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Vilka är Zettler?

Zettler har en lång erfarenhet av 
branddetektering. Företaget 
grundades i München 1877under 
namnet Elektrotechnische Fabrik 
Alois Zettler och blev snabbt ett 
erkänt namn inom högkvalitativa 
branddetekteringslösningar, 
signallampor och andra  
kontrollösningar för byggnader.

När Zettler blev en del av Tyco 
International 1996 var produkt-
sortimentet för branddetektering 
tillgängligt i hela Europa. Sedan dess  
har vi gått från klarhet till klarhet med 
hjälp av de resurser och investeringar 
som blivit tillgängliga via Tyco.

/ / Tillverkning  
i världsklass

Idag tillverkas ZETTLER-produkterna i 
globalt certifierade europeiska fabriker 
av världsklass som ägs av Tyco. Detta 
innebär att vi kan hålla högsta möjliga 
kvalitetsnivå och samtidigt säkerställa 
hälsa och säkerhet i arbetsmiljön.

MZX Technology

Zettlers branddetekteringssystem 
byggs på en MZX Technology-
plattform som har tagits 
fram med hjälp av de bästa 
innovationerna från Tycos företag i 
branddetekteringsbranschen.

/ / Globala certifieringar

ZETTLERS produkter har tilldelats 
globala certifieringar från många 
godkännande myndigheter. Rutinerna 
för produktutveckling och tillverkning 
granskas regelbundet och inspekteras 
av oberoende internationella 
testföretag.

/ / 

/ / 

Byggt på 100 års 
produktinnovation

/ / Zettler på 2000-talet

Zettler var en av de första tillverkarna 
av branddetekteringsutrustning i 
världen som övergick från analog till 
digital kommunikationsteknik, vilket 
innebär att systemen blir mycket 
robusta och tillförlitliga. Zettler 
ZX Digital-protokollet ger pålitlig 
kommunikation i alla typer av nya 
och befintliga kablar i alla möjliga 
ledningsdragningslayouter och 
fortsätter att fungera även om kabeln 
skulle skadas av fukt eller brand.

/ / Zettler-sortimentet bygger på MZX Technology som ger några av de mest 
avancerade branddetekteringsfunktionerna som finns på marknaden. 

MZX Technology-plattformen har utvecklats genom att integrera 
flera års produktinnovation baserad på europeisk forskning och 
utveckling. Plattformen har gett upphov till några av de allra bästa 
detekteringsteknikerna de senaste 100 åren och är av avgörande betydelse 
för tidig detektering och minskat antal falsklarm. Den har även bidragit 
till några av de bästa installationsmetoderna i form av enkel och flexibel 
montering och installation. Resultatet är att Zettler-sortimentet nu innehåller 
de mest robusta, pålitliga och hållbara systemen på marknaden och 
dessutom har den högsta standardefterlevnaden.

Om   
ZETTLER
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/ / 

Tack vare MZX Technology är Zettlers produktsortiment ett av de mest robusta och
pålitliga branddetekteringssystemen på marknaden. Det har belönats med många
produktgodkännanden, listplaceringar och certifieringar. Zettlers produkter har
inte bara godkänts enligt de lägsta kraven, utan har utsatts för de mest omfattande
certifieringsprogrammen som finns tillgängliga för att säkerställa att de håller högsta
möjliga prestanda och är så tillförlitliga som möjligt.

ZETTLER PROFILE 

ZETTLER PROFILE er en kraftig branndetektor og alarmsystem som bruker  
MZX-teknologi som base. Systemet er høyst motstandsdyktig mot eksterne faktorer, 
som for eksempel elektrisk støy eller falske alarmer. Det nye berøringsskjerm-
brukergrensesnittet med kontekst-sensitiv hjelp er ergomisk utformet, slik at hver 
operasjon blir enkel.

/ / 3oTEC-multisensor

I 3oTec-multisensorn kombineras den bästa optiska rökdetekteringstekniken med 
kolmonoxiddetektering och värmedetektering. Resultatet är en universell branddetektor 
med algoritmer som ger en tidigare detektering av långsamt pyrande bränder och 
samtidigt har en motståndsnivå för falsklarm som helt enkelt inte kan uppnås med 
branddetektorer med enbart optiska funktioner.

/ / Avancerad systemarkitektur

MZX Technologys avancerade systemarkitektur säkerställer att Zettlers 
branddetekteringscentraler är både framåt- och bakåtkompatibla och tillhandahåller 
funktioner för stöd åt redundanta nätverk, IP-kommunikationsteknik, avancerade 
användargränssnitt och integration med andra system i byggnaden med öppna 
protokoll

Ergonomisk utforming

Kontrollpanelet til PROFILE-
brannalarmen er utformet med tanke 
på sluttbrukere. Berøringsskjerm-
brukergrensesnittet er ergonomisk 
konstruert med en intuitiv Info-knapp og 
kontekst-sensitiv hjelp. Hver operasjon 
på PROFILE-panelet er gjort enkelt for 
sluttbrukere, fra systemintegratorer til 
brannmannskap.

/ / 

Uovertruffen støyutjevning, pålitelighet  
og ergonomi

Robust
brandcentralsnätverk

Zettlers redundanta peer-to-
peercentralnätverk uppfyller inte bara 
kraven i EN 54, del 13, utan är även 
godkänt enligt EN 54, del 2. Det innebär 
att flera brandcentraler som är anslutna 
till samma nätverk är godkända för drift
som om de vore en enda distribuerad
brandcentral. Även om nätverket
skulle brytas på två platser kan
brandcentralsnätverket fortsätta driften
som två systemsegment.

/ / Tillförlitlighetscertifieringar 

Zettler-systemen har tagits fram för
krävande industritillämpningar, något
som alla Zettler-installationer numera 
drar fördel av, och produkterna är bland 
annat tillförlitlighetscertifierade enligt 
Safety Integrity Level 2 (SIL2) som defi-
nieras i den internationella standarden 
IEC 61508.

/ / 

MZX Technology är en vidareutveckling av tidigare innovationer, däribland ZX Digital-kommunikationsprotokollet och ZX  
Fastlogic-detekteringsalgoritmer, och har en överlägsen kombination av känslig branddetektering, undertryckning av falsklarm och 
en robust och pålitlig konstruktion. Zettler-sortimentet är en lösning i världsklass för både montörer och slutanvändare eftersom  
det både är lätt att installera och att underhålla.

ZETTLER og MZX 
Teknologi for 

fremtiden
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Lavere kostnader for levetid 
og overlegen tjenesteyting

Zettler har alltid stått för hög kvalitet och valuta för pengarna. 
Dagens Zettler-system utökar det här värdet till att gälla under 
branddetekteringssystemets hela livslängd.

Zettlers branddetekteringsprodukter har en uppsjö av funktioner som 
hjälper dig att spara pengar redan från första installationsdagen. Det 
ingår som standardfunktioner för att minska installationskostnaderna, 
förenkla konfigurationen och göra servicen snabbare.

MZX Technology förlänger livslängden och möjliggör 
framåtkompatibilitet med nästa generations produkter.

Tidsbesparande
montering

Det finns flera praktiska funktioner
i Zettler-sortimentet, däribland en
tidsbesparande monteringsfunktion. Den
tidsbesparande monteringsfunktionen
är ett snabbt, noggrant och enkelt
hjälpmedel vid montering av
detektorer i undertak. Med hjälp av den
tidsbesparande monteringsfunktionen
är det möjligt att ta i drift detektorerna
redan innan taket monteras. Detta
förenklar projektledningen väsentligt vid
stora och komplicerade installationer.

/ / Extended Service Life
(ESL)

I alla Zettlers Generation 6-detektorer
ingår den senaste optiska 
ESLkammarkonstruktionen som 
fördubblar livslängden för optiska 
rökdetektorer.

Det är en praktisk egenskap för alla
tillämpningar är särskilt användbart
i områden där vanliga rökdetektorer
snabbt blir smutsiga.

/ / TrueInsight 
eksterntjenester

TrueInsight eksterntjeneste er en 
revolusjonær nettbasert teknologi 
som former fremtiden for ZETTLER 
branndetektorsystemer. TrueInsight 
kommuniserer over IP, og overvåker flere 
branndetektorsystemer og identifiserer 
problemer fra en ekstern plassering.

Ved å identifisere problemer eksternt 
via automatiske varslinger, kan de beste 
tiltakene treffes proaktivt. Med mer nøyaktig 
diagnostisk informasjon er brannmannskap 
som ankommer stedet bedre forberedt, 
brannsystemer kan vedlikeholdes til en 
høyere standard, noe som reduserer 
risikoen for å avbrytelser i arbeidet.

/ / 

Ergonomisk utformede 
produkter

PROFILE-panelet er ergonomisk 
utformet, og setter sine brukere først ved 
utformingen, for å optimalisere komfort, 
funksjonalitet og brukervennlighet.

Panelets intuitive LED-berøringsskjerm 
har en Info-knapp som gir kontekst-
sensitiv hjelp og bruksinstruksjoner. Dette 
garanterer rask og pålitelig hjelp, selv for 
uvante brukere.

/ / Komplett 
systemintegrering

En viktig prioritet under konstruktionen
är att se till att Zettlers produkter är
framtidssäkra. Med hjälp av MZX
Technology-systemarkitekturen är det
enkelt att uppgradera programvaran,
minnet och mikroprocessorn i framtiden.

Dessutom är kompatibiliteten med
tidigare Generation 5-detektorer
sömlös. Det går även att använda
Zettlers centraltillbehör (t.ex. Zetfas/
STIslingkortet och DDM800-modulen för
universell brand- och gasdetektering) till
tidigare generationer av detektorer.

/ / Reflective Sound
Monitoring (RSM)

Larmdonen och signalljusen i 
Zettlersortimentet bidrar till minskade
livslängdskostnader. Larmdon
med Reflective Sound Monitoring
(RSM) använder den inbyggda
mikrofonen för att övervaka den
egna driften. Detta är en snabb och
enkel systemtestfunktion som kan
användas regelbundet utan att störa
de som uppehåller sig i byggnaden.

Produkter med RSM har även en
justeringsfunktion för ton och volym
som kan användas på distans, vilket
är mycket praktiskt när systemet
installeras.

/ / 



/ / LAN

/ /  Det går att använda 
upp till 250 Generation 
6-detektorer per slinga.

/ / Tyco Expert Graphics (TXG)

Nätverksgränssnitts-
modulen TLI800EN

Med den här modulen går det att ansluta 
brandstyrdon med MZX Technology 
till samma nätverk ”sömlöst”. MZX-
kommunikationsnätverk består av en 
samling nätverksgränssnittsmoduler 
och kringutrustning som tillsammans 
bildar ett felresistent och flexibelt peer-
to-peer-nätverk för adresserbara MZX 
Digital-brandsystemstyrdon. I ett sådant 
nätverk behövs ingen värd eller huvud-
styrcentral. Om det blir något avbrott i 
kommunikationen 

/ / 

i nätverket, fungerar alla noderna i 
peer-to-peer-nätverket som fristående 
brandcentraler. Eftersom nätverket 
programmeras lokalt är det dessutom 
enkelt att utöka eller omorganisera 
det. MZX Technology-nätverket är fullt 
godkänt enligt EN 54 och har konstru-
erats för användning både i kommersi-
ella byggnader och i bostadshus med 
flera våningar. Det är även lämpligt för 
användning i campusliknande områden, 
t.ex. universitetsområden, sjukhus och 
industriområden.

Generation 6-detektorer

Bättre miljöprestanda.

Bättre detekteringsprestanda.

Större feltolerans.

Reducerad livslängdskostnad.

Snabbare, enklare och säkrare installation  
och service.

/ / 

ZETTLER analoge adresserbare 
branndetektorsystem

/ / Övervakningscentral

/ /  Det går att ansluta upp till  
99 centraler i samma nätverk  
så att systemet kan utöka på  
ett smidigt sätt.

Zettlers branddetektering // MZX Digital protokoll Zettlers branddetektering // MZX Digital protokoll
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Skonsam för människor 
och miljön

Zettlers produktsortimentet för branddetektering har 
tagits fram i linje med Tycos policy för skonsamhet 
mot människor och miljön, något som blir viktigare för 
montörer, fastighetssägare och personer som vistas i 
byggnaderna. Zettlers program för skonsamhet handlar 
om att minska påverkan på miljön och reducera hälso- 
och säkerhetsriskerna för de som arbetar med och vistas 
i närheten av branddetekteringssystemet. Detta gäller 
oavsett om man är involverad i tillverkning, installation, 
drift eller i slutet vid avlägsning, återvinning och 
kassering.

Zettler först ut med  
Green Passport 

Som en del av ett fortlöpande 
program har 95 % av Zettlers 
branddetekteringsprodukter nu fått 
ett så kallat Green Passport efter att 
produkternas kemiska innehåll har 
granskats i en oberoende analys av 
tredje part. I likhet med EU:s initiativ 
mot bly innebär Green Passport att 
produkterna testas för ytterst låga 
giftnivåer, i det här fallet 14 farliga 
ämnen. Green Passport har i första 
hand tagits fram för installationer på 
fartyg och är ett viktigt godkännande 
ur miljösynpunkt.

/ / 

Utökad återvinning 

Returnerad utrustning som inte 
klarar omtestningen skickas till 
återvinning. Vi utökar hela tiden vårt 
returproduktsprogram och avlägsnar 
viktiga elektroniska komponenter 
från kretskorten för att använda dem i 
tillverkningen av nya reservdelar.

/ / Beskytt det som  
betyr mest
Selv om ionekammer-røykdetektorer 
(ICSD-er) ikke utgjør noen risiko når de 
installeres, inneholder ICSD-er spor av 
et radioaktivt materiale, som kan utgjøre 
en mulig risiko når et stort antall blir 
lagret eller transportert sammen. Tyco 
har eliminert denne risikoen, da de har 
sluttet å produsere ioniserte detektorer, 
og slik styrket sitt engasjement i å 
beskytte det som betyr mest.

/ / 

Molntjänster minskar 
energiavtrycket

Zettlers branddetekteringssystem 
drar mycket lite ström vid drift men 
ett enda onödigt servicebesök på 
grund av driftstopp under produktens 
livstid kan fördubbla installationens 
effektförbrukning. En av de största 
fördelarna med Zettlers molntjänster 
och fjärrdiagnostik är möjligheten att 
eliminera onödiga servicebesök på 
grund av driftstopp och se till att det 
bara krävs ett enda besök. Med hjälp 
av prediktiv diagnostik går det till och 
med att åstadkomma detta innan ett 
systemfel uppstår.

/ / 
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Vi använder oss av  
tekniken för att minska  

vårt koldioxidavtryck

Arbetsmiljön
Vi gör om våra produkter för att underlätta 
för vår personal och våra kunder. Der hvor 
det er mulig, prøver vi å utforme produkter 
som reduserer påvirkningen, ikke bare for 
mennesker, men også miljøet.
Derfor har vi sluttet å produsere ICSD-er, 
og erstattet dem med en høy-ytende optisk 
detektor. Dette forbedrer helse og sikkerhet og 
miljørisiko, da detektorer som inneholder spor 
av radioaktive stoffer ikke lenger leveres.



Utfyllende utvalg av 
kontrollpanel og 

tilbehør

I ZETTLERS utbud av centraler 
och tillbehör ingår ett komplett 
sortiment av fristående 
adresserbara centraler, 
nätverksanslutna adresserbara 
centraler och konventionella 
centraler. Här ingår även centraler 
för gasdetektering. Centralerna 
har konstruerats för att vara 
hållbara och kompakta samt enkla 
att installera och konfigurera. 
De är dessutom framåt- och 
bakåtkompatibla och  
lätta att använda.

Zettlers branddetektering // MZX Technology Zettlers branddetektering // Komplett sortiment
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/ / Konventionellt 
De konventionella centralerna MZX-C och MZX-C+ kan 
ha en eller flera kretsar och ansluts till sensorer som 
kopplas parallellt. Det finns kapacitet för 2–32 sektioner 
och möjlighet att ansluta externa repeaters. De har 
även stöd för hela sortimentet av EN 54-godkända 
detektorer i 600-serien, inklusive fotomultisensorn 
och kolmonoxidmultisensorn. MZX-C+ har även flera 
anpassningsbara alternativ som kan programmeras med 
hjälp av brytare och kontroller på frontpanelen. 

Adresserbart 
I det här sortimentet ingår MZX 125/250 (1 + 2 slingor) 
och MZX 500* som har två flerslingscentraler och är den 
första i en ny generation med ZETTLER-brandsystem som 
använder MZX Technology™.

Släckcentraler 
I det här sortimentet ingår FAST2000® och släckcentralen 
MZX-e. FAST2000/2-sortimentet är avsett för små, 
medelstora och stora installationer i industriella och 
kommersiella tillämpningar. De är baserade på den 
senaste Tyco PBS-tekniken och överensstämmer 
med standarden EN 54-2/-4 för brandlarmscentraler, 
standarden EN 12094-1 för släcksystem samt VdS-
riktlinjerna. MZX-e är både kraftfull och lättanvänd. 
Det är den enda släckstyrcentralen som är godkänd 
enligt både släcksystemsstandarden EN 12094 och 
branddetekteringsstandarden EN 54 del 2 och 4. 
Centralen är enkel att installera, programmera och  
använda och har många konfigurationsalternativ. 

/ / 

/ / 

ZETTLER PROFILE er en kraftig branndetektor og alarmsys-
tem som bruker MZX-teknologi som base. Siden MZX-te-
knologien i utgangspunktet ble utformet for drift i de mest 
krevende miljøer, er systemet høyst motstandsdyktig mot 
eksterne faktorer, som for eksempel elektrisk støy eller kil-
der til falske alarmer. Det nye berøringsskjerm-brukergren-
sesnittet med kontekst-sensitiv hjelp er ergomisk utformet, 
slik at hver operasjon blir enkel.

/ / Nettverkstilpasset  
adresserbar rekkevidde



TM
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MZX för farliga miljöer – 
detektering och tillämpning 

Det finns många byggnader som behöver någon 
form av specialistdetektering, särskilt i industri- och 
tillverkningssektorerna. I dessa branscher kan det finnas 
områden där det föreligger explosionsrisk på grund av 
brandfarliga gaser eller damm. I Zettler-sortimentet ingår även 
specialistdetekteringslösningar som är avsedda att skydda ett 
brett urval av olika miljöer och mot många olika typer av risker.

/ / Slingdriven 
linjerökdetektering

Slingdrivna optiska linjerökdetektorer 
ger en kostnadseffektiv lösning 
när det gäller installation och 
service och kan användas för att 
skydda stora områden som t.ex. 
lagerlokaler. I Zettlers sortiment ingår 
även självjusterande reflekterande 
linjerökdetektorer och traditionella 
genomgående versioner, samt den 
nya rökdetekteringslösningen för 
öppna områden som använder optiska 
bildsensorer för att automatiskt 
justera, kalibrera och detektera.

/ / Sensor Laser Plus

SensorLaser™ Plus ger snabb och 
kontinuerlig branddetektering, 
även vid svåra och varierande 
omgivningsförhållanden. 
Med hjälp av det här linjära 
värmedetekteringssystemet går det att 
utan avbrott övervaka långa och väldigt 
fragmenterade anläggningar som  
trafik- och leveranstunnlar, 
kabeldragningar och transportband samt 
stora byggnader som produktionshallar, 
kylhus och parkeringshus med flera 
våningar.

/ / 

Aspirerande detektering

VESDA:s aspirerande rökdetektering 
är en ytterst känslig metod för att 
upptäcka bränder i ett mycket 
tidigt skede. Metoden är idealisk för 
utrymmen som datorrum och andra 
högriskområden samt utrymmen 
med värdefullt innehåll. Sortimentet 
sträcker sig från den prisvärda 
aspirerande IAS800-detektorn som ofta 
används för att lösa åtkomstrelaterade 
problem, som vid brandskydd av t.ex. 
hisschakt, till LaserPlus-detektorn med 
flera provtagningsrör och ett avancerat  
MZX-gränssnitt.

 

/ / / / Kombinerad brand- och 
gasdetektering

I områden där det behövs 
branddetektering behövs det ofta 
även gasdetektering. Då kan den 
mest kostnadseffektiva lösningen 
vara ett kombinerat system. 
3oTec-multisensorn med MZX 
Technology kan konfigureras så 
att den tillhandahåller separata 
och tydliga larmtillstånd för både 
brandlarm och koldioxidlarm. VESDAs 
aspirerande rökdetekteringssystem 
kan kombineras med VESDA ECO-
detektorer för att känna av ett antal 
olika brandfarliga gaser. 

/ / 

Flamdetektering

Zettlers FlameVision FV300 är 
ett sortiment av arraybaserade 
flamdetektorer som använder en 
infraröd multiarray för att detektera 
flammor och tillhandahåller 
positionsinformation så att flammans 
position i detektorns synfält kan 
förmedlas. Dessutom kan en inbyggd 
övervakningskamera överföra en 
bild av det skyddade området med 
utgång från detektorns placering 
till en övervakningsskärm. Ovanpå 
bilden från säkerhetskameran visas 
positionsinformationen som markerar 
exakt var källan till larmet finns.

Detektering i  
riskområden

Det mycket säkra 602-systemet har 
försetts med konventionella funktioner 
för rök- och värmedetektering och 
800-systemet har utrustats med en 
digital MZX-lösning. Båda systemen 
är ATEX- och ICEX-godkända för 
användning i områden med gas 
eller damm där det föreligger 
explosionsrisk. I användningsområden 
med damm, där rökdetektering 
kan vara problematiskt, går det att 
använda en kombinerad kolmonoxid- 
och värmedetektor.

Vi ger dig livsviktig tid  
att ta hand om potentiellt  

allvarliga bränder

Zettlers branddetektering // Farliga miljöer 

Farliga miljöer kräver 
speciallösningar

/ /  FlameVision FV400 och 
FV300

/ / Aspirerande VESDA-detektor

/ / 3oTec-trippelsensor

/ /  Slingdrivna 
linjedetektorer

/ / Aspirerande IAS800-detektor 

/ /  MERIDIAN gassdetektorer

/ / SensorLaser Plus

/ / Detektorer i  
       600-serien

/ / Detektorer i  
       800-serien

/ / Åpent  
       område  
       bilde- 
       røykdetektor  
       (OSID)



/ / OSID

Zettlers branddetektering // Tillämpningar

Sjukvård

Det är viktigt att vara extra noggrann 
vid konfiguration av system på 
sjukhus, vårdhem och vårdcentraler 
eftersom det vistas särskilt sårbara 
personer på dessa platser. Därför är det 
avgörande att systemet är tillförlitligt 
eftersom den primära funktionen är att 
rädda liv. 

Eftersom personerna på dessa platser 
eventuellt är rörelsehindrade och det 
förmodligen finns personer som sover 
(även under dagen), måste det utvalda 
systemet avge varningssignaler så 
tidigt som möjligt om det skulle 
uppstå en brand.

Dessutom måste det finnas särskilda 
larm- och utrymningsrutiner för de 
som har ytterligare funktionshinder 
som t.ex. nedsatt hörsel. Det är viktigt 
att detekteringssystemen inte avger 
falsklarm för att minimera störningarna 
för patienter som genomgår en 
operation.

/ / Industri

Tillverknings- och lageranläggningar 
kan utgöra högriskområden. I 
tillverkningsbranschen gör man inte 
bara materiella förluster vid en brand. 
Ett företag kan även förlora väsentliga 
marknadsandelar om verksamheten 
måste stängas ned under en längre tid 
efter en brand.

Detekteringssystem i 
industrianläggningar måste 
kunna hantera krävande 
miljöförhållanden (som värme, 
damm, kyla och explosionsrisk). Vi 
kan erbjuda specialistprodukter för 
branddetektering som är avsedda för 
riskfyllda områden. 

Beroende på tillverknings- eller 
lageranläggningens egenskaper kan 
vi hjälpa till att planera individuellt 
anpassade lösningar. 

/ / Fritid

Alla fritidsanläggningar som hotell, 
biografer, sportanläggningar, 
konserthallar, stadion och till och med 
badhus kan drabbas av brand.

De här anläggningarna kan också råka 
ut för oönskade larm, speciellt hotell. 
De orsakas ofta av något ovanligt som 
inträffar i närheten av en sensor, t.ex. 
att någon röker en cigarett under en 
sensor. 

Det är viktigt att eventuella bränder 
upptäcks tidigt, speciellt på ställen 
där det finns människor som sover. 
Vår 3oTec-trippeldetektor avger 
ett larm innan elden hinner sprida 
sig. Dödsorsaken för de flesta 
brandoffer är kolmonoxid. 3oTec avger 
varningssignaler i brandens tidigaste 
skeden vilket ger värdefull tid för 
utrymning. 

/ / 

Zettlers branddetektering // Tillämpningar

Offentliga sektorn

Skolor, universitet, 
myndighetsbyggnader och anstalter 
består ofta av flera separata 
byggnader som kräver flexibla och 
nätverksanslutningsbara system. 
Larmsystemen i sådana byggnader 
måste även vara lätta att använda 
och tydligt ange var det har uppstått 
ett problem. Vårt TXG-system har en 
grafisk display som gör det snabbt 
och enkelt att exakt lokalisera var den 
eventuella branden finns.

Det ställs speciella krav för anstalter 
eftersom det inte alltid är möjligt att 
utrymma lokalerna. För att komma 
runt problemet går det att installera 
en sabotagetålig detektor eller en 
aspirerande VESDA-rökdetektor i varje 
cell. Detta kan även bidra till att minska 
antalet oönskade och oavsiktliga larm.

/ / Energi- och  
allmännyttiga företag

Kärnkraft, fossila bränslen, förnybar 
energi, petrokemisk produktion samt 
produktion och lagring av gas och olja 
ingår i den här kategorin av riskfyllda 
miljöer. Här förekommer en hög 
brandrisk eftersom det finns en stor 
mängd brännbart material. När det 
gäller kärnkraft går det inte att bortse 
från risken att strålning kan läcka ut.

ZETTLER har ett stort utbud av 
produkter och system för att skydda 
dessa verksamheter. Vi har särskilda 
säkra detektorer och kablar som är 
värmebeständiga och inte avger 
gnistor. Våra detektorer kan ange 
om det förekommer eld, rök, värme 
eller kolmonoxid (som är den största 
dödsorsaken för brandoffer).

/ / Kommersiella lokaler

I lokaler som shoppingcenter, kontor, 
banker, stationer, kommunikations- 
och datacenter, är ett av de största 
problemen att utrymma ett stort 
antal personer ur byggnaden i en 
nödsituation. Sådana situationer kan 
kräva flera olika utrymningsstrategier.

Det kan krävas en 
larmverifieringsenhet för att säkerställa 
att verksamhetskritiska funktioner 
inte avbryts. Denna har en automatisk 
återställningsfunktion för falsklarm så 
att inte huvudlarmet aktiveras.

/ / 

Løsninger tilpasset 
dine behov  
Olika miljöer kräver olika lösningar. Därför har vi tagit fram en bred 
produktportfölj. På så sätt kan vi erbjuda lösningar för många olika 
tillämpningar, från mindre kommersiella och stora industriella 
tillämpningar, till mer krävande och riskfyllda tillämpningar som  
olje- och gasplattformar.
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Huvudkontor:

Österrike (Bergheim)

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

Belgien (Drogenbos)

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

Tjeckien (Liberec)

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

Frankrike (Paris)

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

Tyskland (Ratingen)

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

Ungern (Budapest)

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

Italien (Milano)

Tfn: +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, Warzawa

Tel.: +48 660 532 900

Spanien (Madrid)

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

Sverige (Lammhult)

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

Schweiz (Näfels)

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

Nederländerna (Capelle aan den IJssel)

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

Turkiet (Ankara)

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

Förenade Arabemiraten (Dubai)

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

Storbritannien och Irland 
(Sunbury-on-Thames)

Tfn: +44 800 4587 999
Fax: +44 (0) 844 800 2999
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Global styrka. 
Lokal expertis. Till din tjänst.


