Morley-IAS

Ürünlere Genel Bakış

DX Connexion Yangın Alarm Sistemi

Yangın Alarm Sistemi

Honeywell'in Morley-IAS DX Connexion
yangın alarm sistemi, daha geniş
ölçekli sistemler sunmak için ağ tabanlı
olarak kolaylıkla bağlanabilen 1 veya 2
looplu panel opsiyonlarına sahip
analog ve adreslenebilir yangın alarm
panelleri ve cihazları ürün grubunu
içermektedir. Kullanım kolaylığı ve hızlı
kurulum olanağı sunmasının yanı sıra
paneller, binaların ihtiyaç duyabileceği
her türlü kompleks neden ve sonuç
ilişkisine dayalı gereksinimi
karşılayabilecek kapasitededir.
6 satırlık ekranı ve gezinme tuşlarıyla
cep telefonuna benzer yapıda olan DX
Connexion, göze hoş gelen estetik
görünümünün yanı sıra ileri derece
sezgisel kullanım özelliklerine sahiptir.

Değer, performans, kalite ve
güvenilirliğe ilaveten bakım kolaylığı
gibi etmenler arasında doğru bir
denge kuran DX Connexion sistemi,
yangın sistemi gereksinimleriniz için
en doğru seçenektir. Aynı zamanda
bina veya saha geliştikçe esnek ağ
kapasitesi, müşterinin ihtiyaçlarını
karşılamak için yangın alarm
sisteminin de gelişebilmesini
sağlamaktadır.

DX Connexion
Yangın Alarm Sistemi
4 düğmeye basarak yangın alarm sistemini çalıştırabilirsiniz. Ne
kadar basit değil mi?

Senaryo
Danışman Mühendis Mike Jones, bir alarm olayına ilişkin bina
görevlisine

kısa

ve

kesin

bilgi

verilmesinin

gerekli

olduğunu

düşünmektedir. Apartman bloklarından birisinde alarm devreye
girdiğinde itfaiyeyi arayacak kişi normalde bina görevlisi, mesai saatleri
dışında da güvenlik görevlisidir.

Çözüm
Danışman Mühendisler dört yeni Morley-IAS DX Connexion yangın alarm
kontrol paneli kurulmasını önermiştir. 16 döngülü 80 zon kapasiteli
Connexion eşler arası ağ ile döngü başna 198'e kadar cihaz kurulumu
yapabilme olanağı, binalar için uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.
Aynı zamanda göze hoş gelen modern görünümlü panel ön yüzü ve geniş
mavi LCD ekran, apartmanların girişlerinde sıva altına monte edilmeye
son derece uygundur. Kontrol panel seçiminin montaj ve devreye alma
işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasını sağlayan basit 4 düğmeli
kurulum ve sezgisel menü yapısı konusunda deneyimli bir kurulum
sağlayıcı tarafından yapılması uygun olacaktır.
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Site Genelinde
Alarm Yönetim
Sistemi
Senaryo
Danışman Mühendis Mike Jones, bir alarm
olayına ilişkin bina görevlisine kısa ve kesin bilgi
verilmesinin gerekli olduğunu düşünmektedir.
Apartman bloklarından birisinde alarm devreye
girdiğinde itfaiyeyi arayacak kişi normalde bina
görevlisi, mesai saatleri dışında da güvenlik
görevlisidir.

Çözüm
Morley-IAS bilgisayar tabanlı Visualeyez alarm
yönetim sistemi, apartman bloklarına monte
edilen birçok yangın sensörünün günlük
olarak yönetilmesine yardımcı olacaktır.
Kapsamlı bir yazılım paketi, Mike'ın yangın
alarm sisteminin bakımını planlamasına ve
kayıt altına almasına yardımcı olmasının yanı
sıra daha da önemlisi gerekli
dokümantasyonun sağlanmasına ilişkin
yükümlülüklerini de basitleştirir.

HM Serisi Dedektörler
Profesyonel Cihazlar
Kapsamlı Morley-IAS sensörleri, modülleri ile sesli/görsel cihazları,
tasarımcıya her bir döngü üzerine 198'e kadar cihaz monte edebilme ve
uygulama için doğru cihazı seçebilme olanağı sunmaktadır.
Aşağıdaki listede DX Connexion kontrol paneliyle kullanılabilecek saha
cihazlarının bazılarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Optik Sensör:

Görünmez duman varlığı içerisinden yangının algılanması için ışığı kullanır

Isı Sensörü:

Duman ve ısı dâhil olmak üzere farklı algılama teknolojilerinin bir
kombinasyonunu kullanır

Çok Kriterli Sensör:

Manuel bir alarm vermek için kullanılır

Manuel Çağrı Noktaları:

Manuel bir alarm vermek için kullanılır

Giriş/Çıkış Modülleri:

Diğer yangın algılama ekipmanlarının kontrol paneline arabirim
bağlantısının yapılmasına olanak tanır; örn: sprinkler akış anahtarı veya
bir asansörün topraklama" rölesi

Sesli/Görsel Cihazlar:

Farklı sesli alarm tonları veya göstergelere sahip cihaz grupları

For more information
www.hls-turkey.com

Burada belirtilen veya diğer Honeywell Morley-IAS ürünleri için yerel distribitörünüzle,
veya aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Morley-IAS
yangın endüstrisinde faaliyet gösteren profesyoneller için kontrol panel çözümü
sunmakta ve cihaz ortaklarımızı desteklemektedir.*

Honeywell Teknoloji A.Ş
Çayıryolu Sok. No.7 Üçgen Plaza
İçereköy 34752 İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 578 71 00
E-mail: hsf_turkey@honeywell.com

*Desteklenen üçüncü taraf cihazlara ilişkin uyumluluk bilgilerine ilişkin bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DX-Connexion-PO-CT | Rev01 | 10/16
© 2016 Honeywell International Inc.

