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 „Jen jeden systém –

  to p!esv"d#í každého.“
                                   Jan Petrow, projektant
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Revolu#ní cesty k cílené 
ochran" p!ed kou!em
Systémy pro ochranu p!ed ohn"m 

a kou!em jsou v p!ípad" požáru nena-

hraditelné, nebo$ plní dv" životn" 

d%ležité funkce: odsávají kou! z místnos-

tí zasažených požárem a brání ší!ení 

kou!e do ostatních #ástí budovy. Jen 

díky tomu mohou z%stat únikové 

a záchranné cesty pr%chozí.

Tyto systémy zahrnují p!edevším 

protipožární klapky, kou!ové klapky, 

odv"trávací za!ízení a p!etlakové 

v"trání. Uvedené prvky se p!i zjišt"ní 

požáru musí uvést do odpovídajícího 

stavu, tj. uzav!ít, otev!ít nebo zapnout.

Inovativní !ešení pod zna"kou ESSER 

by Honeywell 

Jsme první spole#ností, která slou#ila 

ovládání prvk% pro ochranu p!ed kou!em 

s osv"d#eným systémem požární sig-

nalizace a nabízí kombinovaný systém 

s certiÞ káty ÖNORM F3000 a ÖNORM 

F3001. To p!ináší projektant%m, z!izova-

tel%m, provozovatel%m i investor%m sní-

žení náklad% a všestranné zjednodušení.

Ovládání protipožárních klapek p!ímo p!es požární 

!ídicí modul ESSER FCT
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Požární úst!edna

Kontakty relé

Požární hlási#

Dva odd"lené systémy s nákladnými vstupními a výstupními moduly.

Vstupn"/výstupní 
prvek
Vstupn"Požár

&ídicí úst!edna 
protipožárních 

klapek

Otev!ené nebo 
kruhové vedení

&ídicí modul 
protipožární klapky

Odv"trávací ventilátor

Protipožární klapka v#etn" pohonu

Ovládací 
stanovišt"

ní klapka v#etn

"trávací ventil

B#žné principiální zapojení
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Zlepšit protipožární ochranu a snížit 
náklady – my to umíme

1  Dosud byly nutné dva samostatné 

systémy pro detekci požáru a pro 

ovládání prvk$ pro ochranu p!ed 

kou!em

Detekci požáru a ovládání prvk% pro 

ochranu p!ed kou!em zajiš$ují obvykle 

dva samostatné systémy. K tomu je 

nutné instalovat v budov" odd"lené !ídicí 

úst!edny, moduly a kabelová vedení.

Komunikace mezi ob"ma systémy 

probíhá p!es relé na rozhraní požární 

signalizace a !ídicí požární úst!edny.

K p!ipojení prvk% pro ochranu p!ed 

kou!em se obvykle využívá otev!ené 

vedení, což p!ináší vysoké riziko 

výpadku p!i p!erušení nebo zkratu 

vodi#%.

 Požární signalizace ESSER k p!ímé-

mu sledování a ovládání protipožár-

ních klapek a kou!ových klapek.

ESSER nyní nabízí možnost p!ímého 

ovládání a monitorování protipožárních 

a kou!ových klapek p!es !ídicí modul 

FCT esserbus® koppler p!ipojený na 

kruhovou sb"rnici esserbus®. Samoz!ej-

m" lze p!es další prvky sb"rnice 

esserbus® ovládat a sledovat i ventilátory 

pro odsávání kou!e nebo provád"t odsta-

vení provozní vzduchotechniky. Tímto 

zp$sobem lze oproti b#žným odd#le-

ným systém$m ušet!it až 40 % 

náklad$.

Kruhová sb"rnice esserbus® navíc zajistí 

maximáln" spolehlivý provoz.

Nyní sta"í vyprojektovat, nainstalovat, 

naprogramovat a udržovat jen jediný 

systém.

P!ednosti požární signalizace s integro-

vaným ovládáním protipožárních prvk% 

nekon#í úsporou pot!ebných komponent, 

ale p!ízniv" ovliv'ují i projektování, 

instalaci, uvád"ní do provozu a údržbu. 

Odpadá #asov" náro#né projektování, 

posta#í nainstalovat a naprogramovat 

pouze jednu úst!ednu a snižuje se 

i náro#nost údržby celého systému.

Není nutné ani p!edávání požární !ídicí 

úst!edny, která dosud p!edstavovala 

samostatný prvek.
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Pouze jediný !ídicí systém – odpadají nákladná rozhraní

Odv"trávací ventilátor

Protipožární klapka 
v#etn" pohonu

Požární úst!edna

Požární hlási# FCT esserbus® 
koppler

esserbus® 
koppler

FCT esserbus® 
koppler FCT eso á ás #

Ovládací 
stanovišt"

esserbus®

otipožární klap

"trávací ventil

Principiální zapojení ESSER
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B#žná kabeláž

Požární !ídicí úst!edna

Požární úst!edna

Požární hlási#

Protipožární klapka nebo 
kou!ová klapka

BFSZ

BMZ

Odd"lená vedení pro požární hlási#e a pro !ídicí moduly protipožárních klapek

BMZBFSZ
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Úspora díky zjednodušení

Mén# kabel$ – mén# výdaj$ 

Naše !ešení skýtá potenciál až dvaceti-

procentní úspory kabeláže a kabelových 

tras v budov", nebo$ není nutné z!izovat 

velké množství odbo#ných v"tví ke 

klapkám ani odd"lená vedení pro 

požární hlási#e a !ídicí moduly protipo-

žárních klapek.

Všechny prvky jsou propojeny 

jedinou kruhovou sb#rnicí, kterou lze 

navrhnout i vybudovat efektivn#.

Tuto p!ednost využilo již mnoho našich 

zákazník%, kte!í se rozhodli pro integro-

vané ovládání prvk% proti ší!ení kou!e 

nabízené pod zna#kou ESSER. Z mnoha 

projekt%, v nichž se náš systém prosadil, 

m%žeme jmenovat nap!íklad hotelový, 

kancelá!ský a nákupní komplex Zorlu 

Center v Istanbulu (Turecko), letišt" 

Kyjev-Boryspil (Ukrajina), areál Zimních 

olympijských her 2014 v So#i (Rusko) 

a kancelá!ský komplex Erste Campus 

(Rakousko).

Nižší požární zatížení

Dalším p!ínosem redukované kabeláže 

je snížení požárního zatížení budovy.
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Kabeláž ESSER

Požární úst!edna ESSER

Požární hlási#

Protipožární klapka nebo 
kou!ová klapka

ESSER 
BMZ

Jediná kruhová sb"rnice pro všechny prvky

ESSER 
BMZ
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Souhrn p!edností

Pouze jediný systém

Nižší náklady na projektování

Jednodušší programování

 Levn#jší údržba

 Nep!ítomnost reléových modul$ a ná-
kladných kontaktních p!ípojných míst

 Flexibilní za"len#ní protipožárních 
klapek a kou!ových klapek

Menší množství kabeláže a nižší 
požární zatížení

Úspora náklad$ a místa díky 
omezení kabelových tras

Sv#tov# osv#d"ená a certifikovaná 
technologie
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Dokonalé p!izp%sobení: 
technika pro všechny situace
FCT esserbus® koppler v detailech

FCT esserbus® koppler je nabízen 

v r%zných provedeních pro jednu nebo 

dv" protipožární nebo kou!ové klapky. 

P!itom lze každou klapku adresovat 

a tudíž i ovládat samostatn". Poloha 

každé jednotlivé klapky se sleduje 

pomocí vstup% zp"tného hlášení, odkud 

jsou stavy p!edávány úst!edn" ESSER 

a p!ípadn" také nadstavbovému systému 

WINMAGplus a FlexES Guard nebo 

ovládacímu pultu budovy.

Jednoduché p!ipojení pomocí 

konektor$

Krom" varianty se šroubovacími 

svorkovnicemi je FCT esserbus® koppler 

k dispozici také v provedení s konektory 

pro nejb"žn"jší pohony klapek.

Vícenásobná redundance pro 

zabezpe"ení p!ed výpadky

Díky p!ipojení na kruhovou sb"rnici 

pracují kopplery i p!i zkratu nebo 

p!erušení vodi#e bez omezení.

Nejnov"jší požární úst!edna generace 

FlexES Control dokonce umož'uje 

redundantní p!ipojení kompletní proceso-

rové jednotky v#etn" všech rozhraní.

Velký nebo malý – ß exibilní uplatn#ní

R%zné stupn" rozší!ení úst!eden dovolují 

p!ipojit a provozovat na jedné požární 

úst!edn" ESSER až 18 kruhových 

vedení – každou se 127 prvky (kopplery, 

požárními hlási#i, tla#ítkovými hlási#i 

a mnoha dalšími). Ve velkých systémech 

lze jednotlivé úst!edny ESSER navzájem 

propojit do sít".

Bohaté možnosti rozší!ení

Díky jednoduchému a ß exibilnímu 

p!ipojování dalších prvk% ke sb"rnici 

esserbus® lze snadno a kdykoliv (nap!. 

b"hem výstavby) provád"t rozší!ení 

a zm"ny.

FlexES Control

IQ8Quad s integrovaným 
signaliza#ním za!ízením

IQ8Quad

IQ8Wireless

IQ8Alarm

IQ8MCP

FCT 
esserbus® 
koppler

Protipožární klapka
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Funk#nost a vizualizace na vysoké 
úrovni
Jednoduché a efektivní programování

Pracovníci s certiÞ kátem ESSER Partner 

mohou prost!ednictvím rozsáhlého 

programovacího a servisního softwaru 

Tools 8000 pohodln" programovat 

rozmanité vazby mezi r%znými prvky pro 

dosažení optimální ochrany p!ed 

kou!em. Díky ß exibilní programovatelné 

logice je možné vyhov"t jakýmkoliv 

požadavk%m.

P!ehledné znázorn#ní informací

Stavy a chybná postavení jednotlivých 

klapek se samoz!ejm" zobrazují na 

displeji požární úst!edny ESSER, 

p!i#emž stanovišt" lze jednozna#n" 

rozlišit prost!ednictvím p!edem naprogra-

movaných dopl'kových text%. ESSER 

nabízí v rámci nadstavbovému systému 

WINMAGplus a FlexES Guard také 

možnost graÞ ckého znázorn"ní všech 

klapek. Zde lze vyzna#it polohu koppler% 

v plánech budovy, což umožní rychlou 

a jednoduchou identiÞ kaci nap!. vadné 

klapky.

Jeden centrální pult pro všechny 

systémy

Otev!ená architektura systému umož'u-

je také integraci dalších soustav (nap!. 

p!es rozhraní OPC). To p!ináší možnost 

vizualizace a ovládání celého !ídicího 

systému budovy. P!es vzdálený p!ístup 

lze ke všem funkcím kdykoliv p!istupovat 

i z jiných míst.
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Komplexní nabídka pod 
zna#kou ESSER
 Ochrana vaší investice

ESSER klade velký d%raz na zp"tnou 

kompatibilitu nových výrobk%. Proto je 

rozší!ení systému nebo nahrazení 

vadných sou#ástí možné po dlouhou 

dobu.

 Užitek pro koncové zákazníky

Své výrobky, služby a podnikové 

strategie zam"!ujeme na napln"ní pot!eb 

provozovatel% systém%.

  Nejvyšší kvalita a soulad 

s normami

Volbou výrobk% zna#ky ESSER by 

Honeywell se rozhodujete pro kvalitu. 

Provádíme nejp!ísn"jší kontroly kvality 

a své výrobky necháváme p!ezkoušet 

a opat!it certiÞ káty od nezávislých, 

státem akreditovaných institucí.

  Zkušenosti z nep!eberného 

množství projekt$

Již více než #ty!i desetiletí sbírá ESSER 

cenné zkušenosti z realizace množství 

projekt% s nejr%zn"jšími požadavky. 

Proto m%že nabídnout ß exibilní a vhodná 

!ešení na vysoké úrovni.

  Zlepšování díky ohlasu od 

zákazník$

Každé vylepšení nebo uvedení nového 

výrobku vychází z poznatk% našich 

zákazník%, a proto d%sledn" respektuje 

jejich pot!eby.

  Globální myšlení – lokální 

p$sobnost

Tato osv"d#ená zásada u nás není 

pouhým heslem. Jako sou#ást 

spole#nosti Honeywell International Inc. 

zam"stnávající celosv"tov" 122 000 

pracovník% spojuje ESSER globální 

perspektivy s místní spoluprací. ESSER 

disponuje zkušenostmi odpovídajícími 

mezinárodní Þ rm" a spojuje je 

s p!ednostmi místního zastoupení. Proto 

je ESSER schopný mimo!ádn" dob!e 

vyhov"t pot!ebám svých zákazník%.



Integrierte Brandschutzklappenansteuerung

„Nejlepší zp%sob,

jak se p!ipravit

na nebezpe#nou

situaci.“
                                                              Alexander Nowak, montér
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