstillingsprocessen, installationen, driften eller under 
nedtagning, genbrug og bortskaffelse af systemet.

Zettler først med Green 
Passport 

Som del af et løbende program har 95 
% af Zettlers brandsikringsprodukter 
nu fået et Green Passport som følge 
af uvildig tredjepartsanalyse af 
produkternes kemiske indhold. Lige 
som det europæiske "blyfri-initiativ" 
tester Green Passport produkterne 
for meget små mængder af 14 andre 
farlige stoffer. Dette er primært til 
installation på skibe og er en vigtig 
miljømæssig godkendelse.

/ / 
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Vi bruger teknologi  
til at reducere  

vores samlede  
CO2-belastning

Sundhed og sikkerhed
Vi omdesigner vores produkter for at gøre livet 
lettere for personale og kunder. Hvor det er 
muligt, forsøger vi at designe produkter, der 
reducerer indvirkningen på mennesker såvel 
som miljøet.
Derfor har vi indstillet produktionen af ICSD’er 
og erstattet dem med en højtydende optisk 
detektor. På denne måde forbedres sundhed 
og sikkerhed, og miljørisikoen nedbringes, fordi 
detektorer med radioaktive stoffer ikke længere 
leveres.

Genbrug går endnu 
længere 

Returneret udstyr, der ikke består 
testning igen, sendes til genbrug, men 
vores komponentprogram udtager 
kritiske elektroniske komponenter 
fra printkort til fremstilling af nye 
reservedele for at forlænge levetiden.

/ / Beskyt det vigtigste
Selvom røgalarmer med ionkammer
(ICSD’er) ikke udgør nogen risiko, når de
er monteret, indeholder ICSD’er en 
anelse radioaktivt materiale, som kan 
være en potentiel fare, når et stort 
antalopbevares eller transporteres 
sammen. Tyco har elimineret denne 
risiko ved at indstille produktionen af 
ioniserede detektorer, hvilket styrker 
deres engagement for at beskytte, hvad 
der betyder mest.

/ / 

Cloud-tjenester reducerer 
energifodsporet

Zettlers brandsikringssystemer 
anvender meget lidt energi under 
driften, men bare et enkelt, unødigt 
servicebesøg i systemets levetid 
kan fordoble energiforbruget i 
installationens levetid. En af de største 
fordele ved Zettlers cloud-tjenester og 
fjerndiagnose er at eliminere unødige 
servicebesøg og sikre, at et enkelt 
besøg er alt, hvad der er behov for. 
Ved brug af prædiktiv diagnose er det 
endda muligt at opnå dette, før fejl på 
systemet opstår.

/ / 



Omfattende
serie af

kontrolpaneler
og tilbehør

Zettlers udbud af kontrolpaneler 
og tilbehør omfatter et 
komplet sortiment af 
standalone adresserbare, 
netværksadresserbare og 
traditionelle paneler. Dette omfatter 
også gasudløsningspaneler. Disse 
paneler er designet til at være 
robuste, kompakte og nemme at 
installere og konfigurere. De er 
også forud-/bagudkompatible og 
intuitive at betjene.

Zettler Brandsikring // MZX-teknologi Zettler Brandsikring // Komplet sortiment
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/ / Traditionelt sortiment
Traditionelle MZX-C- og MZX-C+-kontrolpaneler anvender 
et eller flere kredsløb, der er forbundet med sensorer 
tilsluttet parallelt. De har en kapacitet på 2-32 zoner 
og mulighed for tilslutning af eksterne forstærkere. 
De understøtter også det komplette sortiment af 
EN54-godkendte serie 600 detektorer, herunder 
fotomultisensorer og CO-multisensorer. MZX-C+ har 
også mulighed for omfattende tilpasning, som er 
programmerbart via kontakter og frontpanel. 

Adresserbar serie
Denne serie omfatter MZX 125/ 250 (1 + 2 loop) og MZX 
500*, som har to multilooptavler, der er de første af en ny 
generation af ZETTLER-brandsystemer, der anvender  
MZX-teknologi™.

/ / 

/ / 

ZETTLER PROFILE er et kraftfuldt branddetekterings- og 
alarmsystem, som er baseret på MZX Technology. Eftersom 
MZX Technology oprindeligt er udviklet til betjening i de  
mest fjendtlige miljøer, er systemet meget  
modstandsdygtigt over for eksternefaktorer såsom elektrisk 
støj og kilder til falskalarm. Den nye brugergrænseflade  
med berøringsskærm og kontekstafhængig hjælp er  
ergonomisk udformet, så alle funktioner er brugervenlige.

/ / Netværksparat
Adresserbar serie

Slukkepaneler 
Denne serie omfatter FAST2000® og MZX-e Extinguishing 
Control Panel. FAST2000/2-serien er udviklet til 
små, mellemstore og store installationer i erhvervs- og 
industribygninger. De er baseret på den nyeste Tyco 
PBS-teknologi og overholder EN54-2/-4-standarden for 
brandalarmtavler, og førhen EN12094-1-standarden 
for slukningssystemer samt VdS-retningslinjer. 
MZX-e er kraftfuld og brugervenlig og er den eneste 
slukningskontrolenhed, der er godkendt til både 
Slukningsstandard EN12094 og Brandsikringsstandard 
EN54 del 2 og 4. Tavlen er nem at installere, programmere 
og betjene og har omfattende konfigurationsmuligheder. 
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Vi giver dig livsvigtig tid  
til at klare potentielt 

alvorlige brandsituationer

Zettler Brandsikring // Særlige miljøer

Særlige miljøer  
kræver særlige løsninger

/ /  FlameVision FV400 og FV300

/ / VESDA Aspirating Detector

/ / 3oTec Triple Sensor

/ /  Loopdrevede 
stråledetektorer

/ / IAS800 Aspirating Detector

/ /  MERIDIAN-gasdetektering

/ / Detektorer fra 
       Serie 800

/ / SensorLaser Plus

En betydelig del af ejendomme, specielt i industri- og 
produktionssektoren, har behov for særlig brandsikring. Disse områder 
er normalt forbundet med potentielt eksplosive atmosfærer på grund 
af tilstedeværelsen af brandfarlige gasser eller støv. Zettlers sortiment 
omfatter også særlige brandsikringsløsninger, der er udviklet til sikring 
af mange flere miljøer og beskyttelse imod potentielle risici.

/ / Loop drevne 
linjerøgdetektorer

Loop drevne linjerøgdetektorer  giver 
en økonomisk løsning mht. installations- 
og serviceomkostninger til sikring af 
store arealer som f.eks. lagerbygninger. 
Selvafstemmende refleksive linjerøg-
detektorer og traditionelle ende-til-
ende-versioner fås i Zettlers sortiment, 
herunder nyudviklet røgdetektion i åbne 
områder, der anvender optisk afbildning 
til automatisk at afstemme, kalibrere og 
detektere.

/ / Sensor Laser Plus

SensorLaser™ Plus garanterer hurtig 
og løbende branddetektion, selv under 
komplekse og skiftende omgivende 
forhold. Dette lineære detektionssystem 
giver mulighed for konstant overvågning 
af lange og meget fragmenterede anlæg 
som f.eks. trafik- og forsyningstunneler, 
kabelføringer og transportbånd samt 
store bygninger som produktionshaller, 
kølerum og parkeringshuse.

/ / 

Røgdetektion i luften

VESDA-røgdetektion tilbyder en yderst 
følsom metode til detektion af brande 
på et meget tidligt stadie. De er ideelle 
i områder som computerrum og 
andre højrisiko- og højværdiområder. 
Udbuddet af produkter strækker sig fra 
den økonomiske IAS800 Aspirating 
Detector-enhed, der ofte anvendes til 
sikring af svært tilgængelige områder 
som elevatorskakte, til LaserPlus-
detektoren med flere prøvetagningsrør 
og MZX-grænseflade på højt niveau.

 

/ / / / Kombineret brand- og 
gasdetektion

Områder, der kræver branddetektion, 
kræver ofte også gasdetektion, og 
den mest økonomiske løsning kan 
være et kombineret system. 3oTec-
multisensordetektoren med MZX-
teknologi kan konfigureres til at give 
separate og genkendelige alarmforhold 
til både brand- og toksiske CO-alarmer. 
VESDA-røgdetektionssystemet kan 
kombineres med VESDA ECO-detektorer 
til at opfange en lang række brændbare 
gasser. 

/ / 

Flammedetektion

Zettlers FlameVision FV300 er en 
serie arraybaserede flammedetektorer, 
der anvender en multiinfrarød array 
til at detektere flammer og angive 
positionsoplysninger, så lokaliseringen 
af en flamme i detektorens synsfelt 
kan kommunikeres. Derudover kan 
et indbygget overvågningskamera 
transmittere "detektorens synsfelt" 
i det sikrede område til en monitor. 
Positionsdataene lægges oven på 
kamerabilledet for præcist at vise, hvor 
årsagen til alarmen befinder sig.

Detektion i farlige 
områder

Det egensikre system 602 omfatter 
traditionel røg- og varmedetektion, 
mens system 800 er en MZX Digital-
løsning. Begge systemer er ATEX- og 
ICEX-godkendt til brug i gasholdige 
eller støvede og potentielt eksplosive 
atmosfærer. Under støvede forhold, hvor 
røgdetektion kan være problematisk, 
er en kombineret kulilte/varme-
branddetektor en mulighed.

MZX Special Hazards  
detektion og anvendelser 

TM

/ / Detektorer fra 
       Serie 600

/ / Omfattende
        serie af
        kontrolpaneler
        og tilbehør



Zettler Brandsikring // Anvendelser

Sundhedssektoren

Der skal tages særligt hensyn 
ved konfiguration af systemer 
på hospitaler, plejehjem og 
sundhedscentre, da dette er steder, 
hvor mange specielt udsatte 
mennesker færdes. Derfor er systemets 
pålidelighed altafgørende, da dets 
primære funktion er at redde liv. 

På grunden af disse menneskers 
nedsatte førlighed og sandsynligheden 
for, at nogle sover (også om dagen), 
skal det valgte system kunne give den 
tidligst mulige advarsel i tilfælde af 
brand.

Derudover skal særlige alarm- og 
evakueringsprocedurer indtænkes for 
mennesker med andre handicap som 
f.eks. nedsat hørelse. For at minimere 
afbrydelser for patienter, f.eks. på en 
operationsstue, er det altafgørende, at 
detektionssystemerne ikke genererer 
falske alarmer.

/ / Industrien

Produktions- og lageranlæg kan 
udgøre høj brandfare. Selvom de 
indeholder varer af høj værdi, kan 
potential skade i produktionen 
også resultere i betydelige 
markedsandelstab på grund af 
længerevarende lukning efter en 
brand.

Detektionssystemer i industrianlæg 
skal kunne klare barske miljøer 
(varme, støv, kulde, eksplosive 
forhold). Vi tilbyder specialiserede 
brandsikringsprodukter til særligt 
farlige miljøer. 

Afhængig af produktions- og 
lageranlægget er vi i stand til at 
planlægge skræddersyede løsninger. 

/ / Fritid

Alle fritidsanlæg som f.eks. hoteller, 
biografer, sportsanlæg, auditorier, 
stadion og endda svømmehaller udgør 
en brandfare.

Særligt hoteller er tilbøjelige til 
uønskede alarmer. Disse forårsages 
ofte af en usædvanlig hændelse tæt på 
en sensor, f.eks. at der bliver røget en 
cigaret under sensoren. 

Tidlig detektion kræves, særligt på 
steder hvor folk sover. Vores 3oTec 
Triple Sense Detector udløser alarmen, 
før flammerne spreder sig. De fleste 
brandofre dræbes af kulilte, og 3oTec 
advarer folk på det tidligste stadie af 
en brand og giver dem herved tid til at 
evakuere. 

/ / 

Zettler Brandsikring // Anvendelser

Den offentlige sektor

Skoler, universiteter, offentlige 
bygninger og fængsler består normalt 
af mange særskilte bygninger, der 
kræver fleksible systemer, som 
kan forbindes gennem netværk. 
Alarmsystemer i disse bygninger skal 
også være nemme at bruge og klart 
angive, hvor problemet er opstået. 
Vores TXG-system indeholder et grafisk 
display, der gør det hurtigt og enkelt 
at præcisere, hvor en potentiel brand 
befinder sig.

Fængsler udgør et særligt problem, 
da evakuering ikke altid er mulig. For 
at imødekomme dette kan detektorer, 
der kan modstå sabotage, eller en 
VESDA-røgdetektor installeres i hver 
celle. Dette kan også bidrage til at 
undgå utilsigtet og uønsket udløsning 
af alarmer.

/ / Energi- og 
forsyningsselskaber

Kernekraft, fossilt brændsel, 
vedvarende energiproduktion, 
petrokemisk, olie- og gasproduktion 
og -lagring hører alle til denne kategori 
af farlige miljøer, hvor den potentielle 
brandrisiko er yderst høj på grund 
af de store mængder brændbare 
materialer. I kernekraftsektoren kan 
risikoen for radioaktivt udslip ikke 
ignoreres.

Zettler tilbyder en lang række 
produkter og systemer til sikring 
af disse industrier. Vi har særlige 
egensikre detektorer og kabler, der er 
modstandsdygtige over for varme og 
som ikke kan producere gnister. Vores 
detektorer kan angive tilstedeværelsen 
af flammer, røg, varme og kulilte (som 
er ansvarlig for et stort antal brand-
relaterede dødsfald).

/ / Erhverv

På steder som butikscentre, kontorer, 
banker, transportknudepunkter, 
kommunikations- og 
databehandlingscentre kan et af de 
største problemer være at evakuere et 
stort antal personer i en nødsituation. 
I disse situationer kræves der muligvis 
flere evakueringsstrategier.

For at sikre, at forretningskritiske 
funktioner ikke afbrydes, kræves der 
muligvis en AVF (Alarm Verification 
Facility). En AVF indeholder en 
automatisk nulstillingsfunktion 
til falske alarmsignaler, så de ikke 
aktiverer hovedalarmen.

/ / 

Løsninger, der 
passer til dine behov
Forskellige miljøer kræver forskellige løsninger. Derfor har vi udviklet 
en bred produktportefølje. Dette giver os mulighed for at tilbyde dig 
løsninger under forhold fra let erhverv til storindustri og endda mere 
udfordrende områder som olie- og gasplatformer.
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Hovedkontorer:

Østrig (Bergheim)

Tlf: +43 662 45 24 60 11
Fax: +43 662 45 24 60 09

Belgien (Drogenbos)

Tlf: +32 2 467 78 11
Fax: +32 24 66 05 34

Tjekkiet (Liberec)

Tlf: + 420 482 736 291
Fax: + 420 482 736 293

Frankrig (Paris)

Tlf: +33 (0)1 48 178 727
Fax: +33 (0)1 48 178 720

Tyskland (Ratingen)

Tlf: +49 (0)2102 7141-0
Fax: +49 (0)2102 7141-100

Ungarn (Budapest)

Tlf: +36 (0)1 481 1383
Fax: +36 (0)1 203 4427

Italien (Milano)

Tlf: +39 (0)331 583 000
Fax: +39 (0)331 583 030

Norge (Lørenskog)

Tel: +47 (0) 679 177 00
Fax: +47 (0) 679 177 15

Polen, Warszawa

Tel.: +48 660 532 900

Spanien (Madrid)

Tlf: +34 (0)91 380 74 60
Fax: +34 (0)91 380 74 61

Sverige (Lammhult)

Tlf: +46 (0)472 269 980
Fax: +46 (0)472 269 989

Schweiz (Näfels)

Tlf: +41 (0)58 445 40 00
Fax: +41 (0)58 445 43 01 

Holland (Capelle aan den IJssel)

Tlf: +31(0)88 - 260 26 00
Fax: +31(0)88 - 260 23 45

Tyrkiet (Ankara)

Tlf: +90 312 473 70 11
Fax: +90 312 473 73 92

Forenede Arabiske Emirater (Dubai)

Tlf: +971 (0)4 883 8689
Fax: +971(0)4 883 8674

Storbritannien og Irland 
(Sunbury-on-Thames)

Tlf: +44 800 4587 999
Fax: +44 (0) 844 800 2999
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Global styrke. Lokal ekspertise. 
Til tjeneste. 


