
سامانه اعالم حریق هوشمند متعارف
Intelligent Conventional Fire Alarm Systemراهکار مقرون به صرفه در اماکن کوچک

1X Series



معرفی اجمالی کمپانی

ــا  ــال، ب ــدود 150 س ــت ح ــا قدم ــی ب ــی و امنیت ــزات ایمن ــش تجهی ــک در بخ ــرال الکتری جن
ســابقه تریــن و بزرگتریــن تولیــد کننــده ایــن محصــوالت بــه شــمار مــی آیــد. در ســال 2010 
ــازار، ایــن بخــش بــا کمپانــی عظیــم UTC ادغــام گردیــد. هــم اکنــون  بــا هــدف گســترش ب
UTC رده محصــوالت متعــدد ایمنــی را بــرای کاربــرد هــای مختلــف اعــم از ســاختمان هــای 
مســکونی کوچــک تــا مراکــز تجــاری و صنعتــی بــزرگ عرضــه مــی نمایــد. برندهــای تخصصــی 

ح زیــر اســت. هــر بخــش بــه شــر
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کاربری های کوچک

کاربری های متوسط

کاربری های محدود

کاربری های 
بسیار بزرگ

این کمپانی معظم با نام تجاری Aritech در بخش تجهیزات ایمنی در برابر آتش سال هاست در این حوزه فعالیت دارد و انواع 
سیستم ها و تجهیزات اعالم و اطفای حریق را تامین می نماید.

پنل های سری 1Xمحصول Aritech مختص سیستم های متعارف با قابلیت نصب سریع، هزینه راه اندازی و نگهداری پایین و 
مناسب برای فضاهایی تا مساحت 12.800 متر مربع می باشد.



ویژگی ها
برنامه ریزی ساده و گام به گام پنل

برنامه ریزی سریع پنل بواسطه وجود تنظیمات پیش فرض
تنظیمات سریع پنل برای تجهیزاتی که جدیدا اضافه شده اند.

عملکرد اتوماتیک
بدون نیاز به صرف هزینه باال در طول مدت ساخت ساختمان

پشتیبانی از انواع آژیر و فالشر
همزمان سازی خروجی آژیرها و فالشرها

کنترل خروجی آژیرها توسط صفحه کلید پنل
یک سیستم اعالم حریق کوچک یا متوسط با قابلیت توسعه برای پروژه های 

نسبتا بزرگ
امکان تست سیستم توسط اکیپ های یک نفره

بررسی عملکرد و عیب یابی سریع سیستم
تشخیص خطای اتصال زمین

کاستن از زمان عیب یابی در محل پروژه
هشت زون با امکان پشتیبانی تا حداکثر 256 تجهیز متعارف

قابلیت توسعه خروجی های پنل تا 16 رله استاندارد و یا تحت نظارت

[ کابل ارتباطی دتکتورها ] 

[ پنل تکرار کننده ] [ پنل آدرس پذیر ] [ پنل اطفاء ] 
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[ کابل ارتباطی سیستم هشدار ] 

 ] دو مدار ورودی [

 ] خروجی های خطا و هشدار مشترک [

 ] تا 4 خروجی هشدار تحت نظارت [
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مشخصات فنی:
طراحی مدرن و جذاب  
  )IS( پشتیبانی زون از تجهیزات ذاتا ایمن
خروجی های هشدار و آژیر سمعی و بصری تحت کنترل  
  EN54 رله های خروجی حریق و خطا سازگار با
قابلیت تغییر کالس کاری، انتخات مد روز یا شب، ریست از راه دور  
منبع تغذیه 24 ولت کمکی با تغذیه سایر تجهیزات  

پشتیبانی از توابع خاص از قبیل :
تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت  
قابلیت استقاده از زون های ترکیبی   
امکان عیب یابی کامل از روی پنل   
تست سریع تمام زون ها فقط توسط یک نفر  
دارای رله برد خروجی اضافه شدنی  
قابلیت شبکه شدن پنل ها تا 64 زون اعالم حریق   

مزایای این سیستم برای صاحبان ساختمان ها و کاربران نهایی سیستم
کاهش آالرم کاذب   
پشتیبانی از دتکتورهای هوشمند متعارف  
نگهداری آسان  
مخابره هشدارها به مرکز آتش نشانی  
کالیبراسیون اتوماتیک و روزانه دتکتورها  

مزایای این سیستم برای پیمانکاران و مجریان
امکان برنامه ریزی از روی پنل  
ورودی و خروجی های متعدد  
پایداری سیستم و تحویل سریع به نماینده سازمان آتش نشانی  

مزایای این سیستم برای تکنسین های فنی و مسئولین نگهداری
عیب یابی ساده  
اعالم محل خطای اتصال زمین   
تست و عیب یابی صرفا توسط یک نفر  
تست دتکتورها توسط آهنربا  

پنل اعالم حریق متعارف
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امکان تجهیز بصورت 2 زون اطفا حریق و 1 زون اعالم حریق متعارف  
پشتیبانی از 32 تجهیز در هر زون  
  EN54 رله های خروجی استاندارد مطابق با
 امکان استفاده از ورودی و خروجی های متعدد:  

 )Supervised( 6 ورودی و 4 خروجی تحت نظارت  *    
)Non Supervised( 2 ورودی و 4 خروجی غیر قابل نظارت *    

  EN54:2 ، EN54:4 ، CE دارای تاییدیه های
  EN12094-1 و CPD دارای گواهینامه های
امکان افزودن ماژول های خروجی بیشتر  
  24VDC تأمین تغذیه ادوات جانبی
  )One-person walk test( راه اندازی و عیب  یابی توسط یک نفر
  EN54 - 13 امکان استفاده از تجهیزات ذاتاً ایمن مطابق

پنــل 1X-X3 بــا امــکان کنتــرل انــواع  اطفــای 
حریــق گازی و آبــی مناســب تریــن گزینــه برای 

تامیــن ایمنــی مراکــز حســاس مــی باشــد.

 FM200 سیســتم اطفــای حریــق اتوماتیــک  گاز
کمپانــی Fike بــا بهــره گیــری از عامــل پــاک و 
ــد  ــن آوری قدرتمن ــر گاز  HFC-227ea و ف موث
ــی از  ــت Rupture Disc Valve یک ــدون نش و ب
پرکاربردتریــن راهــکار هــا بــرای مراکــز اســناد و 

دیتاســنتر هــا بــه شــمار مــی آینــد.

1X-X3 پنل اطفای حریق متعارف
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[ تکرار کننده ] 
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طیف گسترده دتکتورهای دودی، حرارتی و ترکیبی )دودی + حرارتی (  
تنظیم اتوماتیک و عیب یابی روزانه  
تست و تنظیم دینامیکی حساسیت بصورت تطبیقی  
چک کردن عملکرد دتکتورها توسط LED روی دتکتور  
امکان تست حساسیت دتکتورها به وسیله آهنربا  
قابلیت تعویض چمبر اپتیک داخل دتکتور  
مصونیت باال در برابر آالرم کاذب  
حساسیت متغیر با امکان جبران سازی  
دارای دو LED سفید، زرد، نشانگر کشف حریق و خطا در عملکرد  
دو سیمه و بدون حساسیت به پالریته  

دتکتورهای اعالم حریق هوشمند متعارف

انواع هشدار دهنده های نوری و صوتی اعالم حریق متعارف

مشخصات فنی:

مشخصات فنی:

توان صوتی باال  
جریان مصرف پایین  
دارای 32 آهنگ قبل انتخاب  
قابلیت همزمان سازی اتوماتیک نواخت ها  
قابلیت تنظیم سطح توان خروجی   
مکانیزم جلوگیری از دستکاری خارجی  
ولتاژ عملکرد    

شستی های اعالم حریق متعارف

مشخصات فنی:

قابل استفاده در محیط های بیرون و داخل ساختمان  
طراحی پیشرفته و منحصر به فرد  
قابل نصب به صورت روکار  
دارای پوشش لوالیی جهت جلوگیری از دستکاری   
قابل استفاده به صورت شکستن شیشه با کلید مخصوص   
کیفیت باالی عملکرد میکروسوئیچ  

08

24-12 VDC



09



معرفی آوند انرژی

خدمات ویژه

شــرکت آونــد انــرژی از ســال 1383 وارد عرصــه صنعــت ایمنــی شــده اســت. هــم اکنــون ایــن شــرکت راهکارهــای نویــن ایمنــی 
و امنیتــی را در حــوزه هــای مختلــف اعــم از مســکونی، اداری، تجــاری و صنعتــی بــرای طیــف وســیعی از مخاطبــان، بــر اســاس 

دانــش و فــن آوری هــای روز دنیــا ارایــه مــی نمایــد. 

مهمترین چالش سیستم های اعالم حریق، حفظ پایداری و تداوم علمکرد این سیستم و تسریع در اطالع رسانی به واحد های عملیاتی 
می باشد. پنل های متعارف 1X با امکان ارتباط مخابره سریع رخدادها و مشکالت سیستمی، مزایای فراوانی را به ارمغان می آورد.

بررسی طرح و ارائه راهکار  
تامین قطعات یدکی ده ساله  
آموزش مجریان و گروه های نصب و راه اندازی  
گارانتی یکساله پنل و تجهیزات  

)CMS( امکان ارتباط با سیستم های یکپارچه مدیریتی و نظارتی
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[ مرکز کنترل آتش نشانی] 

[ مرکز مدیریت هشدار] 

[ افراد مسئول] 

Clients

Users

Dealers

Guards

Alarm Receivers Lone Workers

IP Alarm Signals Camera Systems

Compatible with all major
PTSN, GPRS, IP and GSM 
Alarm Receivers Directly receive IP Signals 

from compatible Alarm 
Panels including,
Texecom, CSV, ArmorIP, 
CSLDualcom, Emizon, 
IP Receiver (LS 30 ICT, LS 30), 
SIA DC09, CSV IP, 
Paradox Sirion Hellas,

Video Veri�cation, Live Feed
PTZ, Virtual Guard Tours

Compatible with Hikvision
Paradox, Risco, Bosch, We.R,
Video�ed, Adpro, Milestone
Dahua, Dowshu, Davantis, Railto
and more

Receive alarms from Lone 
Worker devices such as 
Identicom or GoTOP

GPS tracking of positioning for
moving mobile devices

Send Alarm Alerts to
Guards Automatically

Guards can acknowledge
alarms by SMS or Email 
response

Dealer Access with Client
Update functions

Email custom reports on behalf
of Dealer

Send Alarm Alert SMS or Emails
to users including Esculating
Messaging and Acknowledgement

Customized Event Types
& Response Plans for each
Client

Internet Client Access
with signal history and
optional editing features

Send Installers and Technicians
daily or weekly Work Orders

Integrated Systems

- Windows Compatible
- Multi Screen Interface
- Secure SQL Database
- Multiple Workstations
- Easy to increase limits & upgrade
  with a smart license system
- 24 / 7 Emergency Support Plan

Patriot 6.5

PatriotSystems

Patriot 6.5 is the worlds most advanced Alarm Monitoring Software. Integrated with all standard alarm receivers,
IP systems, Camera systems and Lone Worker devices, Patriot provides a evolving suite of Modules to meet your
Clients and Station requirments.

www.patriotsystems.com
sales@patriotsystems.com

+64 ( 09 ) 974 4691

Scalable System with over
30 optional Modules

Patriot Lite: 1 - 100 Clients / 1 Workstation
Patriot Professional: 250+ Clients / 1+ Workstations
Patriot Enterprise: 250+ Clients / 1+ Workstations

Dealer branding and optional
Client to Dealer customizationMonitor Mobile Clients

with GPS positioning

Ademco,  AES Intellinet,  Bold,  Bosch, Boss,  
Chiptech,  Chiron,  CSL Dualcom, DMP,  DSC, 
Electronics Line,  Emizon, Enigma,  FBI,  
Fratech InnerRange,  FSK, Honeywell,  
ICT ArmorIP,  IDS,  IEI,  Infranet, IRC,  Jablotron, 
LS Telematics,  MCDI, Multiguard,  
Osborne Hoffman,  Paknet, Paradox, Permaconn,
QD, Radionics, RDC, BT Redcare, Risco, RS4000, 
Safecom, Salcom, Scada, Scantronics, 
Scientech, Silent Knight, Surgard, Tecom, Teletek

Plink - Smart Phone APP allows
users to choose to respond to
an activation themselves or fallback
the alarm to the operator. They can
also extend late to close and view
and edit site details.



سامانه اعالم حریق هوشمند متعارف

آکادمی سیستم های ایمنی و امنیتی

دوره های آموزشی با استفاده از تجهیزات مدرن و کاربردی برای 
مخاطبان زیر تدارک دیده شده است :

مهندسین ناظر بخش ساختمان  
کارشناسان ایمنی بخش صنعت  
تکنسینهای اجرایی  

ارائه گواهینامه معتبر احراز صالحیت در نصب و راه اندازی 
سیستمهای ایمنی

www . a v a n e n e r g y . c o m

support@Avandenergy.com

تلفن دفترمرکزی
)021( 71192

)021( 22523649


