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ZETTLER Tarihçesi

ZETTLER oldukça uzun ve gurur 
dolu bir tarihe sahiptir. 1877 yılında 
Münih kentinde Elektrotechnische 
Fabrik Alois ZETTLER adıyla 
kurulmuştur. Oldukça kısa bir 
sürede tanınan ZETTLER adı yangın 
algılama, hemsire çağrı ve diğer bina 
otomasyon sistemleri ürünlerinde 
kalite ile özdeşleşmiştir.

1996 yılında Tyco International 
bünyesine katılan ZETTLER tüm 
yangın algılama ürün gamıyla Tyco 
kaynak ve yatırımlarını da arkasına 
alarak Avrupa çapında çözümler 
sunmaya devam etmektedir.

/ / Dünya Standartlarında 
Üretim

Bütün ZETTLER ürünleri TYCO’nun 
Avrupa’daki sertifikalı fabrikalarında 
çok titiz ve sıkı denetimlerle en yüksek 
kalitede üretilmektedir.

MZX-teknologi

ZETTLER yangın algılama ürünlerinin 
temelinde kendini ispatlamış ve 
yangın algılama sektöründe 100 yılı 
aşkın sürede edindiğimiz olaganüstü 
deneyimin sonucu olan MZX 
Teknolojisini kullanmaktadır.

/ / Dünya Çapında Geçerli 
Sertifikalar

ZETTLER ürünleri birçok onay 
merciden alınmış dünya çapında 
geçerli sertifikalara sahiptir. Ürün 
geliştirme ve üretim standartlarımız 
bağımsız kuruluşlar tarafından 
periyodik olarak denetlenmektedir.

/ / 

/ / 

100 yıllık deneyim üzerine kurulu
ürün inovasyonu

/ / 2000’lerde ZETTLER

ZETTLER, geçmişte yüksek 
düzeyde yanlış alarm direnci ve 
güvenilirliği sağlayan, analog 
teknolojiden dijital teknolojiye 
geçişte rol oynayan dünyanın ilk 
yangın algılama üreticilerinden 
biriydi. Her çeşit kablolama 
düzenindeki yeni ve var olan 
kablolar için güvenilir iletişim temin 
eden ZETTLER Dijital Protokolü, 
kabloların nem ve yangın sebebiyle
hasar görmesi halinde dahi 
çalışmaya devam eder.

/ / ZETTLER en gelişmiş yangın algılama metodlarını ve yeteneklerini 
beraberinde getiren MZX Teknolojisiyle donatılmıştır.

Avrupa çapında ürün inovasyonunu geliştirmek için yıllardır sürdürülen 
araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde, MZX Teknolojisi 100 yılı aşkın 
süredir en iyi algılama metod ve teknolojilerini üretmektedir. Bununla beraber 
erken algılamayı sağlamak ve yanlış alarmları minimuma indirmek için en 
başarılı adımları atmıştır. Ayrıca kolay ve esnek mühendislik sunarak basit 
kurulum sağlayan teknikleri de geliştirmiştir. Bu inovasyonlar ZETTLER’in 
yanlış alarmlara karşı en dirençli, güvenilir ve sürdürülebilir sistem olmasını 
sağlayarak geniş çaptaki bir çok standarda uyumluluğu beraberinde 
getirmiştir.

ZETTLER  
Hakkında



MZX Teknolojisi, üstün yangın algılama, yanlış alarm ayıklama ve sağlam güvenilir tasarımın dünyadaki eşsiz bir birleşimini 
temin eden ZX Dijital iletişim protokolü ve ZX Fastlogic algılama algoritmaları içine alacak şekilde inşa edilmiştir. Montajı 
kolay ve ileri işletilebilirlik özelliklerinin birleşimi ile ZETTLER ürün yelpazesi, montaj elemanları ile son kullanıcılara kolay 
kullanım çözümünü sunmaktadır.

ZETTLER ve 
Geleceğin 

Teknolojisi  MZX
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/ / ZETTLER PROFILE 

ZETTLER PROFILE, temelinde güçlü MZX Teknolojisini kullanan bir yangın 
algılama ve alarm sistemidir. Sistem, elektriksel gürültüleri ya da yanlış alarm 
kaynakları gibi dış faktörlere karşı yüksek direnç gösterir. Yeni dokunmatik ekranlı 
kullanıcı arayüzü, içeriğe duyarlı yardım menüsü sayesinde her işlemin kolayca 
gerçekleştirilebilmesi için ergonomik olarak tasarlanmıştır.

/ / 3oTEC-multisensor

Kombine Optik Duman, Isı ve Karbon monoksit gaz dedektörü tüm yangın 
tiplerinde, özellikle yavaş ve içten yanmalarda kullanıcıya gelişmiş bir algılama 
kabiliyeti sunar. Yanlıs alarmlara karşı Single ve Dual teknolojiye sahip 
dedektörlerin bile erişemeyeceği yüksek direnç saglar.

/ / Üstün Sistem Mimarisi

MZX Teknolojisi, ZETTLER Yangın Algılama Ürünlerinin geçmiş ve gelecek nesil 
ekipmanlarla çalışabilmesine olanak sağlar. Yedekli sistem çalışmasını, IP iletişim 
teknolojisini ve gelişmiş kullanıcı arayüzü kullanımını destekler. Diğer Bina Yönetim 
Sistemleri ile mükemmel bir entegrasyon sağlar.

ZETTLER ürünleri MZX teknolojisiyle beraber piyasadaki en sağlam, güvenilir 
ve ergonomik yangın algılama sistemlerinden biri olmasıyla beraber; sahip 
olduğu ürün onayları ve sertifikalarıyla imrenilecek biri ürün haline gelmiştir. 
ZETTLER ürünleri sadece minimum sistem gereksinimlerini karşılamakla 
kalmayıp; en üst düzeyde güvenilirlik ve performans sağlanmasını garanti altına 
alan en geniş sertifikasyonlara sahiptir.

Güvenilirlik ve Ergonomi, Rakipsiz 
Yanlış Alarm Direnci

Ergonomik  
Tasarım

PROFILE yangın alarmı paneli,  
son kullanıcılar düşünülerek 
tasarlanmıştır. Dokunmatik ekranlı 
kullanıcı arayüzü, sezgisel Bilgi 
Düğmesi ve bağlam duyarlı yardım 
özelliği ile ergonomik olarak 
geliştirilmiştir. PROFILE panelindeki 
her işlem, Sistem Toplayıcılardan 
İtfaiyecilere kadar son kullanıcılar  
için kolaylaştırılmıştır.

/ / Yanlıs Alarma Karsı 
Dirençli Yangın Agı

ZETTLER ağ üzerinden birden 
fazla panelin tek bir yangın paneli 
gibi davranmasını sağlayan, hem 
EN54-13 hem de EN54-2 onaylarını 
karşılayan “peer to peer” panel 
haberleşmesine sahiptir. Ağ sistemi 
iki noktadan sinyal bozulması yaşasa 
bile, yangın panelinin ağ sistemi iki 
ayrı bölümden çalışmaya devam 
edebilir.

/ / Güvenilir Sertifikalar

ZETTLER sistemleri en zorlu 
şartlardaki endüstriyel uygulamalarda 
kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır 
ve bütün ZETTLER uygulamaları 
uluslararası IEC61508 standartında 
belirlenen “Safety Integrity Level 2” 
sertifikasına sahiptir.

/ / 



Ergonomik Olarak 
Tasarlanmış Ürünler
PROFILE panel, konfor, fonksiyonellik
ve kullanıcı dostu olma özelliğini
optimize etmek üzere tasarımının 
temeline son kullanıcıları koyarak 
ergonomik olarak tasarlanmıştır.
Panelin sezgisel LED dokunmatik 
ekranında içeriğe duyarlı yardım ve 
çalışma talimatları sunan bir Info 
Butonu bulunmaktadır. Bu, nadiren 
kullanan kullanıcılar için bile hızlı ve 
güvenilir bir yardımı garanti etmektedir.

/ / 

ZETTLER Yangın Algılama // Düsük Isletme MaliyetiZETTLER Yangın Algılama // Düsük Isletme Maliyeti

ZETTLER her zaman fiyat - performans açısından 
değerli olmasıyla ve yüksek kalitesiyle tanınır. ZETTLER 
Sistemleri yangın algılama sisteminin kullanım ömrünü 
uzatacak şekilde tasarlanır.

ZETTLER yangın algılama ürünleri, kurulum gününden 
itibaren maliyet düşürücü özelliklerini sunmaktadır. 
Maliyetleri düşüren özellikler, basitleştirilmiş 
konfigürasyon ve hızlı servis bir hizmet standardı olarak 
sunulmaktadır.

MZX Teknolojisinin kullanımı, yeni nesil ürünlerle 
beraber uzun kullanım ömrünü ve ileri derecede 
uyumluluğu garanti altına almaktadır.

Daha Düşük İşletme 
Maliyeti ve
Üstün Fonksiyonlar

Tam Sistem 
Entegrasyonu
ZETTLER ürünlerinin gelecekteki 
ürünlerine uyumluluğu önemli bir 
tasarım önceliği durumundadır ve 
MZX Teknolojisinin sistem mimarisi 
gelecekte uygulanacak işlemci, 
hafıza ya da yazılım güncellemelerine 
uyumu garanti altına alacak şekilde 
kurulmaktadır. Örnek olarak 5. nesil 
dedektörlerin uyumunda sorun 
yaşanmaması ve aynı zamanda
tüm eski nesil dedektörlerin Zetfas/ STI 
çevrim kartı ve DDM800 modülleri gibi 
ZETTLER panel aksesuarları ile uyumlu 
çalışması gösterilebilir.

/ / Reflective Sound 
Monitoring (RSM)
ZETTLER tarafından sunulan RSM 
özelliğine sahip flaşör ve sirenler 
işletme maliyetlerinizi düşürmede 
katkıda bulunur. Yansıtıcı Ses 
İzleme (RSM) ile birlikte sirenler, bina 
sakinlerini rahatsız etmeden, hızlı ve 
basit bir şekilde test edilmek üzere, 
kendi çalışmasını izlemek için kendi 
entegre mikrofonunu kullanır. RSM’li 
ürünler aynı zamanda, sistem montajı 
esnasında çok önemli olan uzaktan 
tonlama ve ses şiddeti ayarlama 
özelliğine sahiptir.

/ / 

Tidsbesparende 
Montering 
ZETTLER ürün gamında sunulan çok 
değerli, zamandan tasaruf sağlayan 
kurulum kolaylıklarından biri de Time 
Saver Mount ürünüdür.

Asma tavan montajlarında hızlı ve 
kolay kurulumla beraber asma tavan 
kurulmadan önce dedektörlerin 
devreye alınmasına olanak sağlar.
Geniş ve karmaşık kurulumlarda proje 
yönetimine kolaylık sunar.

/ / ESL (Extended  
Service Life)
ZETTLER 6.Nesil dedektörleri en 
güncel ESL optik hazne dizaynına 
sahiptir. ESL sayesinde optik duman 
dedektörlerinin servis ömürleri ikiye 
katlanır.

ESL her türlü uygulamada kolaylık 
sağlar. Aynı zamanda özellikle duman 
dedektörlerinin çabuk kirlendiği 
alanlarda kullanımıyla avantaj sağlar.

/ / TrueInsight Uzaktan 
Erişim Hizmetleri
TrueInsight Uzaktan Erişim Hizmeti,
ZETTLER yangın algılama sistemlerinin 
geleceğini şekillendiren devrim 
niteliğinde web tabanlı bir teknolojidir. 
TrueInsight, IP üzerinden haberleşme 
sağlayarakbirden fazla yangın algılama 
sistemini izler ve sorunları dünyanın 
herhangi bir noktasından tanımlamanızı 
sağlar.

Otomatik uyarılarla sorunların
uzaktan tanımlanması ile en iyi
eylem planı proaktif olarak
belirlenebilir. İtfaiye en doğru sorun 
tespit bilgileri sayesinde
 alana daha hazırlıklı bir şekilde ulaşır. 
ZETTLER Yangın alarm sistemleri, 
yanlış alarm direnci sayesinde çalışma 
kesintisi riskini azaltarak daha yüksek bir 
standartta güvenilirlik sağlar.

/ / 



ZETTLERs Adreslenebilir
Yangın Algılama Sistemi

/ / Tyco Expert Graphics (TXG)

ZETTLER Yangın Algılama // MZX Dijital Protokolü ZETTLER Yangın Algılama // MZX Dijital Protokolü

Networking TLI800EN
Network Arayüz Modülü

Bu modül MZX teknolojisine sahip 
yangın alarm panellerinin ”sorunsuz” 
bir şekilde ağ bağlantılarının 
kurulmasını sağlar. MZX Net iletişim 
ağı, ağ arayüz modüllerinin bir 
bileşimidir ve MZX teknolojisi kullanan 
dijital adreslenebilir yangın alarm 
panelleri için esnek ”peer to peer” 
network ile arızalar için dirençli 
ekipmanlar içermektedir.
Bu ağ sistemi ile hiçbir ana bilgisayar 
veya deneteyiciye gerek duyulmaz ve 
eğer ağ iletişiminde bir kesinti olursa
”peer to peer” ağ sisteminde yer 

/ / 

alan tüm birimler bağımsız olarak 
tek başlarına çalışmaya devam 
eder. Ayrıca ağ sistemi yerel olarak 
programlandığından dolayı kolayca 
genişletilebilir veya tekrar dizayn 
edilebilir.
MZX Teknoloji ağı tüm EN54 
onaylarına sahiptir ve yüksek katlı 
ticari veya konut için kullanılan 
binalarda da kullanılabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Bu sistem aynı 
zamanda üniversite, hastane veya
endüstriyel tesisler gibi geniş alanlara 
yayılan ortamlar için de uygundur.

/ / LAN

6. Nesil Dedektörler

Daha iyi çevresel performans
Daha iyi algılama performansı 
Daha yüksek hata toleransı 
Daha düşük ömür maliyeti
Daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli 
montaj ve servis imkanı

/ / 

/ / Izleme Merkezi

/ /  99 panele kadar genişletilebilen 
      network sistem, toplam 
      198.000 adres

/ /  Çevrim başına 250 adede 
kadar dedektör desteği



ZETTLER Yangın Algılama // Sıfır Zarar Politikası

İnsana ve Dogaya
Tamamen Zararsız

ZETTLER Yangın Algılama Ürünleri bina sahipleri ve 
iştirakçiler için çok yüksek önem arz eden çevreye ve 
insana zararı sıfıra indirme amacını barındıran TYCO’nun 
Sıfır Zarar ilkesini destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. 
ZETTLER Sıfır Zarar Programı tamamen canlı sağlığına 
karşı oluşabilecek riskleri ve çevreye karşı etkileri 
minimize etmek ile ilgilidir ve yangın algılama sisteminin 
devrede olduğu zaman boyunca bunu hedefler. Ürünlerin 
imalat süreci, montaj, işletme ve servisin iptali ile geri 
dönüşüm aşamalarında da minimum risk ve etki hedefini 
karşılamaktadır.

Green Passport sahibi 
ZETTLER
ZETTLER yangın algılama ürün 
portföyünün %95’inde devam eden 
bir programın parçası olarak ürünlerin 
kimyasal içeriklerinin bağımsız 
kurumların analiziyle alınabilen ”Yeşil 
Pasaport” a sahip olmaya hak 
kazanmıştır. Yeşil pasaport ürünlerin 
Avrupa hükümetinin uyguladığı 
”kurşunsuz ürün” girişimine benzer 
olarak 14 farklı tehlikeli maddenin 
tüm seviyeleri için test edildiğini 
kanıtlamaktadır. İlk aşamalarda 
kritik önemde çevresel onaya sahip 
olması gereken gemilerde dahi 
kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

/ / 
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Biz karbon ayak 
izimizi azaltacak

teknolojiler  
kullanıyoruz

İş Sağlığı ve Güvenliği
Vi omdesigner vores produkter for at 
gøre livet lettere for personale og kunder. 
Mümkün olduğunca yalnızca insanlar değil 
çevre üzerindeki etkileri de azaltan ürünler 
tasarlamaya çalışıyoruz.

Bu nedenle de iyonize dedektör üretimine son 
verilip, onların yerine yüksek performanslı optik 
dedektörler sunulmuştur.

Eser miktarda radyoaktif madde içeren 
dedektörler artık üretilmediğinden, bu durum 
sağlık ve güvenliği koruyup, çevresel riskleri 
iyileştirmektedir.

Geri Dönüsüm 
Sistemi 
Tekrar test edilemeyecek durumda 
iade edilen ürünler geri dönüşüme 
gönderilir. TYCO bileşen kurtarma 
programımız baskılı devre kartlarından 
kritik elektronik bileşenleri çıkararak 
üretim bandına gerekli uzatılmış servis 
ömrü sunan yeni yedek parçaları 
tedarik eder.

/ / Değer verdiğiniz herşeyi 
korumak bizim işimiz.
İyonize tip duman dedektörleri
(ICSD’ler) takıldıklarında risk 
taşımamalarına rağmen, çok sayıda 
ICSD birlikte depolandığında ya da 
birlikte taşındığında eser miktarda 
radyoaktif madde içerebilirler. Tyco 
bu riski ortadan kaldırarak, iyonize 
dedektör üretimine son vermiş, 
önemli olanı koruma taahhüdünü 
güçlendirmiştir.

/ / 

Bulut Servisleri Enerji Ayak 
İzimizi Düsürüyor
ZETTLER yangın algılama sistemleri 
çalışması esnasında çok düşük güç 
tüketmektedir.Yalnız kullanım ömrü 
boyunca tek bir gereksiz servis arızası 
ziyareti enerji tüketiminin iki katına 
çıkmasına sebep olabilmektedir. 
ZETTLER bulut hizmetlerinin ve 
uzaktan teşhis yapılabilmesinin 
en büyük avantajlarından biri 
gerekli durumlarda tek bir ziyaretin 
mümkün kılınması ve gereksiz 
ziyaretlerin ortadan kaldırılmasıdır. 
Öngörü üzerine kurulu tanımlamalar 
kullanılarak sistem hatası ortaya 
çıkmadan önce de bunu başarmak 
mümkündür.

/ / 



Geniş Yelpazeli 
Alarm Kontrol 

panelleri ve saha
ekipmanları serisi

ZETTLER marka kontrol 
panelleri ve saha ekipmanları, 
konvansiyonel panelleri, 
adreslenebilir ya da ağ 
üzerinden adreslenebilir panelleri 
içermektedir. Söndürme kontrol 
panelleri de ürün gamında 
mevcuttur. Dirençli, kompakt 
olan bu paneller kolay kurulum ve 
montaj için dizayn edilmiştir, aynı 
zamanda uygulamada kolaylık 
sağlar ve tüm sürümler için 
uyumludur.

ZETTLER Yangın Algılama // MZX Teknolojisi ZETTLER Yangın Algılama // Ürün Gamı
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/ / Konvansiyonel Ürünler
MZX-C ve MZX-C+ konvansiyonel kontrol panelleri 
paralel bağlı sensörlere bağlı bir veya birden fazla 
devre için kullanılmaktadır. 2’den 32 adede kadar zone 
kapasitesine sahiptir ve tekrarlayıcıların bağlanmasına 
olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda CO multi sensörü 
ve foto multi sensörü içeren 600 serisi dedektörler için 
geçerli tüm EN54 onaylarını barındırmaktadır. MZX-C+ 
kontrol panellerinin ön yüzünden veya anahtarlarla 
programlanabilen detaylı seçenekleri mümkün 
kılmaktadır.

MZX Serisi
Bu seri MZX125/250 (1/2 çevrim) ve MZX 254 (4 
çevrim) MZX Teknolojisi TM kullanılarak geliştirilen 
ZETTLER yangın alarm sistemlerinin bir parçasıdır.

/ / 

ZETTLER PROFILE, temelinde güçlü MZX Teknolojisini 
kullanan bir yangın algılama ve alarm sistemidir. MZX 
Teknolojisinin en zorlu ortamlarda çalışmak üzere 
tasarlanmış olması nedeniyle sistem elektriksel gürültü 
ya da yanlış alarm kaynakları gibi dış faktörlere karşı 
yüksek direnç gösterir. Yeni dokunmatik ekranlı 
kullanıcı arayüzü, içeriğe duyarlı yardım menüsüyle
her işlemin kolayca gerçekleştirilmesi için ergonomik 
olarak tasarlanmıştır.

/ / Ag Kurulabilen
Adreslenebilir PROFILE Serisi

Bu seri FAST 2000 ve MZX-e söndürme kontrol 
panelini içermektedir. FAST2000 küçük, orta ve büyük 
çapta ticari ve endüstriyel tesisler için tasarlanmıştır. En 
son Tyco PBS teknolojisi üzerine kurulu ürünler VDS 
talimatlarını ve yangın söndürme kontrol sistemlerinin 
EN12094-1 standardını ve yangın alarm panellerinin 
EN54-2/-4 standardını sağlamaktadır. MZX-e güçlü 
ve kullanıcı dostu yapısına ek olarak hem söndüme 
standartı EN12094 hem de yangın algılama standartı 
EN54 Part 2 & 4’ü sağlayan tek söndürme kontrol 
panelidir. Panel kapsamlı konfigürasyon seçeneklerine 
ek olarak kolay kurulum, programlama ve devreye 
alma özelliklerine sahiptir.

/ / Gazlı Söndürme Sistemi  
Panelleri 



ZETTLER Yangın Algılama // Özel Önlem Gerektiren Alanlar

Ciddi potansiyeldeki
yangınlar ile basa 

çıkabilmeniziçin size 
hayati zaman 

kazandırıyoruz

ZETTLER Yangın Algılama // Özel Önlem Gerektiren Alanlar

Özel Önlem Gerektiren Alanlar  
Özel Çözümler Gerektirir

/ / FlameVision  
     FV400 & FV300

/ / VESDA Hava  
     Örneklemeli Sistemler

/ /  3oTec Triple Sensor

/ /  Çevrimden  
      Beslemeli Isın        
      Dedektörleri

/ / IAS800 Hava  
     Örneklemeli Dedektör

/ /  MERIDIAN Gaz Algılama

/ / 800 Serisi
     Dedektörler

/ / SensorLaser Plus

Özellikle sanayi ve imalat sektöründe yer alan binaların önemli 
bir kısmı ileri düzeyde algılama gerektirmektedir. Bu alanlar yanıcı 
gazların ve tozların varlığı sebebiyle potansiyel olarak patlayıcı 
ortamlarla ilişkilidir. ZETTLER çok daha geniş bir yelpazede tüm 
ortamları koruyabilecek ve potansiyel riskleri ortadan kaldıracak bir 
şekilde dizayna imkan sağlayan özelleşmiş algılama çözümlerini 
sunabilmektedir.

/ / Çevrimden Beslemeli  
Isın Dedektörleri

Çevrimden beslemeli optik ışın 
dedektörleri depolar gibi büyük 
alanların korunması için montaj 
ve servis maliyetlerini düşürerek 
ekonomik çözüm sağlamaktadır. 
Kendiliğinden yansıtıcı ışın 
dedektörleri ve geleneksel uçtan 
uca versiyonları ZETTLER’in ürün 
yelpazesinde mevcuttur ve kendini 
otomatik olarak hizalama, kalibre 
etme ve algılama yeteneğine sahip 
optik görüntüleme cihazları ”Açık 
Alan Duman Algılama” adı altında 
geliştirilmektedir.

/ / Sensor  
Laser Plus

The SensorLaserTM zor ve değişken 
ortam koşullarında hızlı ve sürekli 
yangın algılanmasının sağlanmasını 
garanti etmektedir. Bu lineer ısı 
algılama sistemi tüneller, kablo 
yolları ve konveyör bantlarının yanı 
sıra üretim salonları, soğuk depolar 
ve her zaman izlenmesi gereken 
çok katlı otoparklar gibi uzun ve 
geniş ölçekteki bina ve yapıların 
korunmasına imkan sağlamaktadır.

/ / 

Hava Örneklemeli 
Sistemler

VESDA hava örneklemeli duman 
algılama yangının çok erken 
aşamalarında algılanmasını sağlayan 
ultra hassas bir yönteme sahiptir. 
Yüksek miktarda ürün içeren ve 
yüksek öneme sahip bilgisayar 
odaları gibi bölgeler için idealdir. 
Çoklu örnekleme çubuklarıyla ve 
MZX aarayüzlü LaserPlus dedektör 
yerine düşük maliyetli IAS800 hava 
örneklemeli dedektör asansör 
şaftlarını korumakla ilgili ortaya 
çıkan problemlerin giderilmesinde 
kullanılmaktadır.
 

/ / / / Kombine Yangın ve Gaz 
Algılama

MERIDIAN Evrensel Gaz Dedektörü 
Scott Safety tarafından geliştirilmiş 
yeni nesil gaz algılama çözümüdür. 
Tek dedektörde yanıcı ve zehirli 
sensörleri bir arada desteklemektedir. 
MERIDIAN kolay kullanım sağlamakla 
beraber bakım ve montaj maliyetlerini 
de azaltmaktadır. MERIDIAN  
TUV- Rheinland tarafından verilen 
SIL2 sertifikası ve küresel onaylarıyla 
en iyi kalite ve en yüksek güvenliği 
sunmaktadır.

/ / 

Alev  
Dedektörleri

Scott Safety (Tyco İştirakidir)’den 
FlameVision FV300 dedektörün 
taradığı alan içerisinde oluşacak bir 
alevin pozisyonel bilgisini algılayan ve 
bu alevi algılamak için çoklu kızılötesi 
ışınları kullanan ışın tabanlı bir alev 
dedektörüdür. Ek olarak bir dahili 
CCTV kamera ile korunan bölgenin 
CCTV monitörüne ”dedektörün 
taradığı alanın görüntüsü” 
iletilebilmektedir. CCTV üzerinden 
alınan resim alarmın kaynağı ile ilgili 
kesin konumsal veriyi sunacaktır.

Tehlikeli Alanlarda 
Algılama

Sistem 800 MZX dijital çözümlerini 
sağlarken ”intrinsically safe” sistem 
602 konvansiyonel duman ve ısı 
algılama yeteneğini sağlar. Her 
iki sistemde potansiyel olarak 
patlayıcı, gazlı ya da tozlu ortamlarda 
kullanabilmek için gerekli olan ATEX 
ve ICEX onaylarına sahiptir. Örneğin 
sadece duman algılayan dedektörlerin 
kullanımının sorun olacağı tozlu 
bölgelerde kombine karbonmonoksit 
ve ısı dedektörleri daha uygun 
olacaktır.

Özel Önlem Gerektiren Alanlar için
Algılama ve Uygulamalar

TM

/ / 600 Serisi
     Dedektörler

/ / Açık Alan
       Duman 
       Algılama
       Dedektörleri
       (OSID)



ZETTLER Yangın Algılama // Uygulamalar

Saglık Hizmetleri

Özel bakım merkezleri, hastaneler 
ve bakım evlerinin sistemleri 
yapılandırılırken acil tahliye anında 
savunmasız insanlarla dolu olunduğu 
göz önünde bulundurularak özel 
önlemler alınmalıdır. Bu nedenle 
sistem güvenliği birincil işlevi insan 
yaşamını korumak olduğu için kritik 
önemdedir.

Bu yerlerdeki insanların hareketlilik 
eksikliğine sahip olması ya da 
ihtimali seçilen sistemin yangın 
anında mümkün olan en erken 
uyarı sistemine sahip olunmasını 
gerektirmektedir.

Buna ek olarak duyma kaybı gibi 
çeşitli engellere sahip olabilecek 
insanlar için özel alarm ve tahliye 
prosedürleri bulunmak zorundadır. 
O esnada cerrahi operasyon geçiren 
hastalar ile ilgili aksaklıkları da 
minimize etmek için yangın algılama 
sistemlerinin yanlış alarmlara karşı 
dirençli olması yüksek önem arz 
etmektedir.

/ / Endüstriyel Tesisler

İmalat ve depolama tesisleri yüksek 
yangın riski taşıyan alanlardır. 
Bu yerlerdeki yangınlar yüksek 
miktarlarda kayba neden olabileceği 
gibi, imalatın durmasına, yangın 
sonrasında işletmenin uzun süre 
kapanmasına ve pazar payında kayba 
uğranmasına neden olabilir.

Endüstri sistemlerindeki algılama 
sistemleri zorlu çevre koşullarıyla 
mücadele etmek zorundadır.(ısı, toz, 
soğuk, patlayıcı koşullar) Biz özel 
önlem gerektiren alanlar için özel 
algılama ürünleri sunmaktayız.

Üretim ve depolama tesislerinin 
içeriğine bağlı olarak sistem 
için bağımsız özel çözümler 
üretilebilmesine imkan 
sağlanmaktadır.

/ / Eglence Endüstrisi

Oteller, sinemalar, spor tesisleri, 
oditoryumlar, stadyumlar ve hatta 
yüzme havuzları bile yangın riski 
içermektedir.

Bu tesisler, özellikle oteller, 
istenmeyen alarmların oluşmasına 
yatkın mekanlardır. Bunlar genellikle 
bir sensör yakınında herhangi bir 
şekilde gerçekleşebilir. Örneğin; 
sensörün altında birinin sigara içmesi 
gibi...

Özellikle insanların uyuduğu alanlarda 
erken algılama yüksek öneme sahiptir. 
Bizim 3oTec dedektörlerimiz alev 
yayılmadan önce alarm sağlamaktadır. 
Çoğu yangın ölümleri karbonmonoksit 
nedeniyle gerçekleşmektedir ve 
3oTec dedektörler kaçış için değerli 
olan sürenin sağlanmasına katkıda 
bulunacak şekilde yangının en erken 
aşamalarında insanları uyarmaktadır.

/ / 

ZETTLER Yangın Algılama // Uygulamalar

Kamusal Alanlar

Okullar, üniveristeler, hükümet 
binaları ve hapishaneler genellikle 
esnek yapıya sahip ve ağ ile iletişim 
kurabilen sistemlere ihtiyaç duyan 
birçok ayrı binadan oluşmaktadır. 
Bu binalardaki alarm sistemleri bir 
problem anında sorunun nerede 
olduğunu açıkça tespit edip 
gösterecek şekilde kolay kullanıma 
sahip olmalıdır. Bizim TXG sistemimiz 
potansiyel yangın noktasını tespit 
edip hızlı bir şekilde görüntülenmesine 
olanak sağlamaktadır.

Cezaevleri her zaman tahliyesi 
mümkün olmayan özel sorunlar 
içermektedir. Bu sorunu gidermek için 
VESDA hava örneklemeli dedektörler 
veya her bir bölüme uygulanabilecek 
sabotaja dayanıklı dedektörler ile 
uygulamalar yapılabilir. Bu aynı 
zamanda istenmeyen alarmlar için de 
bir çözüm sunacaktır.

/ / Enerji Tesisleri

Nükleer, fosil yakıt, yenilebilir enerji 
üretimi, petrokimya, petrol ve gaz 
üretim ve depolama tesileri özel 
önlem gerektiren tehlikeli alanlara 
girmektedir ve büyük miktarlarda 
yanıcı maddeleri barındırdığı için 
yangın için yüksek potansiyel 
içermektedir. Nükleer güç durumunda 
iken ise radyasyon sızıntısı asla göz 
ardı edilemez.

ZETTLER ürünleri bu tip sanayi 
tesislerini koruma amacıyla geniş 
ürün ve sistem yelpazesine 
sahiptir. Sahip olduğumuz özel 
dedektörler ısıya dayanıklı ve kıvılcım 
oluşturmayan kablolamayla montaj 
yapılabilmektedir. Dedektörlerimiz 
genellikle yangına bağlı ölümlere 
sebep olan karbonmonoksit, ısı, 
duman ve alevi algılama yeteğine 
sahiptir.

/ / Ticari İşletmeler

Alışveriş merkezleri, ofisler, bankalar,
terminaller, iletişim ve bilgi merkezleri 
gibi binaların en büyük sorunlarından 
biri acil durumlarda çok sayıda 
insanın tahliye edilecek olmasıdır. Bu 
durumlarda binaya özgü birden fazla 
tahliye stratejileri belirlemek zorunda 
kalınabilir.

İş ile ilgili kritik özellikleri yerine 
getirebilmek için kesintisiz bir alarm 
doğrulama özelliği gerekli olabilir. 
Bu özellik sahte alarm sinyalleri 
için otomatik sıfırlama fonksiyonu 
sağlayarak ana alarmın aktive 
olmasını engelleyecektir.

/ / 

İhtiyaçlarınıza uygun 
çözümler
Geliştirdiğimiz geniş ürün portföyü ile her türlü ortam için gerekli 
olabilecek bütün çözümler sunulabilmektedir. Bu bize hem 
küçük boyuttaki projelere hem de yağ ve gaz platformları gibi 
en tehlikeli geniş endüstri alanlarına kadar çözüm sunma imkanı 
sağlamaktadır.
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EMEA Çapındaki Ofislerimiz:

Austria (Bergheim)

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

Belgium (Drogenbos)

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

Czech Republic (Liberec)

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

France (Paris)

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

Germany (Ratingen)

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

Hungary (Budapest)

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

Italy (Milan)

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

Norway (Lørenskog)

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

Poland, Warsaw

Tel.: +48 660 532 900

Spain (Madrid)

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

Sweden (Lammhult)

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

Switzerland (Näfels)

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

The Netherlands (Capelle aan den ljssel)

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

Türkiye (Istanbul)

Tlf: +90 (0) 216 688 64 34
Fax: +90 (0) 216 688 64 36

Türkiye (Ankara)

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

United Arab Emirates (Dubai)

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

United Kingdom & Ireland
(Sunbury-on-Thames)

Tlf: +44 800 4587 999
Fax: +44 (0) 844 800 2999

TY
ZE

TT
U

R
K

B
R

O
 (3

/1
6)

Global Güç. Yerel Uzmanlık.
Hizmetinizde.


