
FIRElink Аспирационни детектори

FIRElink-400

FIRElink-100 FIRElink-25

Една тръбна пробка с 
дължина на 
разводката до 50m

 Две тръбни 
разводки с 
дължина (2 x 50m)

 Известител с 4 тръбни 
въздушни пробки

 Максимална дължина на 
тръбната разводка 200m

 RS 485 порт за работа в мрежа и дистанционно предаване на данни
 Вградени LED индикатори
 Здрава метална конструкция
 Вградени LED индикатори



Основни характеристики

 Взривозащитен аспирационен детектор за 
анализ на въздуха, предназначен за 
използване в рискови зони

 Външен филтър за лесно обслужване 
елиминиращ необходимостта от 
изключване на зоната при ръчно 
почистване

 RS485 порт за работа в мрежа и  пренос на 
данни

 Дължина на въздушната тръбна 
пробка(50m)

 Максимум до 10 отвора на тръбната 
разводка

 Сертификация ATEX за съотвествие EEx d 
IIB + H2 T3. Оборудване то група 2 (zones 1, 
2 and 3). Група газове A and B + Водород

FIRElink-EX



 Висококачествени цифрово записани 
съобщения, съдържащи гласови 
команди за аларма, евакуация и тест на 
системата

 Смесител с приоритет на входните 
сигнали

 Два 60 Watt 'Class D‘ усилвател

 Импулсен Захранващ блок сътветстващ  
на EN54

 Три блансирани входа (за опционално 
включване на микрофон па спешност, 
оповестителен микрофон или 
оборудване и вход за източник на 
фонова музика)



Company History

Hochiki Europe now sells its 
products directly in the UK and 
promotes and supports its fire 
detection products through many 
long established European agencies.

The Company has over 350 active 
UK customers and works closely with 
all major European standards 
organisations to ensure its range of 
detection products complies fully with 
the latest regulations.

Fireline 2 / Fireline 4

• 2 programmable relays

• 4 x 1 Amp rated electronically 
programmable sounder circuits

(Fireline 2 = 2)

• Isolated RS232 port for PC or External 
Printer, Pager, Modem option

• 17Ah battery capacity (38Ah with larger 
enclosure)

• Optional semi-flushing bezel,
Access enable key switch, Zonal LED 
cards, Printer, 8-way input 

and 8-way relay card

Многозонова FIREvac система
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2 x 4 core & E (екраниран). 1.5m2

EMERGENCY MIC.

Максимум 10 slave панела FIREvac могат да свържат на една гласово евакуирана 
зона (1320 W)



Company History

With over 80 employees Hochiki 
Europe at present builds in excess of 
500,000  conventional and intelligent 
detectors and ancillaries per year.  
By employing the latest 
manufacturing techniques and 
rigorous quality control to ISO 9001, 
Hochiki Europe ensures every 
product installed will continue to 
enhance Hochiki's name for long-
term reliable fire detection.

• Features:
• 24VDC
• Monitored fault input
• Optional access enable key switch
• Integral network interface

• The ARP has sector based 
control keys for Evacuate, 
Silence, Resound & Reset

Fireline ARP

FIREvac 
Slave

FIREvac 
Slave

Emergency Mic.

2 x 4 core & E (екраниран) 1.5m2

/1000m max. 

FIREvac 
Master 1 x 4 core & E (екран) 1.5m2 / 500m за микрофон по спешност.

Увеличаване на мощността на зона
Максимум 10 slave панела FIREvac могат да свържат на една 
гласово евакуирана зона (1320 W)

1 x 4 core & E (екран) 1.5m2 / 500m за микрофон по спешност.



Благодаря Ви за вниманието
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