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Światowy lider w zakresie systemów 
sygnalizacji pożarowej od 1918 r.
Lider na rynku międzynarodowym
Grupa Hochiki czerpie z bogatego dziedzictwa specjalistycznej wiedzy 
technologicznej, dzięki której zyskała międzynarodową renomę jako jeden 
z czołowych producentów komercyjnych i przemysłowych instalacji sygnalizacji 
pożarowej. Założona na początku XX wieku spółka Hochiki nadal jest niezależnym, 
wielonarodowym przedsiębiorstwem, zatrudnia obecnie ponad 1500 pracowników 
i ma 5 zakładów produkcyjnych, 31 biur handlowych i 18 filii.

Hochiki Europe (UK) Ltd prowadzi produkcję i dystrybucję towarów w Europie, na 
Bliskim Wschodzie, we Wspólnocie Niepodległych Państw, na subkontynencie 
indyjskim oraz w Afryce, a także zapewnia obsługę handlową i techniczną na tych 
rynkach.

Jakość potwierdzona na całym świecie
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kreowaniu i dostarczaniu 
najnowocześniejszych technologii, produkty Hochiki zyskały szeroką akceptację 
jako wzorzec wysokiej jakości i długoterminowej niezawodności na całym świecie.

Badania i Rozwój dla Ochrony Życia
Hochiki jest właścicielem największego na świecie nowoczesnego laboratorium 
testów przeciwpożarowych, zbudowanego specjalnie w tym celu. Gwarantuje to 
niezrównaną jakość produktów Hochiki; nawet wielkogabarytowe projekty są 
dokładnie testowane w warunkach rzeczywistego pożaru.
Ponadto grupa zatrudnia ponad 100 inżynierów specjalizujących się w pracach 
badawczo rozwojowych, od podstawowych badań fizycznych właściwości ognia aż 
po projektowanie i rozwój rozwiązań sprzętowych i oprogramowania.
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Jakość dostaw
Główne zalety stosowania produktów Hochiki, firmy uznawanej przez projektantów 
i integratorów na całym świecie za międzynarodowego lidera na rynku produkcji 
sprzętu przeciwpożarowego:

 fWysoka jakość produktów gwarantuje długotrwałą niezawodność
 fŁatwość montażu
 fOtwarty protokół zapewnia wybór i elastyczność
 fNiższy koszt posiadania
 fPraktyczne wyeliminowanie fałszywych alarmów
 fZgodność z normami

 
Rodzaje instalacji sygnalizacji pożarowej
Hochiki oferuje dwa rodzaje instalacji sygnalizacji pożarowej: inteligentny analo-
gowy adresowalny system ESP i konwencjonalny system CDX, a także urządzenia 
pomocnicze i wyposażenie testujące. 
 

Paleta kolorów
Niektóre produkty dostępne są w różnych kolorach; próbki obok nazwy produktu 
wskazują, jakie kolory są dostępne. Na przykład oznacza, że produkt dostępny jest 
w kolorze kości słoniowej.

Kość słoniowa Biały Czarny Szary Czerwony

Niebieski Zielony Żólty

Useful Contact Information
Hochiki Europe (UK) Limited
Grosvenor Road
Gillingham Business Park
Gillingham
Kent
ME8 0SA
United Kingdom

www.hochikieurope.com

@HochikiEurope

facebook.com/hochikieurope

youtube.com/user/hochikieurope

linkedin.com/company/hochiki-europe-limited

Main Switchboard
+44 (0)1634 266561

+44 (0)1634 266562

Autoryzowany Dystrybutor Hochiki w Polsce:
Miwi Urmet Sp. z o.o.
ul. Pojezierska 90 a
91-341 Łódź

+48 42 616 21 00

miwi@miwiurmet.pl

www.miwiurmet.pl
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ALN-EN
Inteligentny optyczny czujnik dymu z uni-
kalną wysokowydajną komorą pomiarową 
Hochiki, umożliwiającą podwyższenie progu 
czułości czujnika, co poprawia stosunek 
sygnału do szumu i zmniejsza ryzyko fałszy-
wego alarmu.

 fWyjmowana wysokowydajna komora 
pomiarowa
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fMechanizm blokujący (czujnik w gnieździe)
 fRegulowana czułość
 fElektroniczna adresacja
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod 
z centrali pożarowej*
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fAprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2
 fDostępny również w wersji ze zintegrowanym 
izolatorem zwarć

ACC-EN
Inteligentny czujnik multisensorowy 
z elementem termicznym i wysokowydajną 
optyczną komorą pomiarową do wykrywania 
dymu. Trzy tryby pracy kontrolowane są 
z centrali pożarowej: alarm przeciwpożarowy 
może być uaktywniany przez element optycz-
ny, termiczny lub oba naraz.

 fTryb pracy do wyboru przez użytkownika
 fZawiera element optyczny i termiczny
 fWyjmowana wysokowydajna komora 
pomiarowa
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod 
z centrali pożarowej*
 fRegulowana czułość
 fElektroniczna adresacja
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fAprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2
 fDostępny również w wersji ze zintegrowanym 
izolatorem zwarć

ATJ-EN
Inteligentny wielokryteryjny czujnik ciepła 
z elementem nadmiarowym i elementem 
różniczkowym. Oba elementy kontrolowane 
są z centrali pożarowej; alarm przeciwpo-
żarowy może być uaktywniany przez jeden 
z elementów termicznych lub oba naraz.

 fTryb pracy do wyboru przez użytkownika
 fDwa elementy termiczne: nadmiarowy 
i różniczkowy
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod 
z centrali pożarowej*
 fElektroniczna adresacja
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fAprobata LPCB i VdS do klasy A, B i C
 fCertyfikacja SIL2
 fDostępny również w wersji ze zintegrowanym 
izolatorem zwarć

ESP
intelligent
Analogowe, Adresowalne Systemy
Sygnalizacji Pożarowej

ACD-EN*
Inteligentny optyczny czujnik dymu z uni-
kalną wysokowydajną komorą pomiarową 
Hochiki, umożliwiającą podwyższenie progu 
czułości czujnika, co poprawia stosunek 
sygnału do szumu i zmniejsza ryzyko fałszy-
wego alarmu.

f Wyjmowana wysokowydajna komora 
pomiarowa

f Dwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°

f Mechanizm blokujący (czujnik w gnieździe)
f Regulowana czułość
f Elektroniczna adresacja
f Włączenie/wyłączenie pulsowania diod 

z centrali pożarowej*
f Adresacja przy pomocy ręcznego programatora 

TCH-B200
f Aprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2
f Zintegrowany izolator zwarć
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ALN-EN(SCI)
Inteligentny optyczny czujnik dymu z uni-
kalną wysokowydajną komorą pomiarową 
Hochiki, umożliwiającą podwyższenie progu 
czułości czujnika, co poprawia stosunek 
sygnału do szumu i zmniejsza ryzyko fałszy-
wego alarmu.

 fWyjmowana wysokowydajna komora 
pomiarowa
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fMechanizm blokujący (czujnik w gnieździe)
 fRegulowana czułość
 fElektroniczna adresacja
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod 
z centrali pożarowej*
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fAprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2
 fZintegrowany izolator zwarć

ACC-EN(SCI)
Inteligentny czujnik multisensorowy 
z elementem termicznym i wysokowydajną 
optyczną komorą pomiarową do wykrywania 
dymu. Trzy tryby pracy kontrolowane są 
z centrali pożarowej: alarm przeciwpożarowy 
może być uaktywniany przez element optycz-
ny, termiczny lub oba naraz.

 fTryb pracy do wyboru przez użytkownika
 fZawiera element optyczny i termiczny
 fWyjmowana wysokowydajna komora 
pomiarowa
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod 
z centrali pożarowej*
 fRegulowana czułość
 fElektroniczna adresacja
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fAprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2
 fZintegrowany izolator zwarć

ATJ-EN(SCI)
Inteligentny wielokryteryjny czujnik ciepła 
z elementem nadmiarowym i elementem 
różniczkowym. Oba elementy kontrolowane 
są z centrali pożarowej; alarm przeciwpo-
żarowy może być uaktywniany przez jeden 
z elementów termicznych lub oba naraz.

 fTryb pracy do wyboru przez użytkownika
 fDwa elementy termiczne: nadmiarowy 
i różniczkowy
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod 
z centrali pożarowej*
 fElektroniczna adresacja
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fAprobata LPCB i VdS do klasy A, B i C
 fCertyfikacja SIL2
 fZintegrowany izolator zwarć

*Należy sprawdzić kompatybilność centrali pożarowej

YBV-R/4
Gniazdo montażowe dla czujek serii ESP 
ze zintegrowanym izolatorem zwarć (SCI). 
Wyposażone w płaskie zaciski kablowe do 
bezpiecznego i niezawodnego podłączania 
kabli. Umożliwia podłączenie wskaźnika 
zadziałania jeżeli to konieczne.

f Bez elektroniki
f Zaciski ze stali nierdzewnej
f Obsługują kable do 2.5 mm2

f Niski profil - tylko 8 mm wytrzymałe styki 
okablowania

f Możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania
f Szybkie łączenie płaskimi zaciskami 

kablowymi
f Czwarty zacisk umożliwia funkcjonalność SCI
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CHQ-WS2
Adresowalny ścienny sygnalizator  
akustyczny zasilany z pętli, z 8 poziomami 
głośności i 51 tonami, o maksymalnej 
głośności 102 dB(A) (±2 dB(A)) z niskim 
poborem prądu.  

 fZasilany z pętli
 fPojedynczy adres pętli - adresacja przy 
pomocy ręcznego programatora TCH-B200
 fGłośność regulowana 90 ~ 102 dB(A)  
(±2 dB(A)) w odległości 1 m
 fDostępny zestaw odporny na warunki 
pogodowe (do zastosowania na zewnątrz 
budynków)
 f51 tonów do wyboru przez użytkownika 
(wszystkie zgodne z EN54-3)
 fDostępny tryb automatycznego wyłączenia*
 fAprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2

YBN-R/3
Gniazdo montażowe w pełni kompatybil-
ne z gamą czujników ESP firmy Hochiki. 
Wyposażone w płaskie zaciski kablowe do 
bezpiecznego i niezawodnego podłączania 
kabli. W razie potrzeby możliwość podłącze-
nia wskaźnika zadziałania.

Dostępna wersja w kolorze czerwonym dla 
sygnalizatorów adresowalnych.

 fBez elementów elektronicznych
 fStyki ze stali nierdzewnej
 fPrzekrój przewodów do 2,5 mm2

 fNiski profil - tylko 8 mm
 fSolidne złącza kablowe
 fMożliwość podłączenia zdalnego wskaźnika
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fWersja dla sygnalizatorów dostępna w kolorze 
czerwonym lub białym, do zastosowania z  
sygnalizatorami akustycznymi CHQ-WS2 lub 
akustyczno-optycznymi  
CHQ-WSB2: YBO-R/3 i YBO-R/3(WHT).

FIREBEAMxtra
Analogowa, adresowalna liniowa czujka 
dymu zaprojektowana do ochrony dużych, 
otwartych przestrzeni, wyposażona w osobny 
czujnik i kontroler. Czujnik ma zmotoryzowa-
ną głowicę, samoczynnie regulującą swoje 
położenie względem reflektora podczas 
odbioru technicznego. Dodatkowe zestawy 
reflektorów zwiększają zakres detekcji.

 fNieustannie kontroluje swoje położenie 
i reguluje je w razie ruchu budynku
 fMożliwość zdalnego sterowania i regulacji  
za pomocą kontrolera
 fZakres detekcji 7-70 m
 fDostępne zestawy dodatkowych reflektorów, 
zwiększające zakres detekcji maks. do 1600 m
 fCałkowita kompatybilność z protokołem 
ESP firmy Hochiki do analogowych urządzeń 
adresowalnych
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-3
 fAprobata VdS EN 54-12:2015

ACB-EW
Wielokryteryjny czujnik ciepła o stopniu 
ochrony IP67, odpowiedni do zastosowań 
zewnętrznych i dostarczany z własnym 
gniazdem, do którego przymocowuje się 
czujnik. Przewody z czujnika podłączone 
są bezpośrednio do pętli wodoodpornymi 
złączami.

 fTryb pracy do wyboru przez użytkownika
 fDwa elementy termiczne: nadmiarowy  
i różniczkowy
 fDwa wskaźniki diodowe zapewniają 
widoczność 360°
 fWłączenie/wyłączenie pulsowania diod  
z centrali pożarowej*
 fElektroniczna adresacja
 fStopień ochrony IP67
 fGniazdo w zestawie
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-2
 fAprobata LPCB i VdS do klasy A, B i C

*Należy sprawdzić kompatybilność centrali pożarowej
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YBO-BS
Inteligentny adresowalny gniazdowy sygnali-
zator akustyczny zasilany z pętli,  
z 13 poziomami głośności i 51 tonami, 
o maksymalnej głośności 98 dB(A) (±2 dB(A)) 
o niskim poborze prądu. 

Kompatybilne gniazda:  
YBN-R/3 lub YBN-R/3(SCI)

 fZasilany z pętli
 fPojedynczy adres pętli - adresacja 
automatyczna z centrali pożarowej lub przy 
pomocy ręcznego programatora TCH-B200
 fGłośność 50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) 
w odległości 1 m
 fPasuje do gniazda standardowego i gniazda 
z izolatorem Hochiki. Kompatybilność 
z czujnikami ESP, sygnalizatorami optycznymi 
i wskaźnikiem zdalnym
 f51 tonów do wyboru przez użytkownika 
(wszystkie zgodne z EN54-3)
 fAprobata LPCB, VdS, certyfikacja SIL2

CHQ-WPK
Obudowa montażowa odporna na warunki 
pogodowe i zestaw uszczelek do ściennego 
sygnalizatora akustycznego CHQ-WS2, sy-
gnalizatora optycznego sufitowego CHQ-CB 
i ściennego sygnalizatora optyczno- 
akustycznego CHQ-WSB2. Zwiększa stopień 
ochrony IP sygnalizatora do IP65 dla zastoso-
wań zewnętrznych. 

 fDo modeli CHQ-WS2, CHQ-WSB, CHQ-CB, 
CHQ-WB
 fZwiększa stopień ochrony z IP21 do IP65 
(zastosowania zewnętrzne)
 fŁatwość montażu.
 fZwiększa IP sygnalizatorów optycznych 
z IP21 do IP33 (zastosowanie zewnętrzne)

CHQ-WSB2*2

Inteligentny adresowalny ścienny sygnali-
zator optyczno-akustyczny zasilany z pętli, 
działający podobnie jak CHQ-WS2, ale 
z dodatkowym wbudowanym sygnalizatorem 
świetlnym, wykorzystującym technologię 
oświetlenia diodowego LED o wysokiej 
intensywności. 

Tak jak CHQ-WS2 plus:

 fRegulowana częstotliwość błysków*1

 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fNiezależne sterowanie sygnalizatorem 
akustycznym i optycznym*1

 fDostępny tryb automatycznego wyłączenia 
- ustawiany osobno dla sygnalizatora 
akustycznego i optycznego*1

 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200
 fZgodność z normą EN54-23: 
2010 - kategoria O

YBO-R/3
Gniazdo montażowe dla sygnalizatorów 
w pełni kompatybilne z serią produktów 
Hochiki ESP, zaprojektowane specjalnie 
dla ściennych sygnalizatorów adresowal-
nych Hochiki - CHQ-WS2 (sygnalizator 
akustyczny) i CHQ-WSB2 (sygnalizator 
akustyczno-optyczny).

Urządzenie jest wyposażone w płaskie 
zaciski kablowe dla pewnego i bezpiecznego 
podłączenia. 

 fBrak elektroniki
 fZaciski ze stali nierdzewnej
 fMax grubość kabla 2.5 mm2

 fNiski profil - tylko 13 mm
 fSolidne złącza kablowe
 fSzybkie podłączenie za pomocą płaskich 
zacisków
 fDostępne również w kolorze białym
 fDostępna wersja z wbudowanym izolatorem 
zwarć - YBO-R/SCI(RED) i YBO-R/SCI(WHT-
SNDR)

*1Należy sprawdzić kompatybilność centrali pożarowej. *2Warianty produktów na stronach 44 - 47.
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CHQ-ARI
Adresowalny wskaźnik zdalny zasilany z pę-
tli, z diodami LED o wysokiej intensywności 
i soczewką Fresnela, zapewniający dosko-
nale widoczny alarm świetlny. Obudowa 
dokładnie pasuje kształtem i kolorem do 
gamy czujników ESP firmy Hochiki, gwarantu-
jąc bezproblemową integrację.

 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fAdresacja przy pomocy TCH-B200
 fAprobata VdS
 fBrak zgodności z EN54-23

CHQ-WB*2

Inteligentny adresowalny ścienny sygnaliza-
tor optyczny zasilany z pętli, z diodą o wyso-
kiej intensywności i elementem optycznym 
zaprojektowanym w technologii swobodnych 
pól (free form), zapewniający doskonale 
widoczny alarm świetlny. Dostępne modele 
pokrycia świetlnego 5 m, 7,5 m, 10 m i 15 m. 

Kompatybilne gniazda: 
YBN-R/3, YBN-R/3(SCI), YBO-BS lub YBO-R/
(SCI)

 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fCzęstotliwość błysków 0,5/1 Hz
 fAdresacja przy pomocy TCH-B200
 fDo wyboru 2 kolory LED (czerwony i biały)
 fZgodność z normą EN54-23: 
2010 - kategoria W
 fWysoka efektywność
 fMożliwość wyboru natężenia światła*1

 fNapięcie robocze 17–41 VDC

YBO-BSB2*2

Inteligentny adresowalny gniazdowy sygna-
lizator akustyczno-optyczny zasilany z pętli, 
z 13 poziomami głośności i 51 tonami, 
o maksymalnej głośności 98 dB(A) (±2 dB(A)) 
o niskim poborze prądu. 

Kompatybilne gniazda:  
YBN-R/3 lub YBN-R/3(SCI)

 fZasilany z pętli
 fPojedynczy adres pętli, adresacja z centrali 
pożarowej lub przy pomocy TCH-B200
 fGłośność 50 ~ 98 dB(A) (±2 dB(A)) 
w odległości 1 m
 fPasuje do gniazda standardowego i gniazda 
z izolatorem Hochiki. Kompatybilność 
z czujnikami ESP, sygnalizatorami optycznymi 
i wskaźnikiem zdalnym
 f51 tonów do wyboru przez użytkownika 
(wszystkie zgodne z EN54-3)
 fNiezależne sterowanie sygnalizatorem 
optycznym i akustycznym*1

 fZgodność z normą EN54-23: 
2010 - kategoria O

CHQ-CB*2

Inteligentny adresowalny sufitowy sygnaliza-
tor optyczny zasilany z pętli, z diodą o wyso-
kiej intensywności i elementem optycznym 
zaprojektowanym w najnowszej technologii 
swobodnych pól (free form), zapewniają-
cy doskonale widoczny sygnał świetlny. 
Dostępne modele pokrycia świetlnego 5 m, 
7,5 m, 10 m  
i 15 m.

 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fCzęstotliwość błysków 0,5/1 Hz
 fAdresacja przy pomocy TCH-B200
 fDo wyboru 2 kolory LED (czerwony i biały)
 fZgodność z normą EN54-23: 
2010 - kategoria C
 fWysoka efektywność
 fMożliwość wyboru natężenia światła*1

 fNapięcie robocze 17–41 VDC

*1Należy sprawdzić kompatybilność centrali pożarowej. *2Warianty produktów na stronach 44 - 47.
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CHQ-SOM
Inteligentny moduł jednego wyjścia umożli-
wiający podłączenie pojedynczego wyjścia 
przekaźnikowego do pętli ESP. Urządzenie 
wyposażone jest w bezpotencjałowy styk 
przekaźnikowy, który można skonfigurować 
jako NO lub NC. Maks. napięcie znamionowe 
styku przekaźnikowego wynosi 30 VDC,  
1 A (obciążenie rezystancyjne). Moduł CHQ-
SOM ma trzy kolorowe przewody oraz blok 
zacisków do podłączenia do pętli. 

 fŁatwy sposób zapewnienia wejścia 
monitorowanego w pętli ESP
 fPrzewody do łatwego podłączenia
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-3
 fAprobata LPCB

CHQ-AB
Inteligentny adresowalny wskaźnik optyczny 
zasilany z pętli, z diodami LED o wysokiej 
intensywności i soczewką Fresnela, zapew-
niający doskonale widoczny alarm świetlny. 
Obudowa dokładnie pasuje kształtem i ko-
lorem do gamy czujników ESP firmy Hochiki, 
gwarantując bezproblemową integrację.

 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fCzęstotliwość błysków 1 Hz
 fAdresacja przy pomocy TCH-B200
 fDo wyboru 3 kolory soczewek (czerwony, 
pomarańczowy i niebieski)
 fAprobata VdS (soczewka czerwona 
i pomarańczowa)
 fBrak zgodności z EN54-23
 fWskaźnik uzupełniający

CHQ-POM
Inteligentny moduł wyjścia zasilającego 
dostarczający prąd znamionowy 24 VDC 
o natężeniu wybieranym przez użytkownika 
w zakresie od 2 do 32 mA (skokowo co 2 mA). 
Małe rozmiary modułu pozwalają na podłą-
czenie go do urządzeń innych producentów, 
które można dzięki temu dodać do pętli ESP. 
Moduł ma dwa monitorowane wejścia.

 fDostarcza zasilanie 24 VDC o natężeniu 
regulowanym w zakresie od 2 mA do 32 mA 
skokowo co 2 mA
 fNatężenie prądu do wyboru przez użytkownika
 fDwa wejścia monitorowane
 fNiewielki rozmiar umożliwia łatwe podłączenie 
do pętli ESP urządzeń innych producentów, 
np. IFD-E
 fKolorowe przewody ułatwiają instalację
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-3
 fAprobata LPCB i VdS

CHQ-SIM
Inteligentny moduł jednego wejścia umożli-
wiający podłączenie pojedynczego wejścia 
monitorowanego do pętli ESP. Kompaktowa 
i tańsza opcja w sytuacji, gdy instalacja 
większych modułów CHQ Smart-Fix może 
być trudna. 

 fŁatwy sposób zapewnienia wejścia 
monitorowanego w pętli ESP
 fPrzewody do łatwego podłączenia
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-3
 fAprobata LPCB i VdS

2x
Monitored

Input

1x
Output

1x
Monitored

Input

1x
Output
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CHQ-DRC2/DIN(SCI)
CHQ-DIM2/DIN(SCI)

CHQ-DIM2(SCI)
Inteligentny moduł dwóch wejść przezna-
czony do podłączania urządzeń, np. styków 
drzwi, sygnałów przepływu zraszaczy sygna-
łów zamknięcia drzwi i innych. 
Dostępna również wersja montowana na 
szynie DIN. Oba modele wyposażone są we 
wbudowany izolator zwarć. 

 fZasilany z pętli
 fPojedynczy adres pętli
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 fDwa niezależne wejścia do monitorowania 
styków bezpotencjałowych
 fKażde wejście można skonfigurować do 
monitorowania styków zwiernych lub 
rozwiernych
 fDostępna wersja montowana na szynie DIN
 fOba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć
 fOba modele mają aprobatę LPCB i VdS
 fMoże być używany z obudową CHQ-BACKBOX 
w zgodności z BS7671

CHQ-PCM/DIN(SCI)

CHQ-PCM(SCI)
Moduł kontrolno-sterujący z czterema 
niezależnymi bezpotencjałowymi wyjściami 
przekaźnikowymi typu NC i NO oraz czterema 
wejściami. Wyjścia mogą być niezależnie 
kontrolowane z centrali pożarowej i wyko-
rzystywane do sterowania urządzeniami 
takimi jak klapy przeciwpożarowe, a także 
do wyłączania maszyn i innych urządzeń. 
Dostępna również wersja montowana na 
szynie DIN. Oba modele mają wbudowany 
izolator zwarć. 

 f4 x wejście i 4 x wyjście
 fPojedynczy adres pętli
 fZasilany z pętli
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 f4 wyjścia przekaźnikowe NC/NO
 f4 niezależne wejścia do monitorowania styków 
bezpotencjałowych
 fDostępna wersja montowana na szynie DIN
 fOba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć
 fOba modele mają aprobatę LPCB
 fMoże być używany z obudową CHQ-BACKBOX 
w zgodności z BS7671

CHQ-DRC2(SCI)
Inteligentny kontroler dwóch przekaźni-
ków zapewnia dwa wyjścia przekaźnikowe 
ogólnego zastosowania, każde wyjście może 
być kontrolowane niezależnie i używane do 
sterowania klapami, lub innymi urządzenia-
mi. Monitorowane wejście może być użyte do 
kontroli lokalnego zasilacza lub jako wejście 
ogólnego przeznaczenia. Urządzenie dostęp-
ne również w obudowie DIN. Oba modele 
posiadają wbudowany izolator zwarć.

 fZasilany z pętli
 fPojedynczy adres pętli
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 fPrzekaźnik 30Vdc / 1A
 fDwa przekaźniki niezależnie kontrolowane
 fPomocnicze wejście monitorowane
 fOba modele certyfikowane przez LPCB & VdS
 fDostępna obudowa tylna CHQ-BACKBOX dla 
zgodności BS 7671

CHQ-MRC2
Inteligentny kontroler przekaźnika 230V 
zapewniający wyjście do sterowania 
urządzeniami takimi jak klapy i odciągi 
bądź wyłączania maszyn i sprzętu. Wejście 
monitorowane można wykorzystać do 
kontroli awarii zasilania lokalnego lub jako 
wejście ogólnego zastosowania. Dostępna 
również wersja montowana na szynie DIN. 
Oba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć.

 f1 x przekaźnik 230V
 f1 x wejście monitorowanie
 fZasilany z pętli
 fPojedynczy adres pętli
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 fStyk przekaźnikowy 230V 5 A (obciążenie 
rezystancyjne) i 48 VDC 2 A (obciążenie 
rezystancyjne)
 fPomocnicze wejście monitorowane
 fDostępna wersja montowana na szynie DIN
 fOba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć
 fOba modele mają aprobatę LPCB
 fMoże być używany z obudową CHQBACKBOX w 
zgodności z BS7671

CHQ-MRC2/DIN(SCI)

4x2x 4x

Kolor pokrywy

Transparentny
czarny

Nieprzejrzysty
biały

Kolor pokrywy Kolor pokrywy

Transparentny
czarny

Transparentny
czarny

Nieprzejrzysty
biały

Nieprzejrzysty
biały

2x1x
Monitored

Input

1x
Monitored

Input

1x
Output Output OutputInput Input
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HCP-E(SCI)
Inteligentny ręczny ostrzegacz pożarowy 
z izolatorem zwarć całkowicie kompatybilny 
z protokołem ESP firmy Hochiki do analogo-
wych urządzeń adresowalnych, z wbudowa-
nym izolatorem zwarć (SCI). Dwukolorowa 
dioda sygnalizująca pożar (kolor czerwony) 
lub zwarcie (kolor pomarańczowy). Blok zdej-
mowanych zacisków ułatwia instalację.

 fSzybka reakcja
 fWbudowany izolator zwarć
 fDwukolorowa dioda stanu
 fNiełamliwy element w standardzie 
(zgodność z normą EN54)
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-3
 fMontaż powierzchniowy lub wpuszczany
 fAprobata LPCB, zgodność z normą EN54
 fCertyfikacja SIL2

CHQ-SZM2/DIN(SCI)

CHQ-DSC2/DIN(SCI)CHQ-DZM/DIN(SCI)

CHQ-DSC2(SCI)
Inteligentny kontroler sygnalizatorów 
zapewniający dwa wyjścia sygnalizatorów 
(sterowane niezależnie) z pełnym monitoro-
waniem awarii. Wejście monitorowane można 
wykorzystać do kontroli awarii zasilacza 
lokalnego lub jako wejście ogólnego zastoso-
wania. Dostępna również wersja montowana 
na szynie DIN. Oba modele wyposażone są 
we wbudowany izolator zwarć. 

 fPojedynczy adres pętli
 fDwa niezależne obwody sygnalizatorów
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 fPełne monitorowanie każdego obwodu pod 
kątem otwarcia i zwarcia
 fKażdy obwód alarmowy zabezpieczony 
bezpiecznikiem 1 A
 fPomocnicze wejście monitorowane
 fWyjścia są synchronizowane i mogą być 
sterowane w sposób ciągły lub przerywany
 fDostępna wersja montowana na szynie DIN
 fOba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć
 fOba modele mają aprobatę LPCB i VdS
 fMoże być używany z obudową CHQBACKBOX w 
zgodności z BS7671

CHQ-DZM(SCI)
Inteligentny moduł dwóch linii konwencjo-
nalnych dwustrefowy umożliwiający podłą-
czenie maksymalnie 60 czujek konwencjo-
nalnych (30 na strefę) lub maksymalnie  
6 czujek SPC-ET lub SRA-ET (3 na strefę) do 
analogowego adresowalnego systemu ESP 
firmy Hochiki. Moduł umożliwia kontynu-
ację linii barierą Schottky’ego albo Zenera. 
Dostępna również wersja montowana na 
szynie DIN. Oba modele mają wbudowany 
izolator zwarć. 

 f2 x linia konwencjonalna
 fPojedynczy adres pętli
 fObsługuje dwie niezależne strefy czujek 
konwencjonalnych
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 fObie strefy w pełni monitorowane pod kątem 
zwarcia/otwarcia obwodu
 fWymaga zasilania pomocniczego 24 VDC
 fDostępna wersja montowana na szynie DIN
 fOba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć
 fOba modele mają aprobatę LPCB
 fMoże być używany z obudową CHQ-BACKBOX 
w zgodności z BS7671

CHQ-SZM2(SCI)
Inteligentny moduł linii konwencjonalnej 
jednostrefowy umożliwiający podłączenie 
maksymalnie 6 czujek konwencjonalnych 
lub maksymalnie 1 czujki liniowej SPC-ET/
SRA-ET do analogowego adresowalnego 
systemu ESP firmy Hochiki. Dostępna 
również wersja montowana na szynie DIN. 
Oba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć. 

 f1 x linia konwencjonalna
 fZasilany z pętli
 fMaks. 6 czujek konwencjonalnych
 fAdresowanie przełącznikami DIL
 fPojedynczy adres pętli
 fWyjście zdalnego wskaźnika LED
 fPełne monitorowanie pod kątem zwarcia lub 
otwarcia obwodu
 fDostępna wersja montowana na szynie DIN
 fOba modele wyposażone są we wbudowany 
izolator zwarć
 fOba modele mają aprobatę LPCB i VdS
 fMoże być używany z obudową CHQ-BACKBOX 
w zgodności z BS7671

1x
Zone

2x
Zones

1x
Monitored

Input

2x
Sounder
Output

Kolor pokrywy

Transparentny
czarny

Nieprzejrzysty
biały

Kolor pokrywy

Transparentny
czarny

Nieprzejrzysty
biały

Kolor pokrywy

Transparentny
czarny

Nieprzejrzysty
biały
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TCH-B200
Ręczny programator adresów zaprojektowa-
ny w celu adresowania czujników i innych 
urządzeń serii ESP. Lekki i łatwy w użyciu. 
Zasilany z baterii PP3, która pozwala na 
8000 operacji.

 fLekka konstrukcja
 fSzybkie i pewne adresowanie
 fDo 8000 adresowań z jednej baterii 
 fPozwala na sprawdzenie analogowych 
wartości czujników

HCP-W(SCI)
Inteligentny ręczny ostrzegacz pożarowy 
z izolatorem zwarć, odporny na warunki at-
mosferyczne, IP67, całkowicie kompatybilny 
z protokołem ESP firmy Hochiki do analogo-
wych urządzeń adresowalnych, z wbudowa-
nym izolatorem zwarć (SCI). Dwukolorowa 
dioda sygnalizująca pożar (kolor czerwony) 
lub zwarcie (kolor pomarańczowy). Blok zdej-
mowanych zacisków ułatwia instalację.

 fSzybka reakcja
 fWbudowany izolator zwarć
 fDwukolorowa dioda stanu
 fNiełamliwy element w standardzie 
(zgodność z normą EN54)
 fAdresacja przy pomocy ręcznego programatora 
TCH-B200 i PL-3
 fMontaż powierzchniowy
 fAprobata LPCB, zgodność z normą EN54
 fStopień ochrony IP67
 fCertyfikacja SIL2

SR BACKBOX
Obudowa do powierzchniowego mon-
tażu ręcznego ostrzegacza pożarowego 
HCP-E(SCI). 

 fUmożliwia montaż powierzchniowy 
adresowalnego ostrzegacza HCP-E

PS200 
Osłona ręcznego ostrzegacza HCP-E(SCI). 
Ręczne ostrzegacze gamy HCP-E(SCI) mają 
akrylową pokrywę na zawiasach, chroniącą 
przed przypadkowym uruchomieniem 
wandalizmem.

 fŁatwość montażu
 fOchrona przed przypadkowym uruchomieniem
 fWymaganie BS5839



Seria produktów konwencjonalnych CDX firmy Hochiki jest jedną 
z najbogatszych na rynku. Dzięki szerokiemu zakresowi napięć 
roboczych (9,5–30 VDC) zapewnia rozwiązania dla większości  
konwencjonalnych zastosowań w instalacjach sygnalizacji 
pożarowej oraz w systemach bezpieczeństwa.

www.hochikieurope.com/cdx

CDX
conventional
Konwencjonalne Instalacje 
Sygnalizacji Pożarowej
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DIN
 variant

DIN
 variant

SOC-E3N
Konwencjonalny optyczny czujnik dymu 
w pełni kompatybilny z większością istnieją-
cych systemów konwencjonalnych. 

 fWysokowydajna komora pomiarowa 
z możliwością rozebrania
 fAutomatic Sensitivity Winndows Verification 
(ASWV) - technologia kompensacji dryftu
 fWyjścia do wskaźnika zadziałania
 fSzeroki zakres napięcia pracy (12 ~ 30VDC)
 fJednoczęściowa obudowa o niskim profilu
 fDioda LED z widocznością 360st
 fWybór różnych gniazd montażowych
 fAprobata LPCB

DCD-AE3
Konwencjonalny różniczkowy czujnik ciepła 
z elementem nadmiarowym, wykrywającym 
przekroczenie temperatury granicznej 60°C. 
Dzięki termistorowi i obwodowi liniującemu 
zapewnia precyzyjną odpowiedź liniową. 
Trzeci zacisk stanowi wbudowane wyjście do 
wskaźnika zadziałania.

 fElektroniczna liniowa detekcja ciepła
 fWyjście do wskaźnika zadziałania
 fSzeroki zakres napięć (9,5 ~ 30 VDC)
 fDwa wskaźniki LED zapewniają  
widoczność 360°
 fWybór różnych gniazd montażowych
 fAprobata LPCB i VdS

DCD-CE3
Konwencjonalny różniczkowy czujnik ciepła 
z elementem nadmiarowym, wykrywającym 
przekroczenie temperatury granicznej 90°C. 
Dzięki termistorowi i obwodowi liniującemu 
zapewnia precyzyjną odpowiedź liniową. 
Trzeci zacisk stanowi wbudowane wyjście do 
wskaźnika zadziałania.

 fElektroniczna liniowa detekcja ciepła
 fWyjście do wskaźnika zadziałania
 fSzeroki zakres napięć (9,5 ~ 30 VDC)
 fDwa wskaźniki LED zapewniają  
widoczność 360°
 fWybór różnych gniazd montażowych
 fAprobata LPCB i VdS

DFJ-AE3
Konwencjonalny nadmiarowy czujnik ciepła 
60°C, dzięki termistorowi i obwodowi liniu-
jącemu zapewniająca precyzyjną odpowiedź 
liniową. Trzeci zacisk stanowi wbudowane 
wyjście do wskaźnika zadziałania.

 fElektroniczna liniowa detekcja ciepła
 fWyjście do wskaźnika zadziałania
 fSzeroki zakres napięć (9,5 ~ 30 VDC)
 fDwa wskaźniki LED zapewniają  
widoczność 360°
 fWybór różnych gniazd montażowych
 fAprobata LPCB i VdS
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DFJ-CE3
Konwencjonalny nadmiarowy czujnik ciepła 
90°C, dzięki termistorowi i obwodowi liniu-
jącemu zapewniająca precyzyjną odpowiedź 
liniową. Trzeci zacisk stanowi wyjście zdalne-
go zadziałania. 

 fElektroniczna liniowa detekcja ciepła
 fSzeroki zakres napięć - możliwość stosowania 
w systemach bezpieczeństwa
 fDwa wskaźniki LED zapewniają  
widoczność 360°
 fNadmiarowa czujka ciepła
 fWybór gniazd montażowych
 fAprobata LPCB i VdS

DFG-60BLKJ
Konwencjonalny wodoodporny nadmiarowy 
czujnik ciepła 60°C o stopniu ochrony IP67, 
cechujący się minimalnym poborem prądu 
w trybie gotowości i dużą niezawodnością. 
Szczególnie dobrze sprawdza się w miej-
scach o dużej kondensacji lub spłukiwanych 
wodą.

 fWodoodporna konstrukcja - stopień  
ochrony IP67
 fNiski profil
 fWykrywa zmiany temperatury przy pomocy 
paska bimetalicznego
 fNie wymaga gniazda
 fMinimalny pobór prądu w trybie gotowości
 fAprobata LPCB i VdS

DRD-E
Konwencjonalny czujnik płomienia do za-
stosowań wewnętrznych, wykrywający duże 
płomienie. Czujnik pasuje do wszystkich 
gniazd serii CDX. Strefa detekcji to stożek 
o kącie 90°, a zasięg detekcji wynosi maksy-
malnie 25 m.

 fFunkcjonalność klasy 1 według definicji 
w normie BS EN54-10:2002 (zasięg do 25 m)
 fTechnologia pojedynczej wiązki IR
 fSolidna, niskoprofilowa obudowa
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fPasuje do wszystkich gniazd gamy CDX
 fDwa wskaźniki LED zapewniają  
widoczność 360°
 fAprobata LPCB i VdS

IFD-E
Konwencjonalny czujnik płomienia w tech-
nologii podczerwieni IR3, reagujący na 
migoczące promieniowanie podczerwone 
niskiej częstotliwości (1-15 Hz) emitowane 
przez płomień podczas spalania. Urządzenie 
odróżnia płomień od źródeł promieniowania 
takich jak światło słoneczne. Dostępny rów-
nież w wykonaniu iskrobezpiecznym  
i przeciwwybuchowym.

 fPotrójny sensor IR
 fCzułość klasy 1 wg EN54-10, wykrywa pożar 
0,1 m2 w odległości 25 m
 fDoskonała odporność na zakłócenia optyczne 
(światło słoneczne)
 fWybieralne opcje wyjść - konwencjonalne 
2-żyłowe, 4-20 mA, blokujące lub nieblokujące 
styki przekaźnikowe, pożar/awaria, alarm 
wstępny
 fWybieralna szybkość reakcji
 fAutomatyczny test optyczny
 fNiski pobór prądu
 fAprobata LPCB
 fZgodność z SIL
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16591
Detektor płomieni UV / Dual IR Model 16591 
jest czujnikiem płomienia IR2 (indeks górny) 
z dodatkowym elementem detekcyjnym UV, 
przeznaczony do użycia tam, gdzie spo-
dziewany jest pożar otwartym płomieniem, 
urządzenie reaguje na światło emitowane 
przez płomień podczas spalania.

Czujnik rozróżnia płomienie od innych źródeł 
światła, reagując tylko na określone długości 
fal optycznych i częstotliwości migotania 
płomienia. Pozwala to  uniknięcie fałszywych 
alarmów z powodu takich czynników jak 
migające światło słoneczne.

 fNajwyższa odporność na fałszywe alarmy
 fOdpowiedni do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych
 fWykrywa niewidoczny płomień z paliw takich 
jak wodór i inne paliwa nieorganiczne
 fRegulowana prędkość reakcji
 fAutotest optyczny
 fNiskie zużycie energii
 fZatwierdzony zgodnie z EN54 

16091
Ręczny tester czujników płomienia, umożli-
wiający bezpłomieniowe, ultrafioletowe testo-
wanie serii przemysłowych czujek płomienia 
IR3: IFD-E, IFD-E(IS) i IFD-E(Exd).

 fProste w użyciu urządzenie ręczne  
z akumulatorem NiCd i ładowarką
 fTestowanie różnych typów czujek płomienia: 
UV, UV/IR, UV/IR2, IR3, IR2, IR
 fTypowy zakres działania co najmniej 3 m
 fRegulowana intensywność wyjścia  
optycznego ze słupkowym wskaźnikiem 
diodowym

Możliwe jest wypożyczenie tego urządzenia.  
W tym celu skontaktuj się z opiekunem 
handlowym.

SPC-ET
Konwencjonalny liniowy czujnik dymu, 
składający się z nadajnika i odbiornika 
montowanych w odległości od 5 do  
100 m, co pozwala obsługiwać maksymalną 
powierzchnię 1500 m2. Automatyczna  
regulacja mocy sygnału. Dostępny z przekaź-
nikiem blokującym lub nieblokującym.

 fZakres odległości 5-100 m
 fAutomatyczna kompensacja
 fAutomatyczna regulacja mocy sygnału
 fNadajnik może być zasilany bezpośrednio ze 
strefy (lub pętli)
 fMożliwość połączenia z systemem ESP przez 
CHQ-DZM(SCI) lub CHQ-SZM(SCI)
 fAprobata LPCB i VdS

YBN-R/6
Podstawa montażowa czujnika konwen-
cjonalnego do czujników i sygnalizatorów 
optycznych serii CDX, w pełni kompatybilne 
z większością konwencjonalnych central 
pożarowych.

 fWbudowane wyjście do wskaźnika zadziałania
 fNiski profil - tylko 8 mm
 fSolidna konstrukcja, bez elementów 
elektronicznych
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fDo przewodów o przekroju maks. 2,5 mm2

 fPołączenie bagnetowe, niewielka siła 
niezbędna do założenia czujki
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YBO-R/6PA
Podstawa montażowa czujnika konwen-
cjonalnego do systemów 2-żyłowych, 
w których czujniki i sygnalizatory akustyczne 
podłączone są do tych samych przewodów 
strefowych*.

 fWbudowane wyjście do wskaźnika zadziałania
 fSolidna konstrukcja
 fDedykowany zacisk ekranu kabla
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fDo przewodów o przekroju maks. 2,5 mm2

 fPołączenie bagnetowe, niewielka siła 
niezbędna do założenia czujki

YBO-R/6R
Podstawa montażowa czujnika konwencjo-
nalnego z przekaźnikiem blokującym do 
czujników serii CDX, w pełni kompatybilne 
z większością konwencjonalnych centrali 
pożarowych i systemów bezpieczeństwa.

 fWbudowane wyjście do wskaźnika zadziałania
 fSzeroki zakres napięć - możliwość stosowania 
w systemach bezpieczeństwa
 fSolidna konstrukcja
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fDo przewodów o przekroju maks. 2,5 mm2

 fPołączenie bagnetowe, niewielka siła 
niezbędna do założenia czujki
 fCertyfikat LPCB

YBO-R/6RN
Podstawa montażowa z przekaźnikiem nie-
blokującym dla czujnika konwencjonalnego 
do czujników serii CDX, w pełni kompatybilne 
z większością konwencjonalnych central 
pożarowych i systemów bezpieczeństwa.

 fWbudowane wyjście do wskaźnika zadziałania
 fSzeroki zakres napięć - możliwość stosowania 
w systemach bezpieczeństwa
 fSolidna konstrukcja
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fDo przewodów o przekroju maks. 2,5 mm2

 fPołączenie bagnetowe, niewielka siła 
niezbędna do założenia czujki
 fCertyfikat LPCB

YBO-R/6RS
Podstawa montażowa z przekaźnikiem blo-
kującym, z diodą Schottky’ego, dla czujnika 
konwencjonalnego do czujników serii CDX, 
w pełni kompatybilne z większością konwen-
cjonalnych central pożarowych.

 fWbudowane wyjście do wskaźnika zadziałania
 fKontynuacja linii przy pomocy diody 
Schottky’ego połączonej szeregowo
 fSolidna konstrukcja
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fDo przewodów o przekroju maks. 2,5 mm2

 fPołączenie bagnetowe, niewielka siła 
niezbędna do założenia czujki
 fCertyfikat LPCB

*Należy sprawdzić kompatybilność centrali pożarowej.
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YBN-R/6SK
Konwencjonalne gniazdo czujki z diodą 
Schottky’ego połączoną szeregowo, do 
czujników serii CDX, w pełni kompatybilne 
z większością konwencjonalnych centrali 
pożarowych.

 fWbudowane wyjście do wskaźnika zadziałania
 fKontynuacja linii przy pomocy diody 
Schottky’ego połączonej szeregowo
 fNiski profil - tylko 8 mm
 fSolidna konstrukcja
 fSzybkie łączenie płaskimi zaciskami 
kablowymi
 fDo przewodów o przekroju 2,5 mm2

 fPołączenie bagnetowe, niewielka siła 
niezbędna do założenia czujki

CSB-E
Konwencjonalny sygnalizator akustyczny 
w podstawie montażowej, zaprojektowany 
jako uzupełnienie czujników serii CDX. 
Udoskonalona konstrukcja elektroniczna 
zapewnia bardzo niski pobór prądu, jedno-
cześnie każde urządzenie pozwala na wybór 
całej gamy tonów i głośności. 

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fMaks. 93 dB(A) w odległości 1 m (ton 1)
 fDo wyboru 32 tony i 3 poziomy głośności
 fDostępna zamykająca pokrywa (CS/CAP)

CSBB-E
Konwencjonalny sygnalizator optyczno-
akustyczny do gniazda, zaprojektowany 
jako uzupełnienie czujników serii CDX. 
Udoskonalona konstrukcja elektroniczna 
zapewnia bardzo niski pobór prądu, jedno-
cześnie każde urządzenie pozwala na wybór 
całej gamy tonów i głośności. Wbudowany 
sygnalizator optyczny. 

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fMaks. 93 dB(A) w odległości 1 m (ton 1)
 fDo wyboru 32 tony i 3 poziomy głośności
 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fDostępna zamykająca pokrywa
 f(CS/CAP)
 fWskaźnik uzupełniający
 fBrak zgodności z EN54-23

CWSB-E
Konwencjonalny ścienny sygnalizator 
optyczno-akustyczny o udoskonalonej 
konstrukcji elektronicznej, zapewniającej 
bardzo niski pobór prądu. Każde urządzenie 
pozwala na wybór całej gamy tonów i gło-
śności. Wbudowany sygnalizator optyczny. 
Urządzenie można stosować bez czujki, 
dodając blokowaną nakrywkę (CS/CAP). 

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fMaks. 113 dB(A) w odległości 1 m (ton 15)
 fDo wyboru 32 tony
 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fWskaźnik uzupełniający
 fBrak zgodności z EN54-23
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BANSHEE EXCEL
Konwencjonalny elektroniczny sygnalizator 
akustyczny do zastosowań wewnętrznych.

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fMaks. 110 dB(A) w odległości 1 m  
(w zależności od wybranego tonu)
 fDo wyboru 32 tony
 fCertyfikat VdS

BANSHEE EXCEL IP66
Konwencjonalny elektroniczny sygnalizator 
akustyczny z głębszą puszką montażową 
o stopniu ochrony IP66, umożliwiającą 
montaż na zewnątrz.

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fGłębokie gniazdo zapewnia stopień  
ochrony IP66
 fMaks. 110 dB(A) w odległości 1 m  
(w zależności od wybranego tonu)
 fDo wyboru 32 tony
 fCertyfikat VdS

BANSHEE EXCEL LITE
Konwencjonalny elektroniczny sygnaliza-
tor optyczno-akustyczny do zastosowań 
wewnętrznych.

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fTechnologia ksenonowa
 fMaks. 110 dB(A) w odległości 1 m  
(w zależności od wybranego tonu)
 fDo wyboru 32 tony
 fAprobata VdS
 fWskaźnik uzupełniający
 fBrak zgodności z EN54-23

BANSHEE EXCEL LITE IP66
Konwencjonalny elektroniczny sygnalizator 
optyczno-akustyczny z głębszą puszką mon-
tażową o stopniu ochrony IP66, umożliwiają-
cą montaż na zewnątrz.

 fSolidna konstrukcja
 fNiski pobór prądu
 fŁatwość montażu
 fTechnologia ksenonowa
 fGłębokie gniazdo zapewnia stopień  
ochrony IP66
 fMaks. 110 dB(A) w odległości 1 m  
(w zależności od wybranego tonu)
 fDo wyboru 32 tony
 fAprobata VdS
 fWskaźnik uzupełniający
 fBrak zgodności z EN54-23
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CLB-E
Konwencjonalny sygnalizator optyczny, 
podłączany do linii sygnalizatorów 24V. 
Urządzenie wyposażone jest w soczewkę 
Fresnela i diody LED o wysokiej intensyw-
ności, co zapewnia doskonale widoczny 
alarm świetlny. Obudowa dokładnie pasuje 
kształtem i kolorem do czujników serii CDX, 
gwarantując bezproblemową integrację.

 fDiody LED o wysokiej intensywności
 fDopasowanie kolorystyczne do  
czujników i gniazd
 fPasuje do standardowego gniazda  
CDX (YBN-R/6)
 fWskaźnik uzupełniający
 fBrak zgodności z EN54-23

*Warianty produktów na stronach 50 - 53.

CWST-S5
Konwencjonalny sygnalizator optyczny 
z diodami LED wysokiej mocy, zaawanso-
wanym systemem optycznym i nowatorską 
konstrukcją soczewki. Zapewnia znakomity 
zasięg światła we wszystkich kierunkach 
przy niskim poborze prądu. Zaprojektowany 
specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań 
normy EN54-23. CWST-S5 cechuje się wysoką 
jakością, niezawodnością i długim okresem 
eksploatacji. 

 fZgodność z EN54-23, kategorie C i W*
 fZaawansowany system optyczny zapewnia 
znakomity zasięg światła przy niskim  
poborze prądu
 fZsynchronizowany błysk przekracza 
wymagania normy EN54-23
 fFunkcja łagodnego rozruchu ogranicza 
przepięcia podczas rozruchu systemu
 fDostępna obudowa czerwona lub biała
 fDostępne diody LED czerwone lub białe

CWST-W5
Konwencjonalny sygnalizator optyczny od-
porny na warunki pogodowe, z diodami LED 
wysokiej mocy, zaawansowanym systemem 
optycznym i nowatorską konstrukcją soczew-
ki. Zapewnia znakomity zasięg światła we 
wszystkich kierunkach przy niskim poborze 
prądu. Zaprojektowany specjalnie z myślą 
o spełnieniu wymagań normy EN54-23. 
Odporne na warunki pogodowe gniazdo za-
pewnia stopień ochrony IP65 do zastosowań 
zewnętrznych.

 fZgodność z EN54-23, kategorie C i W*
 fZaawansowany system optyczny zapewnia 
znakomity zasięg światła przy niskim  
poborze prądu
 fZsynchronizowany błysk przekracza 
wymagania normy EN54-23
 fFunkcja łagodnego rozruchu ogranicza 
przepięcia podczas rozruchu systemu
 fDostępna obudowa czerwona lub biała
 fDostępne diody LED czerwone lub białe

MBF-6EV
Konwencjonalny dzwonek alarmowy o średni-
cy 15,24 cm do zastosowań wewnętrznych, 
opracowany w oparciu o stanowiącą branżo-
wy standard gamę KOBELL.

 fNiski profil
 fNiski pobór prądu
 fCałkowite tłumienie zakłóceń i polaryzacja
 f95 dB(A) w odległości 1 m (typ.)
 fŁatwy montaż na płytce uniwersalnej
 fAprobata LPCB
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FB/024/R/W
Konwencjonalny dzwonek alarmowy o śred-
nicy 15,24 cm. Działa podobnie jak MBF-6EV, 
jednak odporna na warunki pogodowe 
puszka montażowa umożliwia instalację tego 
dzwonka na zewnątrz.

 fNiski profil
 fNiski pobór prądu
 fCałkowite tłumienie zakłóceń i polaryzacja
 f100 dB(A) w odległości 1 m (typ.)
 fOdporność na warunki pogodowe umożliwia 
instalację na zewnątrz
 fŁatwy montaż na płytce uniwersalnej
 fAprobata LPCB

CCP-E
Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwenc-
jonalny, opracowany w oparciu o obudowę 
KAC World Series, stanowiącą branżowy 
standard. Urządzenie może być wyposażone 
w szybkę szklaną (łamliwą) lub z tworzywa 
sztucznego (niełamliwą). Dostarczany rów-
nież w komplecie z puszką SR-BACKBOX do 
montażu powierzchniowego.

Uwaga! Wersja żółta nie spełnia wymagań 
EN54. 

 fZgodność z normą EN54-11:2001
 fZaciski przeznaczone do żył jednodrutowych 
o maks. przekroju 2,5 mm2

 fInne kolory dostępne na życzenie
 fAprobata LPCB

CCP-W
Konwencjonalny ostrzegacz odporny na 
warunki pogodowe, o stopniu ochrony IP67. 
Może być stosowany na zewnątrz.

 fZgodność z normą EN54-11:2001
 fPuszka montażowa w standardzie
 fZaciski przeznaczone do żył jednodrutowych 
o maks. przekroju 2,5 mm2

 fInne kolory dostępne na życzenie
 fStopień ochrony IP67
 fAprobata LPCB

CCP-SAVWIRE
Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwencjonal-
ny, czerwony, opracowany w oparciu o sta-
nowiącą branżowy standard obudowę KAC 
World Series, z blokiem zacisków wtykowym, 
ułatwiającym instalację. Urządzenie zostało 
zaprojektowane specjalnie do współpracy 
z systemami „Savwire” (dwużyłowymi). 
Urządzenie może być wyposażone w szybkę 
szklaną (łamliwą) lub z tworzywa sztucznego 
(niełamliwą).

 fZgodność z normą EN54-11:2001
 fZaciski przeznaczone do żył jednodrutowych 
o maks. przekroju 2,5 mm2

 fDo stosowania z sytemami „Savwire” 
(dwużyłowymi)

*Należy sprawdzić kompatybilność centrali pożarowej.
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CCP-KS
Ręczny ostrzegacz pożarowy, konwenc-
jonalny z przełącznikiem kluczykowym, 
opracowany w oparciu o stanowiącą bran-
żowy standard obudowę KAC 9000 Series, 
z przewodami do łatwego podłączenia.

Kluczyk ma dwa położenia, oznaczone jako 
„1” i „0”; w każdym położeniu można go 
łatwo wyjąć.

 fPrzełącznik kluczykowy o dwóch położeniach 
(oznaczonych 1 i 0)
 fKluczyk można wyjąć w obu położeniach
 fZaciski przeznaczone do żył jednodrutowych 
o maks. przekroju 2,5 mm2

 fCzerwony - inne kolory dostępne na życzenie
 fW zestawie puszka do montażu 
powierzchniowego
 fDo instalacji przeciwpożarowych, systemów 
bezpieczeństwa i innych zastosowań 
specjalistycznych



System kabli do liniowej detekcji ciepła (LHDC - Linear Heat 
Detection Cable) firmy Hochiki przeznaczony jest do wczesnego 
wykrywania pożarów i nadmiernej temperatury w sytuacjach, gdy 
zastosowanie innych rodzajów detekcji byłoby niemożliwe z przy-
czyn środowiskowych albo zbyt wysokich kosztów. 

www.hochikieurope.com/lhdc
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LDM-519-LP
Interfejs kabla analogowego LHDC. Moduł 
przeznaczony jest do monitorowania strefo-
wego odcinka kabla analogowego pod kątem 
podwyższonej temperatury (pożaru)  
i awarii (otwarcie i zwarcie obwodu).

 fRegulowany punkt alarmu
 fDiodowy wskaźnik pożaru, awarii i stanu 
zasilania
 fAnalogowy interfejs adresowalny, 
konfigurowalne zasilanie z linii
 fMonitorowanie otwarcia i zwarcia obwodu
 fDo wyboru tryb blokowania/samoczynnego 
kasowania
 fWyjścia VFC dla pożaru i uszkodzenia
 fObsługa poprzez dwużyłowe obwody 
wyzwalające centrali pożarowej
 fCertyfikacja SIL2
 fWymagane zasilanie 24V kiedy urządzenie 
podłączone do modułu I/O

KABEL ANALOGOWY 
LHDC
Kabel analogowy do detekcji ciepła LHDC 
przeznaczony jest do wczesnego wykrywania 
pożarów i nadmiernej temperatury w sytu-
acjach, gdy zastosowanie innych rodzajów 
detekcji byłoby niemożliwe z przyczyn środo-
wiskowych albo zbyt wysokich kosztów.

 fRegulowany punkt alarmu
 fSystem odzyskiwalny i kasowalny
 fDetekcja „gorących punktów”
 fStrefy o długości maks. 500 m
 fDostępna ochrona mechaniczna i chemiczna
 fŁatwość montażu
 fKompatybilność z wieloma różnymi 
urządzeniami monitorującymi
 fZgodność z RoHS - technologia bezołowiowa

LDM-519-DDL
Cyfrowy interfejs z wyświetlaniem dystansu 
służy do monitorowania kabla do cyfrowej 
liniowej detekcji ciepła LHDC pod kątem 
warunków pożarowych i awarii (otwarcie 
obwodu).

 fFunkcje Test i Reset
 fWyświetlanie miejsca alarmu: dystans 
w metrach
 fMonitorowanie uszkodzenia LDHC (otwarty 
obwód)
 fWskaźniki LED dla Pożaru, Uszkodzenia i Stanu 
Zasilania
 fDziałanie na konwencjonalnych liniach 
2-żyłowych, Linia / Niskie Napięcie
 fUżywanie LHDC w strefach niebezpiecznych 
poprzez barierę bezpieczeństwa Zenera
 fMontaż na szynie DIN
 fMożliwość interfejsu na adresowalną 
pętlę analogową wyjścia VFC dla pożaru 
i uszkodzenia

KABEL CYFROWY LHDC
Kabel cyfrowy do detekcji ciepła LHDC 
przeznaczony jest do wczesnego wykrywania 
pożarów i nadmiernej temperatury w sytu-
acjach, gdy zastosowanie innych rodzajów 
detekcji byłoby niemożliwe z przyczyn środo-
wiskowych albo zbyt wysokich kosztów.

 fCertyfikacja UL
 fCertyfikacja SIL2
 fBrak możliwości resetu
 fWczesne wykrywanie zagrożenia znacznie 
poniżej temperatury zapłonu
 fSolidna konstrukcja - dostępna osłona 
zewnętrzna ze stali nierdzewnej
 fStała temperatura wyzwalania alarmu
 fKompatybilność z wieloma różnymi 
monitorami strefowymi i urządzeniami 
sterującymi
 fMożliwość konfiguracji iskrobezpiecznej do 
stref zagrożonych wybuchem



FIREwave
Hybrydowa Bezprzewodowa 
Sygnalizacja Pożaru

System FIREwave firmy Hochiki przenosi bezprzewodowe instalacje 
sygnalizacji pożarowej na nowy poziom niezawodności i elastyczności. 
Dzięki najnowszym technologiom komunikacji bezprzewodowej zapewnia 
szybko działające, a zarazem opłacalne instalacje bezprzewodowe, 
w minimalnym stopniu wpływające na otoczenie. Idealne do budynków 
historycznych, odległych lokalizacji oraz miejsc, w których zainstalo-
wanie okablowania instalacji przeciwpożarowej jest trudne, nadmiernie 
kosztowne lub zabronione.

www.hochikieurope.com/firewave
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ARCHITEKTURA SYSTEMU
DIN

 variant
DIN

 variant

RSM-WTM
Moduł translatora bezprzewodowego umoż-
liwia podłączenie bezprzewodowej instalacji 
sygnalizacji pożarowej bezpośrednio do 
pętli. Moduł jest całkowicie zasilany z pętli 
i obsługuje maks. 32 urządzenia bezprze-
wodowe* i maks. 7 modułów ekspandera 
RSM-EXP**. 

 fZasilany z pętli
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fSamoczynna optymalizacja amplitudy 
i częstotliwości
 fAutomatyczna zmiana kanału
 fRozwiązanie w pełni inteligentne
 fWysoka niezawodność i czułość
 fElastyczna regulacja urządzenia w miejscu 
instalacji
 fStopień ochrony IP65 do zastosowań 
zewnętrznych
 fŁatwe i opłacalne uzupełnienie istniejących 
systemów przewodowych
 fAprobata LPCB

RSM-EXP
Moduł ekspandera bezprzewodowego 
zwiększa zasięg systemu bezprzewodowego 
poprzez wzmocnienie sygnału z translatora, 
co przydatne jest np. w dużych budynkach. 
Jeden moduł translatora bezprzewodowego 
RSM-WTM może obsługiwać maks. 7 modu-
łów ekspandera RSM-EXP**.

 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fSamoczynna optymalizacja amplitudy 
i częstotliwości
 fAutomatyczna zmiana kanału
 fRozwiązanie w pełni inteligentne
 fWysoka niezawodność i czułość
 fElastyczna regulacja urządzenia w miejscu 
instalacji
 fStopień ochrony IP65 do zastosowań 
zewnętrznych
 fŁatwe i opłacalne uzupełnienie istniejących 
systemów przewodowych
 fWymaga zewnętrznego źródła zasilania  
24 VDC
 fAprobata LPCB 

Moduł translatora RSM-WTM (T) jest pod-
łączony do pętli analogowej adresowalnej 
instalacji sygnalizacji pożarowej. Translator 
stanowi interfejs pomiędzy pętlą a urządze-
niami bezprzewodowymi. Moduł jest całko-
wicie zasilany z pętli, zaś centrala pożarowa 
umożliwia pełną obsługę i monitorowanie 
urządzeń bezprzewodowych.

Moduł ekspandera RSM-EXP (E) zwiększa 
zasięg systemu bezprzewodowego, odbie-
rając sygnał z translatora i nadając go we 
wzmocnionej postaci.

FIREwave
Hybrydowa Bezprzewodowa 
Sygnalizacja Pożaru

*Maks. 16 urządzeń wyjściowych takich jak sygnalizatory 
dźwiękowe/świetlne lub moduły wyjściowe.
**Maks. 5 podrzędnych modułów ekspandera połączonych 
kaskadowo lub maks. 3 podrzędne moduły ekspandera 
podłączone bezpośrednio do modułu adaptera lub innego 
modułu ekspandera
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RSM-CIM
Bezprzewodowy moduł interfejsu konwen-
cjonalnego umożliwiający dodanie urządzeń 
bezprzewodowych do istniejącej strefy 
konwencjonalnej (lub utworzenie strefy 
autonomicznej). Strefa podłączana jest 
przewodem bezpośrednio do RSM-CIM, który 
obsługuje moduł ekspandera RSM-EXP.

 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fSamoczynna optymalizacja amplitudy 
i częstotliwości
 fAutomatyczna zmiana kanału
 fRozwiązanie w pełni inteligentne
 fWysoka niezawodność i czułość
 fElastyczna regulacja urządzenia w miejscu 
instalacji
 fStopień ochrony IP65 do zastosowań 
zewnętrznych
 fŁatwe i opłacalne uzupełnienie istniejących 
systemów przewodowych
 fW przypadku strefy autonomicznej niezbędne 
jest zewnętrzne źródło zasilania

RSM-IP 
Bezprzewodowy jednokanałowy moduł 
wejściowy umożliwiający bezprzewodowe 
przekazanie stanu wł/wył (alarm/awaria) 
urządzenia zewnętrznego do centrali pożaro-
wej przez RSM-CIM, RSM-EXP lub RSM-WTM.

 fZatrzaskowe obwody wejściowe monitorowane 
pod kątem warunków pożarowych i awarii
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fSamoczynna optymalizacja amplitudy 
i częstotliwości
 fAutomatyczna zmiana kanału
 fRozwiązanie w pełni inteligentne
 fWysoka niezawodność i czułość
 fElastyczna regulacja urządzenia w miejscu 
instalacji
 fŁatwe i opłacalne uzupełnienie istniejących 
systemów przewodowych

RSM-POM
Bezprzewodowy moduł wyjścia zasilającego 
umożliwiający bezprzewodowe włączanie/
przełączanie obwodów zewnętrznego 
urządzenia lub systemu z centrali pożarowej 
przez RSM-CIM, RSM-EXP lub RSM-WTM. 
Styki urządzenia można skonfigurować 
tak, aby były zwierne lub rozwierne, 
max przełączanie 30VDC / 125VAC @2A 30 
VDC/125 V~ przy 2 A.Urządzenie można 
skonfigurować tak, aby dostarczało napięcie 
12 lub 24 VDC.

 fStyki można skonfigurować jako NO lub NC
 fDo wyboru napięcie wyjściowe 12 lub  
24 VDC
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fSamoczynna optymalizacja amplitudy 
i częstotliwości
 fAutomatyczna zmiana kanału
 fRozwiązanie w pełni inteligentne
 fWysoka niezawodność i czułość
 fElastyczna regulacja urządzenia w miejscu 
instalacji
 fŁatwe i opłacalne uzupełnienie istniejących 
systemów przewodowych. 

RSM-CP
Bezprzewodowy resetowalny ręczny ostrze-
gacz pożarowy z osłoną przypominającą 
szybkę. Po aktywacji w okienku urządzenia 
wyświetlana jest flaga. Urządzenie i flagę 
kasuje się dostarczonym kluczem. Puszka 
montażowa w standardzie. Dostępna również 
wersja odporna na warunki pogodowe 
(RSM-CP/W). 

 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fRozwiązanie w pełni inteligentne
 fStandardowy ekonomiczny akumulator litowy
 fDługa żywotność akumulatora
 fElement resetowalny
 fWidoczna flaga ostrzegawcza „urządzenie 
aktywne”
 fWysoka niezawodność
 fAutomatyczna zmiana kanału
 fSamoczynna optymalizacja amplitudy 
i częstotliwości
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RMC-E
Bezprzewodowy czujnik wielokryteryjny 
przeznaczony do ochrony otwartej przestrze-
ni, wykorzystujący technologię dwukierun-
kowej optycznej detekcji dymu dla większej 
wydajności, przy jednoczesnym utrzymaniu 
wysokiej odporności na fałszywe alarmy, 
oraz czujnik temperatury. Wykorzystuje 
dobrze sprawdzone adaptacyjne algorytmy 
przetwarzania sygnału radiowego zapew-
niające najwyższy poziom ochrony życia 
i niezawodność systemu. Wbudowany 
test magnesu umożliwia łatwą aktywację 
w celu sprawdzenia poprawności działania 
i odpowiedzi.

 fZaawansowana konstrukcja komory optycznej 
z podwójną ścieżką
 fWiele poziomów czułości detekcji dymu 
i temperatury
 fWykorzystuje standardową baterię litową 
w niskiej cenie
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fZgodny z najnowszymi standardami dla 
czujników mulitikryteryjnych EN 54-29
 f5-letnia gwarancja na produkt
 fKarta identyfikacji urządzenia
 fDwie diody LED dla widoczności 360°

RHT-E
Bezprzewodowy czujnik temperatury  
klasy P zaprojektowany do ochrony otwartej 
przestrzeni, dając najlepsze możliwe 
ostrzeżenie o stanie pożaru w lokalizacjach 
gdzie jest technologia wykrywania dymu jest 
nieodpowiednia.  
Sprawdzone adaptacyjne algorytmy prze-
twarzania sygnału radiowego zapewniają 
najwyższy poziom ochrony życia i niezawod-
ności systemu. Wbudowany test magnesu 
pozwala na łatwą aktywację w celu zweryfi-
kowania poprawności działania i odpowiedzi.

 fPodwójne alarmowe diody LED dla widoczności 
360°
 fWewnętrzne algorytmy przetwarzania 
optymalizują detekcję
 fWykorzystuje standardową baterię litową 
w niskiej cenie
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fWiele ustawień czułości
 fKarta identyfikacji urządzenia

ROP-E
Bezprzewodowy dualny optyczny czujnik dymu 
przeznaczony do ochrony otwartej przestrzeni, 
wykorzystujący technologię dwukierunkowej 
optycznej detekcji dymu dla większej wydajno-
ści, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej 
odporności na fałszywe alarmy. Wykorzystuje 
dobrze sprawdzone adaptacyjne algorytmy 
przetwarzania sygnału radiowego zapewnia-
jące najwyższy poziom ochrony życia i nieza-
wodność systemu. Wbudowany test magnesu 
umożliwia łatwą aktywację w celu sprawdzenia 
poprawności działania i odpowiedzi.

 fZaawansowana konstrukcja komory optycznej  
z podwójną ścieżką
 fŻywotność baterii do 10 lat
 fWykorzystuje standardową baterię litową 
w niskiej cenie
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fKompatybilny ze wszystkimi translatorami 
i ekspanderami FIREwave
 f5-letnia gwarancja na produkt
 fKarta identyfikacji urządzenia
 fAnaliza rozproszenia pod podwójnym kątem
 fFunkcja szybkiego testu
 fFunkcja szybkiego testu do testów inżynieryjnych

HFC-SBR-23-03
Bezprzewodowy, wodoodporny sygnalizator 
ścienny VAD. Urządzenie jest dostarczane 
z modułem bezprzewodowym HFW-SIM-01, 
który wymaga montażu w tylnej obudowie 
sygnalizatora ściennego. HFCSBR-23-03 
jest standardowo odporny na warunki at-
mosferyczne i jest wyposażony w 3 poziomy 
głośności, wysoką moc lampy ostrzegawczej 
LED i 32 rozpoznawane dźwięki, które można 
ustawić lokalnie w sygnalizatorze.

 fElastyczna modułowa konstrukcja
 fCertyfikat EN54-3 i EN54-23 (W-2.5-7)
 f32 Ustawienia dźwięków
 fMożliwość alarmu dwustopniowego
 fOdporność na warunki atmosferyczne 
w standardzie
 fŁatwy w instalacji
 fMożna skonfigurować tylko jako sygnał 
świetlny
 fAutotest mikrofonowy
 fDostępne również w kolorze białym



32

HFW-BS-05
Bezprzewodowy sygnalizator akustyczny 
w gnieździe jest estetyczną i opłacalną 
alternatywą do tradycyjnych sygnalizatorów 
ściennych gdzie ważny jest wygląd. Każda 
jednostka ma zintegrowane gniazdo monta-
żowe dla czujnika FIREwave (ROP-E, RMC-E, 
RHT-E) lub osłonę sygnalizatora w przypadku 
kiedy czujnik nie jest wymagany. Urządzenie 
ma w standardzie 32 rodzaje dźwięków syreny 
i 2 poziomy regulacji głośności, z których 
wszystkie mogą być łatwo konfigurowane 
w urządzeniu. Zasilany przez standardowe 
baterie litowe. Sprawdzone adaptacyjne 
algorytmy przetwarzania sygnału radiowego 
zapewniają najwyższy poziom ochrony życia 
i niezawodność.

 f2 poziomy głośności
 fCertyfikat EN54-25 i EN54-03
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fWykorzystuje dwie, standardowe baterie litowe
 fWybór 32 rodzajów dźwięków
 fKompatybilny ze wszystkimi translatorami 
i ekspanderami FIREwave
 fZintegrowana podstawa detektora

HFW-BSB-05
Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno 
optyczny w gnieździe jest estetyczną 
i opłacalną alternatywą do tradycyjnych 
sygnalizatorów ściennych gdzie ważny jest 
wygląd. Każda jednostka ma zintegrowane 
gniazdo montażowe dla czujnika FIREwave 
(ROP-E, RMC-E, RHT-E) lub osłonę sygnali-
zatora w przypadku kiedy czujnik nie jest 
wymagany. Urządzenie ma w standardzie 
32 rodzaje dźwięków syreny i 2 poziomy 
regulacji głośności, z których wszystkie 
mogą być łatwo konfigurowane w urządze-
niu. Dodatkowo urządzenie wyposażone 
jest w sygnalizację świetlną czerwonymi 
diodami LED. Sprawdzone adaptacyjne 
algorytmy przetwarzania sygnału radiowego 
zapewniają najwyższy poziom ochrony życia 
i niezawodność.

 fCertyfikat EN54-25 i EN54-03
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fWykorzystuje dwie, standardowe baterie 
litowe
 fWybór 32 rodzajów dźwięków
 f2 poziomy głośności dodatkowa sygnalizacja 
czerwonym światłem LED

HFC-WSR-03
Bezprzewodowy, wodoodporny sygnalizator 
ścienny VAD. Urządzenie jest dostarczane 
z modułem bezprzewodowym HFW-SIM-01, 
który wymaga montażu w tylnej obudowie 
sygnalizatora ściennego. HFCSBR-23-03 
jest standardowo odporny na warunki at-
mosferyczne i jest wyposażony w 3 poziomy 
głośności, 32 rozpoznawane dźwięki, które 
można ustawić lokalnie w sygnalizatorze.

 fElastyczna modułowa konstrukcja
 fCertyfikat EN54-3 
 f32 ustawienia dźwięków
 fMożliwość alarmu dwustopniowego
 fOdporność na warunki atmosferyczne  
w standardzie
 fŁatwy w instalacji
 fAutotest mikrofonowy
 fDostępne również w kolorze białym

HFW-DHR-01
Bezprzewodowy magnetyczny trzymacz 
drzwi jest kompatybilny z wszystkimi trans-
latorami i ekspanderami FIREwave. Można 
go łatwo zintegrować z nowym lub istniejący 
system bezprzewodowym FIREwave, połą-
czyć z systemem przewodowym lub nawet 
używać jako samodzielny element. Jest 
w pełni bezprzewodowy i zasilany bateryjnie 
co oznacza że nie potrzebuje okablowania, 
a instalacja jest łatwa i szybka.

 fCertyfikat BS EN 1155
 fŁatwy i szybki montaż
 fLokalny przycisk zwalniający drzwi
 f5-letnia żywotność baterii
 fWykorzystuje standardową baterię litową
 fDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa
 fMonitorowanie awaryjne zgodne  
z BS 7273 - 4: 2015 kat. A, B i C.
 fWysoka siła trzymania
 fOpcja monitorowania zamknięcia drzwi
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ZAPASOWE BATERIE
BATERIA PODSTAWOWA 

Zapasowa bateria podstawowa (opakowanie 10 szt.)

BATERIA WTÓRNA

Zapasowa bateria wtórna (opakowanie 10 szt.)



FIRElink
Zasysający System  

Detekcji Dymu

FIRElink to seria urządzeń do bardzo wczesnej detekcji dymu, 
opartych na technologi zasysania powietrza i detekcji laserowej. 
Urządzenia dedykowane są do wczesnego wykrywania dymu w miej-
scahc takich jak serwerownie czy pomieszczenia czyste. Wszystkie 
detektory FIRElink są certyfikowane zgodnie z EN54-20:2006 klasa 
A, B I C przez LPCB.

www.hochikieurope.com/firelink
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FIRElink-25
Czujka zasysająca jednorurkowa charak-
teryzuje się bardzo wysoką czułością na 
obecność dymu. Urządzenie konfiguruje 
się automatycznie, co ułatwia instalację. 
Korpus detektora umieszczony jest w stacji 
dokującej, przez którą przechodzą wszystkie 
rurki próbkujące i przewody detektora, insta-
lowane podczas odbioru technicznego.

 fKompaktowy, ekonomiczny zasysający 
detektor dymu
 fWysoka czułość dzięki technologii detekcji 
rozpraszania światła laserowego gwarantuje 
niezawodne wczesne ostrzeganie
 fPojedyncza rurka próbkująca o długości maks. 
50 m (nieruchome powietrze)
 fOgraniczenie liczby fałszywych alarmów 
poprzez unikalne rozróżnianie pyłów
 fKomunikacja RS485 do połączeń sieciowych 
i zdalnych
 fCertyfikat LPCB

FIRElink-100
Detektor zasysający dwururowy charak-
teryzuje się bardzo wysoką czułością na 
obecność dymu. Urządzenie konfiguruje 
się automatycznie, co ułatwia instalację. 
Korpus detektora umieszczony jest w stacji 
dokującej, przez którą przechodzą wszystkie 
rurki próbkujące i przewody detektora, insta-
lowane podczas odbioru technicznego. 

 fKompaktowy, ekonomiczny zasysający 
detektor dymu
 fWysoka czułość dzięki technologii detekcji 
rozpraszania światła laserowego gwarantuje 
niezawodne wczesne ostrzeganie
 fDwie rurki próbkujące o długości maks.  
100 m (łącznie) (nieruchome powietrze)
 fOgraniczenie liczby fałszywych alarmów 
poprzez unikalne rozróżnianie pyłów
 fKomunikacja RS485 do połączeń sieciowych 
i zdalnych
 fCertyfikat LPCB

FIRElink-400
Detektor zasysający czterorurowy cha-
rakteryzuje się bardzo wysoką czułością 
na obecność dymu i dużą odpornością na 
nagromadzenie kurzu/pyłu.

Rozróżnia „brudne” i „czyste” okresy pracy, 
np. dzień i noc, i automatycznie dostosowuje 
czułość systemu, bez potrzeby sygnału  
z zewnątrz bądź regulacji. 

 fWysoka czułość dzięki technologii detekcji 
rozpraszania światła laserowego gwarantuje 
niezawodne wczesne ostrzeganie
 fCztery rurki próbkujące o długości maks.  
200 m (łącznie) (nieruchome powietrze)
 fOgraniczenie liczby fałszywych alarmów 
poprzez unikalne rozróżnianie pyłów
 fKomunikacja RS485 do połączeń sieciowych 
i zdalnych
 fCertyfikat LPCB

FIRElink-400CM
Detektor zasysający czterorurowy z wbudo-
wanym modułem sterującym charakteryzuje 
się bardzo wysoką czułością na obecność 
dymu i dużą odpornością na nagromadzenie 
kurzu/pyłu. Dodatkowy „moduł sterujący” 
umożliwia użytkownikowi sterowanie, 
programowanie i testowanie innych urządzeń 
FIRElink w tej samej „sieci”.

 fWysoka czułość dzięki technologii detekcji 
rozpraszania światła laserowego gwarantuje 
niezawodne wczesne ostrzeganie
 fCztery rurki próbkujące o długości maks.  
200 m (łącznie) (nieruchome powietrze)
 fOgraniczenie liczby fałszywych alarmów 
poprzez unikalne rozróżnianie pyłów
 fKomunikacja RS485 do połączeń sieciowych 
i zdalnych
 fModuł sterujący daje kontrolę nad innymi 
urządzeniami FIRElink w sieci
 fCertyfikat LPCB

FIRElink
Zasysający System  

Detekcji Dymu
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FL-RC
Karta przekaźników wejściowych, za-
pewniająca wejścia detektora, które można 
zaprogramować do zdalnej zmiany trybu 
dzień/noc, zdalnego kasowania lub obejścia 
ClassiFire, a także do monitorowania awarii 
źródła zasilania.

 f4 zwierne wyjścia przekaźnikowe do 
niemonitorowanych połączeń z innymi 
systemami
 fStyki przekaźnikowe o napięciu znamionowym 
24 VDC przy 0,4 A
 fKompatybilność tylko z FIRElink-25  
i FIRElink-100
 fWzbudzony rozwierny przekaźnik awarii 
ogólnej gwarantujący bezpieczeństwo obsługi

FL-APIC
Karta interfejsu protokołu adresowalnego 
do dekodowania i przekazywania informacji 
z detektora FIRElink bezpośrednio do centrali 
pożarowej kompatybilnej z Hochiki ESP.

 fObsługa pracy w jednym lub wielu trybach
 fPełen zakres adresów (1-127)
 fKompatybilność z wszystkimi detektorami 
FIRElink i modułami sterującymi

RURKI PRÓBKUJACE 
FIRElink 
Rurki próbkujące i łączniki do stosowania 
z gamą detektorów zasysających FIRElink. 
Program PipeCAD dostarczany z każdym 
detektorem FIRElink oblicza długość rur 
i rozmieszczenie otworów próbkowania dla 
każdej instalacji.

FILTRY PRZECIWPYŁOWE 
FIRElink
FL-DF1 Filtr przeciwpyłowy Hochiki  
do modeli FIRElink 400.

FL-DF2 Filtr przeciwpyłowy Hochiki  
do modeli FIRElink 25/100.
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URZADZENIA
Pomocnicze

Kompleksowy asortyment urządzeń pomocniczych Hochiki obejmuje 
produkty, dzięki którym rutynowa konserwacja i przekazanie do 
eksploatacji analogowych i konwencjonalnych czujek dymu jest 
łatwiejsze i bardziej niezawodne. Wśród produktów tych znajdują się 
narzędzia do zdejmowania czujek, tyczki teleskopowe do testerów, 
sprzęt do odbioru technicznego pętli, sprzęt emulacyjny oraz sprzęt 
do detekcji dymu w ciągach wentylacyjnych.
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DH-24
Elektromagnetyczny trzymacz drzwi do przy-
trzymywania drzwi pożarowych w położeniu 
otwartym, idealny do szpitali, szkół i innych 
budynków użyteczności publicznej. W razie 
pożaru drzwi można zwolnić automatycznie 
dzięki połączeniu z instalacją sygnalizacji 
pożarowej lub przyciskiem ręcznym.

 f24 VDC
 fMontaż powierzchniowy
 fSiła trzymania 200 N
 fRuchoma zwora płytkowa
 fWypychacz sprężynowy
 fRęczny przycisk zwalniający

SDP-3
Obudowa czujki kanałowej umożliwiająca 
zamontowanie standardowego fotoelek-
trycznego urządzenia do wykrywania dymu 
- czujki konwencjonalnej albo analogowego 
czujnika - na zewnątrz kanału wentylacyjne-
go, w celu monitorowania powietrza w ciągu 
wentylacyjnym.

 fUmożliwia próbkowanie powietrza 
standardowym czujnikiem optycznym dymu
 fMontaż na kanałach kwadratowych lub 
okrągłych (przy pomocy dodatkowych 
wsporników)
 fJednorurkowy układ próbkowania powietrza
 fOtwór testowy w pokrywie
 fProsta instalacja i konserwacja
 fCzuły wskaźnik przepływu
 fOkablowanie przyjazne dla instalatora

TCH-B200
Ręczny programator do adresacji przezna-
czony jest do adresowania czujników z gamy 
ESP oraz innych urządzeń adresowalnych, 
takich jak gniazdowy sygnalizator akustyczny 
YBO-BS. Ten lekki, solidny i łatwy w użyciu 
programator zasilany jest jedną baterią PP3, 
która wystarcza nawet na 8000 operacji.

 fLekka konstrukcja
 fSzybka i niezawodna adresacja
 fProgramowanie ponad 8000 adresów  
na jednej baterii
 fWyświetla wartość analogową czujnika

Uwaga: Kolor przycisków może się różnić.

16091
Ręczny tester czujek płomienia, umożliwia-
jący bezpłomieniowe, ultrafioletowe testowa-
nie serii przemysłowych czujek płomienia 
IR3: IFD-E, IFD-E(IS) i IFD-E(Exd).

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA. Informacji udziela-
ją przedstawiciele handlowi.

 fBezpłomieniowe testowanie ultrafioletowe, 
idealne w strefach zagrożonych wybuchem
 fProste w użyciu urządzenie ręczne 
z akumulatorem NiCd i ładowarką
 fTestowanie różnych typów czujek płomienia: 
UV, UV/IR, UV/IR2, IR3, IR2, IR
 fTypowy zakres co najmniej 3 m
 fRegulowana intensywność wyjścia optycznego 
ze słupkowym wskaźnikiem diodowym
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TESTIFIRE
Przenośne urządzenie do testowania 
działania czujek pożarowych w miejscu in-
stalacji. Urządzenie nadaje się do testowania 
czujników optycznych/fotoelektrycznych 
i jonizacyjnych czujników dymu, czujników 
termicznych (nadmiarowych i różniczko-
wych) oraz czujników tlenku węgla (CO), 
niezależnie od tego, czy są konwencjonalne, 
adresowalne czy analogowe adresowalne. 

 fSzybsze, wydajniejsze testowanie 
pojedynczym narzędziem
 fPołączenie różnych bodźców (dymu 
i ciepła) skraca czas testowania czujek 
wielokryteryjnych nawet o 66%
 fKapsuły dymowe i CO w urządzeniu
 fZasilanie akumulatorami Battery Baton™ 
w tyczce
 fCykl czyszczenia zapewnia szybkie kasowanie 
czujki bez powtórzenia alarmu
 fCzas testu czujki ciepła skrócony dzięki 
bogatej gamie ustawień

YBN-UA
Adapter do montażu wpuszczanego do czuj-
ników ESP i CDX oraz ich gniazd. Umożliwia 
montaż wpuszczany poprzez ukrycie gniazda 
i głowicy w puszce umocowanej do sufitu.

(Na ilustracji z założonym gniazdem - nie 
w zestawie.)

 fUmożliwia montaż wpuszczany gniazda 
i czujnika analogowego lub czujki 
konwencjonalnej
 fWsporniki mocujące w zestawie
 fDopasowanie kolorystyczne do czujników 
i czujek w kolorze kości słoniowej
 fSolidna konstrukcja, łatwość montażu
 fDo sufitów o maks. grubości 30 mm

YBD-RA
Adapter do okablowania powierzchniowego 
umożliwia umocowanie większości czujni-
ków/czujek Hochiki i ich gniazd płasko na 
powierzchni montażowej, a zarazem podłą-
czenie okablowania (bez kanału kablowego).

 fKompatybilność z większością gniazd 
analogowych i konwencjonalnych
 fDopasowanie kolorystyczne do standardowych 
analogowych i konwencjonalnych czujników/
czujek/gniazd Hochiki
 f4 otwory kablowe przygotowane do wyłamania
 fNiski profil - tylko 16 mm

TYCZKI SOLO
Tyczki do wszystkich narzędzi SOLO, 
wykonane z lekkiego, nieprzewodzącego 
włókna szklanego; rygorystyczne badania 
przewodności potwierdzają ich właściwości 
izolujące.

 fWykonane z lekkiego, nieprzewodzącego 
materiału
 fPasują do wszystkich narzędzi SOLO
 fMożliwość przedłużenia do 9 m
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SOLO 461
Bezprzewodowy tester czujek ciepła, 
wykorzystujący system Cross Air Technology 
do prawidłowego nakierowania strumienia 
powietrza na elementy termiczne, nie na 
części plastikowe czujki.

 fBezpieczne bezprzewodowe zasilanie 
akumulatorowe
 fW zestawie 2 akumulatory Battery Baton™  
i szybka ładowarka
 fUrządzenie inteligentne, nagrzewa się 
wyłącznie w pobliżu czujki

SOLO 200
Uniwersalny ściągacz czujek, pasujący do 
większości czujek obecnie oferowanych przez 
Hochiki*

*Z wyjątkiem czujek z luźnymi przewodami, 
jak DFG-60E lub ACB-EW.

 fOznaczone kolorami zaciski obracają się, 
dostosowując ściągacz do czujek różnej 
wielkości
 fUniwersalne złącza zapewniają położenie 
narzędzia równolegle do sufitu

SOLO 330
Tester czujek dymu umożliwiający kontrolę 
działania czujki poprzez wprowadzenie 
(symulowanego) dymu lub CO przez otwór 
wentylacyjny czujki do komory pomiarowej.

 fSolidna, lekka konstrukcja
 fSprężynowy dozownik oszczędza aerozol
 fWrażliwy na dotyk, idealny do sufitów 
podwieszanych
 fPrzezroczyste ścianki pojemnika umożliwiają 
podgląd diody LED czujki
 fDostępne zbiorniki z gazem testowym (bez 
CFC); do wyboru symulowany dym (do 
testowania czujek dymu), CO (do testowania 
czujek CO)

SOLO 423/424
Tester czujek ciepła zasilany z sieci, dostęp-
ny w wersjach 110/120 V i 220/240 V.

 fPowoduje aktywację alarmu przez czujki 
różniczkowe i nadmiarowe
 fW standardzie przewód 5 m (opcjonalnie 
dostępny przedłużacz 5 m)
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ZESTAW SOLO 832
Uniwersalny zestaw do testowania i zdej-
mowania czujek dymu i ciepła z wysokości 
do 9 m.

Zawiera:

 f1 tyczka teleskopowa Solo 100
 f3 tyczki przedłużające Solo 101
 f1 uniwersalny ściągacz czujek Solo 200
 f1 tester czujek dymu i CO Solo 330
 f1 bezprzewodowy tester czujek ciepła Solo 
461 (z 2 akumulatorami Battery Baton™  
i ładowarką)
 f1 ochronna torba transportowa Solo 610

HE-PSU(2.5A)
Autonomiczny zasilacz z buforowy do 
stosowania z czujkami zasysającymi FIRElink 
firmy Hochiki i tymi modułami CHQ, które nie 
są zasilane z pętli (CHQ-DZM, CHQ-DZM(IS) 
i CHQ-DSC).

 fObudowa z miejscem na akumulator
 fNapięcie wejściowe 110 V lub 230 V
 fRegulowane napięcie wyjściowe 24 V
 fInteligentne ładowanie akumulatorów 
i kompensacja temperatury
 fPojemność akumulatorów do 26 Ah
 fWskaźniki stanu monitorowanych awarii
 fPodwójne wyjście do zdalnego zasilania 
central pożarowych
 fCałkowicie zabudowana, solidna konstrukcja

HE-PSU(5.25A)
Autonomiczny zasilacz z buforowy do 
stosowania z czujkami zasysającymi FIRElink 
firmy Hochiki i tymi modułami CHQ, które nie 
są zasilane z pętli (CHQ-DZM, CHQ-DZM(IS) 
i CHQ-DSC).

 fObudowa z miejscem na akumulator
 fNapięcie wejściowe 110 V lub 230 V
 fRegulowane napięcie wyjściowe 24 V
 fInteligentne ładowanie akumulatorów  
i kompensacja temperatury
 fPojemność akumulatorów do 26 Ah
 fWskaźniki stanu monitorowanych awarii
 fPodwójne wyjście do zdalnego zasilania 
central pożarowych
 fCałkowicie zabudowana, solidna konstrukcja

SMB -1
Szara (RAL7035) obudowa o stopniu ochrony 
IP66 do modułów Hochiki. W standardzie 
przezroczysta czarna pokrywa. W połączeniu 
z ADAPTEREM SMB obudowa ta mieści każdy 
moduł PCB z serii Hochiki Smart-Fix.

 fSzybkośrubki. uszczelka poliuretanowa 
zapewnia stopień ochrony IP66
 fOdporność na korozję oraz większość zasad 
i kwasów
 fOdporność na temperaturę do 70°C, 
odporność na uderzenia, materiał niepalny
 f32 otwory do wyłamania
 fDostępna szara pokrywa SMB-1 (Lid)
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SCIAGACZ-3
Ściągacz pokrywy zewnętrznej ułatwia  
zdjęcie obudowy czujnika optycznego, nawet 
jeśli założone są płytki blokujące. Można 
dzięki temu uzyskać dostęp do komory 
fotoelektrycznej w celu przeprowadzenia 
konserwacji lub wymiany.

Tylko do urządzeń ALN-EN, ACC-EN  
i ATJ-EN.

SMB - 2
Szara (RAL7035) obudowa o stopniu ochrony 
IP66 do modułów Hochiki montowanych na 
szynie DIN. W standardzie przezroczysta 
czarna pokrywa. Obudowa dostarczana jest 
z szyną DIN (i elementami mocującymi). 
Mieści się w niej maks. sześć modułów 
Hochiki, jeden obok drugiego. 

 fMiejsce na maks. 6 modułów DIN Hochiki
 fUszczelka poliuretanowa zapewnia stopień 
ochrony IP66
 fOdporność na korozję oraz większość zasad 
i kwasów
 fOdporność na temperaturę do 70°C, 
odporność na uderzenia, materiał niepalny
 f32 otwory do wyłamania
 fW zestawie szyna DIN i elementy mocujące
 fDostępna szara pokrywa SMB-2 (Lid)

SMB - 3
Szara (RAL7035) obudowa do modułów 
Hochiki montowanych na szynie DIN. 
W standardzie przezroczysta czarna pokrywa. 
Obudowa dostarczana jest z szyną DIN 
(i elementami mocującymi). Mieszczą się 
w niej maks. cztery moduły Hochiki, jeden 
obok drugiego.

 fMiejsce na maks. 4 moduły DIN Hochiki
 fUszczelka poliuretanowa zapewnia stopień 
ochrony IP66
 fOdporność na korozję oraz większość zasad 
i kwasów
 fOdporność na temperaturę do 70°C, 
odporność na uderzenia, materiał niepalny
 f20 otworów do wyłamania
 fW zestawie szyna DIN i elementy mocujące
 fDostępna szara pokrywa SMB-3 (Lid)

PL - 3
Dodatkowy przewód do programowania  
urządzeń Hochiki z płaskim złączem progra-
matora, jak np. ostrzegacz HCP-E(SCI). Wtyk 
jack podłącza się do gniazda programatora 
TCH-B200, a płaski wtyk do urządzenia.

 fDo urządzeń Hochiki z płaskim złączem 
programatora
 fUmożliwia podłączenie programatora 
TCH-B200
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MBB-2
Puszka montażowa do zastosowań morskich, 
bryzgoszczelna, do bezpiecznego montażu 
czujników i czujek ESP i CDX firmy Hochiki 
do zastosowań morskich oraz ich gniazd. 
Estetyczne rozwiązanie w miejscach, gdzie 
konieczny jest montaż powierzchniowy. 
Obudowa wyposażona jest w 4 otwory 20 
mm do przeprowadzenia kabli.

 f4 otwory kablowe (zestaw nie obejmuje 
dławików)
 fDopasowanie kolorystyczne
 fZatwierdzona gama czujników i gniazd
 fMocowanie odporne na wilgoć i pyły
 fIdealna do montażu oprawy kanałowej
 fŚwiadectwo MED wydane przez GL
 fHomologacja typu GL
 fDostępna wersja nieprzeznaczona do 
zastosowań morskich (SBB-2)

SI - CAP2
Osłona ochronna, która może być zamonto-
wana na gniazda z izolatorem zwarć YBO-R/
SCI, sygnalizatory w gniazdach YBO-BS 
lub YBO-BSB kiedy na te urządzenia nie są 
założone czujniki. Osłona może być założona 
również na YBN-R/3 i YBN-R/3(SCI).

 fŁatwy montaż
 fZabezpiecza zaciski kablowe na gniazdach 
z izolatorem i sygnalizatorach w gniazdach

CHQ - BACKBOX
Puszka montażowa do modułów przezna-
czona jest do instalacji, w których moduły 
CHQ – CHQ-DIM(SCI), CHQ-SZM(SCI), CHQ-
DZM(SCI), CHQ-DSC(SCI), CHQ-MRC(SCI), 
CHQ-DRC(SCI) i CHQ-PCM - muszą być monto-
wane w obudowie z dławikami. Puszka ma 
10 otworów przygotowanych do wyłamania 
i założenia dławików kablowych (nie w zesta-
wie). Moduły CHQ pełnią funkcję pokrywy.

 fUmożliwia zastosowanie dławików kablowych
 fSolidna konstrukcja
 fKompatybilność z wszystkimi modułami CHQ

CHQ-ADAPTOR
Adaptor do nowych modułów CHQ umożliwia 
montowanie modułów CHQ z nowej serii 
„Smart-Fix” w istniejących obudowach, 
zaprojektowanych do modułów CHQ-OEM 
pierwszej generacji, poprzez modyfikację 
ich obrysu.

 fDo umieszczenia w obudowie płytki 
drukowanej modułu CHQ
 fObrys pasuje do starszych modeli obudowy
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Rodzaj produktu Kod produktu Kolor diody 
LED

Kolor 
obudowy Klasyfikacja

Gniazdowy sygnali-
zator optyczno- 

akustyczny
YBO-BSB2/WL Biały

Kość 
słoniowa

'O'

Gniazdowy sygnali-
zator optyczno- 

akustyczny
YBO-BSB2/RL Czerwony

Kość 
słoniowa

'O'

Gniazdowy sygnali-
zator optyczno- 

akustyczny

YBO-
BSB2(WHT)/

WL
Biały Biały ‘O’

Gniazdowy sygnali-
zator optyczno- 

akustyczny

YBO-
BSB2(WHT)/

RL
Czerwony Biały 'O'

Rodzaj produktu Kod produktu Kolor diody 
LED

Kolor 
obudowy Klasyfikacja

Ścienny sygnaliza-
tor optyczno- 
akustyczny

CHQ-WSB2/WL Biały Czerwony 'O'

Ścienny sygnaliza-
tor optyczno- 
akustyczny

CHQ-WSB2/RL Czerwony Czerwony 'O'

Ścienny sygnaliza-
tor optyczno- 
akustyczny

CHQ-
WSB2(WHT)/

WL
Biały Biały ‘O’

Ścienny sygnaliza-
tor optyczno- 
akustyczny

CHQ-
WSB2(WHT)/

RL
Czerwony Biały 'O'

YBO-BSB2
Adresowalny gniazdowy sygnalizator  
optyczno-akustyczny zasilany z pętli

CHQ-WSB2
Adresowalny ścienny sygnalizator  
optyczno-akustyczny zasilany z pętli

Przykładowy kod produktu

CHQ-WSB2(WHT)/RL

R = czerwona
obudowa 

WHT = biała
obudowa

RL = czerwone diody LED

WL = białe diody LED

Przewodnik po modelach sygnalizatorów 
akustycznych i optycznych
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Rodzaj pro-
duktu

Kod pro-
duktu

Kolor diody 
LED

Kolor 
obudowy Klasyfikacja EN54-23

Montaż 
ścienny Montaż sufitowy

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
RR-W5

Czerwony Czerwony W-2.4-6.2 C-3-9.4 C-6-8.6 -

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
RR-S5

Czerwony Czerwony W-2.4-6.2 C-3-9.4 C-6-8.6 -

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
RW-S5

Biały Czerwony W-2.4-9.0 C-3-9.5 C-6-9.5 C-9-9.5

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
RW-W5

Biały Czerwony W-2.4-9.0 C-3-9.5 C-6-9.5 C-9-9.5

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
WR-S5

Czerwony Biały W-2.4-6.2 C-3-9.4 C-6-8.6 -

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
WR-W5

Czerwony Biały W-2.4-6.2 C-3-9.4 C-6-8.6 -

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
WW-W5

Biały Biały W-2.4-9.0 C-3-9.5 C-6-9.5 C-9-9.5

Konwencjonalny 
sygnalizator 

optyczny

CWST-
WW-S5

Biały Biały W-2.4-9.0 C-3-9.5 C-6-9.5 C-9-9.5

CWST-S5
Konwencjonalny  
sygnalizator 
optyczny

CWST-W5
Konwencjonalny  
sygnalizator 
optyczny odporny na  
warunki pogodowe

CWST-WR-S5

R = czerwona
obudowa
 
W = biała 
obudowa

S = gniazdo  
standardowe

W = obudowa odporna 
na warunki pogodowe 

R = czerwone
diody LED

W = białe diody LED

Przewodnik po modelach 
konwencjonalnych  
sygnalizatorów optycznych

Przykładowy kod produktu
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CHQ-CB
Adresowalny sufitowy 
sygnalizator optyczny 
zasilany z pętli

 *Ustawienie domyślne prądu = poziom wyjściowy światła. Sprawdź zgodność panelu z normą klasyfikacji EN54-23 

Rodzaj 
produktu Kod produktu Kolor diody 

LED
Kolor 

obudowy Klasyfikacja EN54-23

0 1* 2

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB/WL Biały Kość 

słoniowa C-3-5 C-3-7.5 C-3.10

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB/WL-15 Biały Kość 

słoniowa O C-3-10 C-3-15

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB/RL Czerwony Kość 

słoniowa O C-3-7.5 C-3-10

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB (WHT)/WL Biały Biały C-3-5 C-3-7.5 C-3-10

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB (WHT)/WL-15 Biały Biały O C-3-10 C-3-15

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB (WHT)/RL Czerwony Biały O C-3-7.5 C-3-10

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB (RED)/WL Biały Czerwony C-3-5 C-3-7.5 C-3-10

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB (RED)/WL-15 Biały Czerwony O C-3-10 C-3-15

Sufitowy sygnali-
zator optyczny CHQ-CB (WHT)/RL Czerwony Biały O C-3-7.5 C-3-10

CHQ-CB(WHT)/WL

WHT = biała 
obudowa

RED = czerwona 
obudowa

WL = białe diody LED

RL = czerwone diody 
LED

Przewodnik po modelach  
sufitowych sygnalizatorów  
optycznych

Przykładowy kod produktu
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Rodzaj pro-
duktu Kod produktu Kolor diody 

LED
Kolor 

obudowy Klasyfikacja EN54-23

0 1* 2

Ścienny sygnali-
zator optyczny CHQ-WB/WL Biały Kość 

słoniowa W-3-5 W-3-7.5 W-3.10

Ścienny sygnali-
zator optyczny CHQ-WB/RL Czerwony Kość 

słoniowa W-3-5 W-3-7.5 W-3-10

Ścienny sygnali-
zator optyczny CHQ-WB (WHT)/WL Biały Biały W-3-5 W-3-7.5 W-3-10

Ścienny sygnali-
zator optyczny CHQ-WB (WHT)/RL Czerwony Biały O W-3-10 W-3-15

Ścienny sygnali-
zator optyczny CHQ-WB (RED)/WL Biały Czerwony O W-3-10 W-3-15

Ścienny sygnali-
zator optyczny CHQ-WB (RED)/RL Czerwony Czerwony O W-3-10 W-3-15

CHQ-WB(WHT)/WL

CHQ-WB
Adresowalny ścienny syg-
nalizator optyczny zasilany 
z pętli

Przewodnik po modelach  
sciennych sygnalizatorów  
optycznych

Przykładowy kod produktu

WHT = biała 
obudowa

RED = czerwona 
obudowa

WL = białe diody LED

RL = czerwone diody 
LED

 *Ustawienie domyślne prądu = poziom wyjściowy światła. Sprawdź zgodność panelu z normą klasyfikacji EN54-23 



48

Notes:
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16091 19, 38
16591 19
ACB-EW 9
ACC-EN 7
ACC-EN(SCI) 8
ALN-EN 7
ALN-EN(SCI) 8
ATJ-EN 7
ATJ-EN(SCI) 8
BANSHEE EXCEL 22
BANSHEE EXCEL IP66 22
BANSHEE EXCEL LITE 22
BANSHEE EXCEL LITE IP66 22
CCP-E 24
CCP-KS 25
CCP-SAVWIRE 24
CCP-W 24
CHQ-ADAPTER 43
CHQ-ARI 11
CHQ-BACKBOX 43
CHQ-CB 11, 46
CHQ-DIM2(SCI) 13
CHQ-DRC2(SCI) 13
CHQ-DSC2(SCI) 14
CHQ-DZM(SCI) 14
CHQ-MRC2 13
CHQ-PCM(SCI) 13
CHQ-POM 12
CHQ-SIM 12
CHQ-SOM 12
CHQ-SZM2(SCI) 14
CHQ-WB 11, 47
CHQ-WPK 10
CHQ-WS2 9
CHQ-WSB2 10, 44 
CLB-E 23
CSBB-E 21
CSB-E 21
CWSB-E 21
CWST-S5 23, 45
CWST-W5 23, 45
DCD-AE3 17
DCD-CE3 17

DFJ-AE3 17
DFJ-CE3 18
DH-24 38
DRD-E 18
FB-1 9
FB/024/R/W 24
FIRElink-25 35
FIRElink-100 35
FIRElink-400 35
FIRElink-400CM 35
FIRElink Dust Filters 36
FIRElink Sampling Pipes 36
FL-APIC 36
FL-DF1 36
FL-DF2 36
FL-RC 36
HCP-E(SCI) 14
HCP-W(SCI) 15
HE-PSU(2.5A) 41
HE-PSU(5.25A) 41
HFC-SBR-23-03 31
HFC-WSR-03 32
IFD-E 18
LDM-519-DDL 27
LDM-519-LP 27
LHDC ANALOGUE CABLE 27
LHDC DIGITAL CABLE 27
MBB-2 43
MBF-6EV 23
PL-3 42
PS200 15
REMOVAL TOOL-3 42
REPLACEMENT BATTERIES 33
RHT-E 32
RMC-E 32
ROP-E 32
RSM-BS 33
RSM-BSB 33
RSM-CIM 31
RSM-CP 31
RSM-EXP 30
RSM-IP 31
RSM-POM 31

RSM-WTM 30
SDP-3 38
SI-CAP2 43
SMB-1 41
SMB-2 42
SMB-3 42
SOC-E3N 17
SOLO 200 40
SOLO 330 40
SOLO 423/424 40
SOLO 461 40
SOLO 823 KIT 41
SOLO POLES 39
SPC-ET 19
SR BACKBOX 15
TCH-B200 15, 38
TESTIFIRE 39
YBD-RA 39
YBN-R/3 9
YBN-R/6 19
YBN-R/6SK 21
YBN-UA 39
YBO-BS 10
YBO-BSB2 11, 44
YBO-R/3 10
YBO-R/6PA 20
YBO-R/6R 20
YBO-R/6RN 20
YBO-R/6RS 20
YBV-R/4 8

SPIS TREŚCI



Guides from Hochiki

BS5839 Part 1:2017 Guide
Hochiki’s BS 5839 Part 1:2017 pocket guide is designed to provide essential 
information for the selection, spacing and siting of fire detectors.

BS5266 Part 1:2016 Guide
Hochiki’s BS 5266 Part 1: 2016 pocket guide is designed to provide essential in-
formation for the design, installation and wiring of emergency lighting products. 




