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 Tietoja
Zettleristä

ZETTLER yhtiönä

Zettlerillä on pitkä ja menestyksekäs 
historia paloilmaisujärjestelmien  
kehittäjänä. Münchenissä vuonna
1877 perustettu yritys,  
Elektrotechnische Fabrik Alois Zettler, 
tuli pian tunnetuksi laadukkaista  
paloilmaisu-, kutsuvalo- ja ohjausjärjes-
telmistään.

Kun Zettleristä tuli osa Tyco
Internationalia vuonna 1996,  
sen paloilmaisutuotteet olivat saatavilla 
koko Euroopassa. Tämän jälkeen 
yhtiö on vahvistanut asemaansa 
Tycon resurssien ja investointien avulla.

Maailmanluokan  
tuotantolaitokset

ZETTLER-tuotteet valmistetaan  
Euroopassa Tycon omistamissa  
sertifioiduissa tehtaissa, joiden  
kehittyneet tuotantojärjestelmät  
takaavat korkean laatutason sekä 
EHS-vaatimusten noudattamisen.

MZX Technology

Zettlerin paloilmaisujärjestelmä 
perustuu MZX Technology -alustaan, 
jonka kehitystyön taustalla ovat 
Tyco-konsernin parhaat  
paloilmaisuinnovaatiot.

Globaalit  
sertifioinnit

Zettlerin tuotteille on myönnetty 
monia globaaleja sertifiointeja, 
ja yhtiön tuotekehitys- ja 
valmistustoiminnalle suoritetaan 
säännöllisesti eri maiden 
riippumattomien testausyritysten 
toteuttamia auditointeja ja tarkastuksia.

ZETTLER-paloilmaisu // Tuoteinnovaatio

100 vuotta
tuoteinnovaatioita

ZETTLER 2000-luvulla

Ensimmäisten paloilmaisinvalmistajien
joukossa Zettler siirtyi käyttämään
digitaalisia tietoliikenneratkaisuja, jotka
varmistavat korkean vikasietoisuuden ja
toimintavarmuuden. Zettler  
ZX Digital -protokolla takaa luotettavat 
yhteydet kaikentyyppisillä uusilla ja 
olemassa olevilla kaapeleilla sekä  
erilaisilla johdotuksilla, jopa kosteuden  
ja tulen vaurioittaessa kaapeleita.

Zettlerin tuotevalikoima perustuu MZX Technology -alustaan,
jonka paloilmaisuominaisuudet ovat markkinoiden kehittyneimpiä. 

MZX Technology -alusta yhdistää eurooppalaista kehitystyötä ja erilaisia 
tuoteinnovaatioita yli sadan vuoden ajalta. Se on synnyttänyt markkinoiden 
parhaita paloilmaisutekniikoita edistäen merkittävästi esimerkiksi tulipalojen 
varhaista havaitsemista ja väärien hälytysten välttämistä. Sen avulla on  
kehitetty myös alan parhaita asennustekniikoita, jotka mahdollistavat  
joustavat ja vaivattomat suunnittelu- ja asennusratkaisut. Siksi Zettlerin 
tuotevalikoima on markkinoiden vikasietoisin, luotettavin ja  
helppohuoltoisin. Lisäksi ratkaisut ovat laajimmin yhdenmukaisia  
toimialan standardien kanssa.
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MZX Technology -alustan myötä ZETTLERin tuotevalikoima tarjoaa markkinoiden 
kestävimpiä ja toimintavarmimpia paloilmaisujärjestelmiä, joille on myönnetty 
kattavat tuotehyväksynnät, sertifioinnit ja tunnustukset. ZETTLERin tuotteet käyvät 
läpi alan kattavimmat sertifiointiohjelmat ensiluokkaisen toimintavarmuuden 
ja suorituskyvyn takaamiseksi. Ratkaisuja ei siis hyväksytä pelkkien 
vähimmäisvaatimusten perusteella.

ZETTLER PROFILE

ZETTLER PROFILE on tehokas paloilmoitinjärjestelmä, joka perustuu MZX-tekniikkaan. 
Järjestelmä kestää erittäin hyvin ulkoisia häiriöitä, kuten sähköistä kohinaa ilmaisinsil-
mukassa sekä erheellisiä ilmoituksia aiheuttavia ympäristötekijöitä. Tilannekohtaiset 
ohjeet sisältävä uusi, kosketusnäytöllinen käyttöliittymä on suunniteltu ergonomiseksi, 
joten kaikki toiminnot ovat helppokäyttöisiä.

/ / 3oTEC-monitoimianturi

3oTec-monitoimianturissa yhdistyvät paras optinen savuilmaisutekniikka sekä häkä- ja 
lämpöilmaisutekniikka. Monikäyttöisen paloilmaisimen algoritmit mahdollistavat hitaas-
ti kytevien palojen havaitsemisen varhaisessa vaiheessa. Samalla ilmaisin torjuu vääriä 
hälytyksiä tehokkaammin kuin pelkät optiset paloilmaisimet.

MZX Technology perustuu ZX Digital -viestintäprotokollan ja ZX Fastlogic -ilmaisualgoritmien kaltaisiin innovaatioihin.
Sen suorituskyky on huippuluokkaa paloilmaisun tarkkuuden, väärien hälytysten torjunnan ja toimintavarmuuden osalta. Helpon 
asennettavuuden ja kattavan huollettavuuden ansiosta Zettler-tuotteet ovat maailman johtava ratkaisu asentajille ja loppukäyttäjille.

/ / Kehittynyt järjestelmäarkkitehtuuri

MZX Technology -alustan kehittyneen järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta ZETTLERin 
paloilmoitinkeskukset ovat yhteensopivia eteen- ja taaksepäin. Lisäksi ne tukevat  
kahdennettuja verkkoja, IP-tietoliikennettä, kehittyneitä käyttöliittymiä ja integrointia 
muihin järjestelmiin avoimen protokollan kautta.  

/ / 

Ainutlaatuinen häiriönsieto,
luotettavuus ja ergonomia

/ / / / 

ZETTLER ja 
MZX-teknologia

tulevaisuuden 
tarpeisiin

Ergonominen  
muotoilu

PROFILE-paloilmoittimen  
ohjauspaneelin suunnittelussa on otettu 
huomioon loppukäyttäjän tarpeet.  
Kosketusnäytöllinen käyttöliittymä  
on ergonomisesti suunniteltu  
helppokäyttöiseksi. Käytettävissä on  
Info-näppäin sekä tilannekohtaiset  
ohjeet. PROFILE-paneelin jokainen 
toiminto on helppokäyttöinen kaikille 
loppukäyttäjille järjestelmäintegraattoris-
ta palomieheen.

Vikasietoinen  
palokeskus- verkko

Zettlerin kahdennettu keskusvertais-
verkko täyttää EN54-standardin osan 
13 lisäksi myös EN54-standardin osan 
2 vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että 
samaan verkkoon liitettyjä palokeskuksia 
voidaan käyttää hyväksytysti samalla 
tavoin kuin yhtä hajautettua 
palokeskusta. Lisäksi kahteen osaan 
jakautunut palokeskusverkko voi jatkaa 
toimintaansa kahtena järjestelmäseg-
menttinä.

Toimintavarmuuden 
sertifioinnit

Zettlerin järjestelmät on suunniteltu 
käyttöön vaativimmissa 
teollisuuskohteissa, ja Zettler-tuotteilla 
on kansainvälisen IEC 61508 -
standardin mukainen toimintavarmuu-
den sertifikaatti SIL2 (Safety Integrity 
Level 2).



ZETTLER on aina tarjonnut korkeaa laatua ja erinomaista vastinetta 
rahalle. Zettlerin nykyaikaiset järjestelmät tarjoavat lisäarvoa  
paloilmaisujärjestelmän koko elinkaaren ajan. 

Zettlerin paloilmaisutuotteiden ominaisuudet alkavat tuottaa säästöjä 
jo asennuksen aloituspäivänä. Niiden oletusominaisuudet  
pienentävät asennuskustannuksia, yksinkertaistavat määritystä ja 
nopeuttavat huoltoa. 

MZX Technology takaa pitkän käyttöiän ja yhteensopivuuden  
seuraavan sukupolven tuotteiden kanssa. 

Aikaa säästävä  
sovitin 

Yksi Zettler-valikoiman tärkeistä  
asennusta nopeuttavista ominaisuuksis-
ta on aikaa säästävä Time Saver Mount 
-sovitin. Time Saver Mount -sovittimen 
avulla ilmaisimet voidaan asentaa  
nopeasti, siististi ja vaivattomasti  
alaslaskettuun kattoon.  
Mikä tärkeintä, Time Saver Mount - 
sovittimen ansiosta ilmaisimet 
voidaan ottaa käyttöön jo ennen katon 
asennusta. Tämä yksinkertaistaa 
projektinhallintaa erityisesti suurissa ja 
monimutkaisissa kohteissa. 

/ / Extended Service 
Life (ESL)

Zettlerin 6. sukupolven ilmaisimien 
optisessa kammiossa käytetään pitkän 
käyttöiän takaavaa ESL-tekniikkaa, joka 
kaksinkertaistaa optisten savuilmaisi-
mien käyttöiän. Tästä on hyötyä kaikissa 
sovelluksissa mutta aivan erityisesti 
alueilla, joissa tavalliset savuilmaisimet 
likaantuvat nopeasti. 

/ / TrueInsight- 
etäpalvelut

TrueInsight-etäpalvelu on  
vallankumouksellinen verkkopohjainen 
teknologia, joka on mukana luomassa 
ZETTLERin paloilmoitinjärjestelmien 
tulevaisuutta. TrueInsightkäyttää  
useiden paloilmoitinjärjestelmien  
hallintaan IP-yhteyskäytäntöön  
perustuvaa valvontaa ja tunnistaa  
ongelmat yhdestä etäpisteestä.

Ongelmatilanteet tunnistetaan  
etätoiminnon automaattisten hälytysten 
avulla, joten parhaiten soveltuva  
toimenpide voidaan määrittää  
ennakoivasti. Kun paikalle saapuvalla 
huoltohenkilöstöllä on käytössään  
tarkemmat tiedot kyseisestä  
ongelmasta, palontorjuntajärjestelmät 
voidaan pitää laadullisesti paremmalla 
tasolla, mikä vähentää yrityksen  
toimintakatkosten riskiä.

/ / 

Ergonominen 
muotoilu  

PROFILE-paloilmoittimen 
ohjauspaneelin suunnittelussa on otettu 
huomioon loppukäyttäjän tarpeet. 
Kosketusnäytöllinen käyttöliittymä 
on ergonomisesti suunniteltu 
helppokäyttöiseksi. Käytettävissä on 
Info-näppäin sekä tilannekohtaiset 
ohjeet. PROFILE-paneelin jokainen 
toiminto on helppokäyttöinen kaikille 
loppukäyttäjille järjestelmäintegraattoris-
ta palomieheen.

/ / Täydellisesti integroitu
järjestelmä

Tulevaisuudenkestävyys on Zettler- 
tuotteiden keskeinen suunnitteluperiaa-
te. MZX Technology -alustan järjestelmä-
arkkitehtuuri varmistaa, että  
ohjelmisto-, muisti- ja suoritinpäivityksiä 
on helppo toteuttaa myös jatkossa. 
Lisäksi tuotteet pvat saumattomasti  
yhteensopivia aikaisempien 5. suku-
polven ilmaisimien kanssa. Edeltäviä 
ilmaisinsukupolvia tukevat myös  
Zettlerin keskusvarusteet, kuten Zetfas/
STI-silmukkakortti sekä palo- ja  
kaasuilmaisumoduuli DDM800. 
 

/ / Reflective Sound 
Monitoring (RSM)

Myös Zettler-valikoiman merkkiää-
ni- ja merkkivalolaitteet pienentävät 
järjestelmän elinkaarikustannuksia. 
RSM-tekniikkaa hyödyntävissä merk-
kiäänilaitteissa on sisäinen mikrofoni 
laitteen toiminnan valvontaan sekä 
nopeaan ja yksinkertaiseen määräai-
kaistestaukseen, joka ei häiritse raken-
nuksen käyttäjiä. RSM-laitteet myös 
tukevat merkkiäänen ja voimakkuuden 
etäsäätöä, mistä on valtavasti hyötyä 
järjestelmän asennuksessa.

/ / 

Alhaisemmat 
elinkaarikustannukset ja
ensiluokkainen huollettavuus
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ZETTLERin analoginen osoitteellinen 
paloilmoitinjärjestelmä

ZETTLER-paloilmaisu // MZX-digitaaliprotokolla ZETTLER-paloilmaisu // MZX-digitaaliprotokolla

TLI800EN
-verkkoliittymämoduuli

Tämän moduulin avulla MZX  
Technology -alustan  
palojärjestelmäohjaimet voidaan liittää 
saumattomasti samaan verkkoon. MZX 
Net -tietoliikenneverkko koostuu  
erilaisista verkkoliittymämoduuleista
ja varusteista. Yhdessä ne muodostavat 
vikasietoisen ja joustavan vertaisverkon, 
jossa osoitteelliset MZX Digital -palojär-
jestelmäohjaimet toimivat.
Tällaiseen verkkoon ei tarvita isäntä- tai 
pääohjainta, ja verkon tietoliikenteen 
keskeytyessä kaikki saman vertaisverkon 

solmut jatkavat toimintaansa 
erillisinä palokeskuksina.
Paikallisen ohjelmoinnin ansiosta 
verkkoa on myös helppo laajentaa tai 
muokata. MZX Technology -verkolla 
on täydet EN54-hyväksynnät, ja se on 
suunniteltu käytettäväksi asuin- ja 
liikekerrostaloissa. Se sopii myös 
kampustyylisiin ympäristöihin, kuten 
yliopistoihin, sairaaloihin ja yrityspuistoi-
hin.

/ / Lähiverkko

6. sukupolven ilmaisimet

Parempi suorituskyky eri käyttöympäristöissä.

Parempi ilmaisutarkkuus.

Parempi vikasietoisuus.

Pienemmät elinkaarikustannukset.

Nopeampi, helpompi ja turvallisempi asennus ja 
huolto.

/ / Valvontakeskus

/ / Verkkoon voidaan liittää saumattomasti 
jopa 99 keskusta, joten järjestelmä 

on hyvin laajennettavissa.

/ / Jopa 250 ilmaisinta per 
silmukka (6. sukupolvi)

/ / Tyco Expert
      Graphics (TXG)
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Turvallinen ihmisille 
ja ympäristölle

ZETTLERin paloilmaisutuotteet on suunniteltu tukemaan  
Tycon Zero Harm -politiikkaa, jolla varmistetaan turvallisuus 
ihmisille ja ympäristölle. Myös järjestelmien asentajat  
sekä rakennusten omistajat ja käyttäjät suhtautuvat  
turvallisuuteen yhä vakavammin. ZETTLERin Zero Harm  
-ohjelman tarkoituksena on minimoida ympäristövaikutukset 
sekä paloilmaisujärjestelmän terveysja turvallisuusriskit  
koko elinkaaren aikana: tuotannosta, asennuksesta ja  
käytöstä aina käytöstäpoistoon, kierrätykseen ja hävitykseen.

ZETTLER-paloilmaisu // Turvallisuuskäytännöt

   Pienennämme 
  hiilijalanjälkeämme 

teknologian avulla

Terveys ja turvallisuus
Uudistamme tuotteitamme niin  
työntekijöitämme kuin asiakkaitammekin  
hyödyttävillä tavoilla. Yritämme aina  
mahdollisuuksien mukaan suunnitella tuotteita, 
jotka vähentävät ihmisiin mutta myös  
ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia.

Sen vuoksi olemme lopettaneet ionikammioon 
perustuvien savuilmaisimien tuotannon ja  
korvanneet ne korkealaatuisilla optisilla  
ilmaisimilla. Tämä lisää terveyttä ja turvallisuutta 
ja vähentää ympäristöriskejä, sillä käytössä ei 
ole enää radioaktiivisten aineiden jäänteitä  
sisältäviä ilmaisimia.

Green Passport - 
sertifiointi 

Osana jatkuvaa kehitysohjelmaa 95 %:lle 
Zettlerin paloilmaisutuotteista on  
myönnetty Green Passport -sertifiointi. 
Riippumattoman tahon myöntämä 
tunnustus perustuu tuotteiden  
kemikaalipitoisuuksien analyysiin. Lyijyn 
käyttöä rajoittavien EU-hankkeiden 
tavoin Green Passport -sertifioinnissa  
testataan 14 vaarallisen aineen  
pitoisuuksia tuotteissa. Alun perin  
laivoille tarkoitettu sertifiointi
on merkittävä ympäristöhyväksyntä.

/ / 

Kattavampi 
kierrätys 

Palautetut laitteet, jotka eivät läpäise 
toimintatestausta, lähetetään  
kierrätykseen. Ennen kierrätystä niistä 
kuitenkin poistetaan tärkeät  
elektroniikkakomponentit, joita  
voidaan hyödyntää käyttöikää  
pidentävissä varaosissa.

/ / Suojaa  
tärkein

Vaikka ionikammioon perustuvat  
savuilmaisimet (ICSD) eivät aiheuta 
asennettuina vaaraa, ne sisältävät  
radioaktiivisen materiaalin jäänteitä, 
jotka voivat aiheuttaa mahdollisen riskin, 
kun niitä varastoidaan tai kuljetetaan 
suurina määrinä. Tyco on ottanut  
huomioon tämän riskin ja poistanut  
tuotannostaan ioni-ilmaisimet, mikä 
vahvistaa Tycon sitoutuneisuutta  
suojaamaan kaikkein tärkeintä.

/ / 

Pilvipalvelut pienentävät 
energiajalanjälkeä

Zettlerin paloilmaisujärjestelmät ovat 
käytössä hyvin vähävirtaisia, mutta jo 
yksi tarpeeton huoltokäynti 
voi kaksinkertaistaa ilmaisimen  
elinkaaren energiankulutuksen.  
Zettlerin pilvipalveluiden ja 
etädiagnostiikan tärkeimpiä etuja 
on tarpeettomien huoltokäyntien 
välttäminen, jolloin huoltotoimenpiteet 
voidaan suorittaa yhdellä käynnillä.  
Ennakoiva diagnostiikka mahdollistaa 
myös korjaustoimet jo ennen  
järjestelmän vikaantumista.

/ / 
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Laaja 
ohjauspaneeleiden ja

lisätarvikkeiden  
valikoima

Zettlerin ilmoitinkeskusja varustevalikoima  
sisältää koko joukon erillisiä osoitteellisia,  
verkossa toimivia osoitteellisia ja perinteisiä  
keskuksia. 
 
Saatavilla on myös sammutuskaasukeskuksia. 
Keskukset ovat vikasietoisia, pienikokoisia sekä 
helppoja asennetaa ja konfiguroida. Ne ovat 
myös yhteensopivia eteenja taaksepäin sekä 
intuitiivisia käyttää.



/ / Perinteiset järjestelmät
Perinteisissä MZX-C- ja MZX-C+ -ilmoitinkeskuksissa 
käytetään yhtä tai useampaa piiriä, jotka on liitetty rinnan 
kytkettyihin antureihin. Ne tukevat jopa 32 ilmaisualuetta 
ja ulkoisia toistimia. Lisäksi ne tukevat koko EN54-
hyväksyttyä 600-ilmaisinsarjaa, kuten valo- ja 
hiilidioksiditasoja seuraavia monitoimiantureita. MZX-C+ si-
sältää myös mahdollisuuden mukautettaviin laajennuksiin, 
joita voidaan ohjelmoida kytkimillä ja etupaneelisäätimillä. 

Osoitteelliset järjestelmät
Tähän valikoimaan kuuluu MZX 125/ 250 
(1 + 2 silmukkaa) sekä MZX 500*, jonka kaksi 
monisilmukkaista keskusta edustavat MZX Technology™ 
-alustaan perustuvien ZETTLER-paloilmaisujärjestelmien
uutta sukupolvea.

Sammutuskaasukeskukset 
Tämä valikoima sisältää FAST2000®- ja MZX-e 
Extinguishing Control Panel -sammutuskeskukset. 
FAST2000/2-valikoima on suunniteltu pieniin, 
keskisuuriin ja suuriin järjestelmiin teollisuusja 
liikekohteissa. Laitteet perustuvat Tyco PBS Technology 
-ratkaisuihin, ja ne täyttävät EN54-2/-4-standardin 
ilmoitinkeskuksia koskevat vaatimukset, EN12094-1-
standardin sammutusjärjestelmiä koskevat vaatimukset 
sekä VdS Guidelines -sääntöjen vaatimukset. 
Suorituskykyinen ja käyttäjäystävällinen MZX-e on 
ainoa sammutuskeskus, joka noudattaa sekä 
sammutusjärjestelmiä koskevaa EN12094-standardia 
että paloilmaisimia koskevaa EN54-standardia (osat 2 ja 
4). Keskuksen asennus, ohjelmointi ja käyttö on helppoa, ja 
tarjolla on kattavat määritysvaihtoehdot. 

/ / 

/ / 

ZETTLER PROFILE on tehokas paloilmoitin- ja  
hälytysjärjestelmä, joka perustuu MZX-tekniikkaan. Koska 
MZX-tekniikka suunniteltiin alunperin kaikkein vaikeimpiin 
ympäristöihin, järjestelmä kestää erittäin hyvin ulkoisia 
häiriötekijöitä, kuten sähkökohinaa ja erheellisten  
hälytysten lähteitä. Tilannekohtaiset ohjeet sisältävä  
uusi, kosketusnäytöllinen käyttöliittymä on suunniteltu  
ergonomiseksi, joten kaikki toiminnot ovat  
helppokäyttöisiä.

/ / Verkkokäyttöinen  
osoitteellinen tuotevalikoima 
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MZX – erityisvaarat 
Ilmaisu ja käyttökohteet 

Erityisesti teollisuuden ja tuotannon aloilla merkittävässä osassa rakennuksista tarvitaan 
erityisilmaisimia. Usein tällaisiin alueisiin liittyy syttyvän kaasun tai pölyn muodostama 
räjähdysvaara. ZETTLER-tuotevalikoima sisältää myös erityisilmaisinratkaisuja, jotka 
mahdollistavat entistä useampien ympäristöjen suojaamisen ja riskien huomioimisen.

/ / Silmukkaan kytketyt 
linjailmaisimet

Silmukkaan kytketyt optiset  
linjailmaisimet ovat asennusja  
huoltokustannusten osalta taloudellinen 
ratkaisu varastojen ja muiden suurien 
alueiden suojaamiseen. ZETTLERin  
valikoima sisältää itsestään kohdistuvien, 
heijastavien linjailmaisimien ja  
perinteisten ratkaisujen lisäksi  
uudenlaisia avointen tilojen  
savuilmaisimia, joissa automaattinen 
kohdistus, kalibrointi ja ilmaisu on  
toteutettu optisilla antureilla.

/ / SensorLaser
Plus

SensorLaser™ Plus takaa nopean ja 
jatkuvan paloilmaisun jopa vaativissa ja 
vaihtelevissa olosuhteissa. Lineaarinen 
lämpöilmaisujärjestelmä mahdollistaa 
jatkuvan valvonnan pitkissä ja  
monimutkaisissa kohteissa, kuten  
liikenneja huoltotunneleissa,  
kaapelitunneleissa ja hihnakuljetintilois-
sa, sekä suurissa rakennuksissa, kuten 
tuotantotiloissa, kylmävarastoissa ja 
monikerroksisissa pysäköintitaloissa.

/ / 

Näytteenotto- 
ilmaisimet

Herkät VESDA-näytteenottoilmaisimet 
mahdollistavat tulipalojen havaitsemisen 
hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Ne sopivat ihanteellisesti esimerkiksi 
palvelinhuoneisiin ja muihin 
korkean riskin ja arvon kohteisiin. 
Tuotevalikoimassa on vaihtoehtoja 
edullisesta IAS800-näytteenottoilmaisi-
mesta, jota käytetään usein hissikuilujen 
suojaamiseen, aina LaserPlus-
ilmaisimeen, jossa on useita 
näytteenottoputkia ja kehittynyt
MZX-liittymä.

 

/ / / / Yhdistetyt palo- ja 
kaasuilmaisimet

Alueilla, joissa tarvitaan paloilmaisua, 
tarvitaan usein myös kaasuilmaisua. 
Tällöin yhdistetty järjestelmä voi olla 
edullisin ratkaisu. MZX Technology -
alustaa käyttävä 3oTec-kolmianturi-
ilmaisin voidaan määrittää antamaan 
erilliset ja selvästi erottuvat paloja 
häkähälytykset. VESDA-näytteenot-
toilmaisinjärjestelmää voidaan käyttää 
yhdessä VESDA ECO -ilmaisinten 
kanssa erilaisten palavien kaasujen 
havaitsemiseen. 
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Tarjoamme ratkaisevaa 
lisäaikaa uhkaavien 

tulipalojen hallintaan

Erityisvaarat
vaativat erityisratkaisuja

Liekinilmaisu

ZETTLERin FlameVision FV300 on  
valikoima infrapunatoimisia  
liekinilmaisimia, jotka tunnistavat  
liekin ja näyttävät sen sijainnin  
ilmaisimen tunnistusalueella. 
Lisäksi ilmaisimessa on kamera,  
joka voi lähettää videokuvaa  
ilmaisimen tunnistusalueelta  
valvontakamerajärjestelmään. 
Hälytyksen tarkka lähde esitetään  
videokuvan päälle heijastettuna.

Vaarallisten alueiden 
ilmaisimet

Luonnostaan vaaraton 602-järjestelmä 
tarjoaa perinteiset savuja 
lämpöilmaisutoiminnot, kun 
taas 800-järjestelmä tarjoaa MZX 
Digital -ratkaisun. Kummallakin 
järjestelmällä on ATEX- ja ICEX-
hyväksyntä, joten niitä voidaan käyttää 
kaasun tai pölyn vuoksi räjähdysvaaralli-
sissa tiloissa. Pölyisissä kohteissa, 
joissa savuilmaisu voi olla ongelmallista, 
voidaan käyttää yhdistettyä 
häkä- ja lämpöilmaisinta.

/ / FlameVision FV400 & FV300

/ / VESDA-näytteenottoilmaisin

/ / 3oTec-kolmianturi

/ / Silmukkaan kytketyt 
 linjailmaisimet
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       alueen
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       (OSID)

/ / IAS800-näytteenottoilmaisin

/ /  MERIDIAN-kaasuilmaisin

/ / Sarjan 600
       paloilmaisimet

/ / Sarjan 800
       paloilmaisimet
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Ratkaisuja sinun tarpeisiisi

ZETTLER Detección de Incendios // Aplicaciones

/ / / / / / 

Erilaisiin ympäristöihin tarvitaan erilaiset ratkaisut. Tämän 
vuoksi olemme kehittäneet laajan tuotevalikoiman, jonka avulla 
voimme tarjota sopivan ratkaisun kuhunkin käyttökohteeseen 
liikerakennuksista suuriin teollisuuskiinteistöihin ja 
vaarallisiin kohteisiin, kuten öljynja kaasunporauslautoille.

Terveydenhuolto

Sairaaloihin, hoitokoteihin ja  
terveyskeskuksiin toimitettavien  
järjestelmien suunnittelussa on omat 
erityisvaatimuksensa, sillä näiden  
kohteiden käyttäjät ovat erityisen alttiita 
riskeille. Tämän vuoksi terveyttä ja  
henkeä suojaavan järjestelmän  
toimintavarmuus on ratkaisevan tärkeää. 

Kohteiden käyttäjät saattavat olla 
liikuntakyvyttömiä tai nukkua 
myös päivällä, joten järjestelmän 
on pystyttävä varoittamaan tulipalosta 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi hälytys- ja evakuointimenetelmis-
sä täytyy huomioida myös esimerkiksi  
kuulovammaiset. On ehdottoman  
tärkeää, ettei ilmaisujärjestelmissä  
esiinny vääriä hälytyksiä, jotta  
minimoidaan potilaille esimerkiksi  
leikkauksen aikana aiheutuvat häiriöt.

Teollisuus

Tuotanto- ja varastotilat voivat olla 
palovaarallisia alueita. Jo tiloissa olevat 
tuotteet ja välineet voivat olla arvokkaita, 
mutta tulipalon aiheuttama tuotannon 
keskeytyminen voi myös pienentää 
yrityksen markkinaosuutta 
merkittävästi.

Teollisuuslaitosten ilmaisujärjestelmien 
täytyy suoriutua hyvin vaativissa  
olosuhteissa (kuumuus, pöly, kylmyys, 
räjähdysherkät tilat). Me tarjoamme 
erityisvaarallisiin ympäristöihin sopivia 
paloilmaisutuotteita. 

Riippuen tuotanto- tai varastotilojen 
luonteesta voimme tarjota 
yksilöllisesti räätälöidyn ratkaisun. 

Vapaa-aika

Vapaa-ajan kohteissa, kuten hotelleissa 
elokuvateattereissa, urheilutapahtu-
missa, auditorioissa, stadioneilla ja jopa 
uimahalleissa voi syttyä tulipaloja.

Tällaiset kohteet, ja erityisesti hotellit, 
ovat alttiita väärille hälytyksille. Yleensä 
väärä hälytys aiheutuu poikkeuksellisesta 
tilanteesta anturin lähellä, kuten  
tupakoinnista ilmaisimen vieressä. 

Tulipalojen varhainen havaitseminen 
on tärkeää erityisesti kohteissa, joissa 
nukutaan. 3oTec-kolmianturi-ilmaisin 
laukaisee hälytyksen jo ennen tulen  
leviämistä. Häkämyrkytys on yleisin 
tulipalon aiheuttama kuolinsyy. 3oTec 
hälyttää jo tulipalon varhaisessa  
vaiheessa, jolloin saadaan arvokasta 
lisäaikaa 
evakuointiin. 

Julkinen sektori

Koulut, yliopistot, julkishallinnon
kohteet ja vankilat koostuvat usein
monista erillisistä rakennuksista, joihin
tarvitaan joustavat ja verkossa toimivat
järjestelmät. Lisäksi tällaisiin kohteisiin 
tarvitaan helppokäyttöiset hälytysjärjes-
telmät, jotka ilmaisevat selvästi, mistä 
hälytys on lähtöisin. TXG-järjestelmään 
kuuluu graafinen näyttö, jonka avulla 
mahdollisten tulipalojen paikallistaminen 
on nopeaa ja yksinkertaista.

Vankiloissa erityishaasteena on, ettei 
evakuointi ole aina mahdollista.  
Ongelman lievittämiseksi selleihin  
voidaan asentaa ilkivallan estävät  
ilmaisimet tai VESDA-näytteenottoilmai-
simet. Ne voivat myös ehkäistä  
tahattomia vääriä hälytyksiä.

Liikerakennukset

Esimerkiksi ostoskeskuksissa, 
toimistorakennuksissa, pankeissa,  
matkakeskuksissa sekä tietoliikenne-  
ja tietojenkäsittelykeskuksissa  
merkittävä ongelma voi olla suuren 
väkijoukon evakuointi hätätapauksissa. 
Tällaiset kohteet voivat edellyttää useita 
evakuointistrategioita.

Lisäksi niissä saatetaan tarvita hälytysten
vahvistuslaitosta, jolla varmistetaan 
liiketoiminnan kannalta kriittisten  
toimintojen jatkuvuus. Laitos pystyy  
nollaamaan väärät hälytyssignaalit, niin
etteivät ne laukaise päähälytystä.

Energiateollisuus ja  
kunnallistekniikka

Ydinenergian, fossiilisten polttoaineiden 
ja uusiutuvien energianlähteiden  
tuotannossa, petrokemianteollisuudes-
sa, öljynja kaasuntuotannossa sekä  
varastoinnissa toimitaan vaarallisissa 
ympäristöissä, joissa tulipaloista  
aiheutuu erittäin suuret riskit johtuen 
helposti syttyvien aineiden käsittelystä. 
Ydinenergian tuotannossa tulipalojen  
aiheuttamat riskit liittyvät säteilyvuotoi-
hin.

Zettler tarjoaa kattavan valikoiman 
tuotteita ja järjestelmiä, jotka soveltuvat 
näiden toimialojen turvaamiseen.
Tarjoamme esimerkiksi luonnostaan 
vaarattomia ilmaisimia sekä kuumuutta 
kestäviä kipinöimättömiä kaapeleita 
Ilmaisimemme havaitsevat liekkejä, 
savua, lämpöä sekä häkää, joka  
aiheuttaa suuren osan tulipaloihin  
liittyvistä kuolemista.
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Globaali vahvuus. Paikallinen asiantuntemus.  
Palveluksessasi. 

Pääkonttorit:

Itävalta (Bergheim)

Puh.: +43 662 45 24 60 11
Faksi: +43 662 45 24 60 09

Belgia (Drogenbos)

Puh.: +32 2 467 78 11
Faksi: +32 24 66 05 34

Tšekki (Liberec)

Puh.: + 420 482 736 291
Faksi: + 420 482 736 293

Ranska (Pariisi)

Puh.: +33 (0)1 48 178 727
Faksi: +33 (0)1 48 178 720

Saksa (Ratingen)

Puh.: +49 (0)2102 7141-0
Faksi: +49 (0)2102 7141-
100

Unkari (Budapest)

Puh.: +36 (0)1 481 1383
Faksi: +36 (0)1 203 4427

Italia (Milano)

Puh.: +39 (0)331 583 000
Faksi: +39 (0)331 583 030

Venäjä

Puh.: +31 (0)53 428 4444
Faksi: +31 (0)53 428 3377

Espanja (Madrid)

Puh.: +34 (0)91 380 74 60
Faksi: +34 (0)91 380 74 61

Ruotsi (Lammhult)

Puh.: +46 (0)472 269 980
Faksi: +46 (0)472 269 989

Sveitsi (Näfels)

Puh.: +41 (0)58 445 40 00
Faksi: +41 (0)58 445 43 01 

Alankomaat (Capelle aan den IJssel)

Puh.: +31(0)88 260 26 00
Faksi: +31(0)88 260 23 45

Turkki (Ankara)

Puh.: +90 312 473 70 11
Faksi: +90 312 473 73 92

Yhdistyneet arabiemiirikunnat (Dubai)

Puh.: +971 (0)4 883 8689
Faksi: +971 (0)4 883 8674

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti 
(Sunbury-on-Thames)

Puh.: +44 800 4587 999
Faksi: +44 (0) 844 800 2999


