
Centrale Sygnalizacji Pożaru - 
o jeden krok dalej 

Solution F2



Doświadczenie i wiedza twór-
ców Solution F1 zostały w peł-
ni wykorzystane przy projekto-
waniu centrali Solution F2, co 
zaowocowało stworzeniem 
wszechstronnej, modułowej  
i elastycznej centrali sygnaliza-
cji pożaru. Solution F2 jest cen-
tralą nowej generacji przezna-
czoną gównie do mniejszych 
systemów, ale jednocześnie 
stwarzającą możliwość rozbu-
dowy. Spełnia specyficzne, 
międzynarodowe wymagania  
i normy. 

Elastyczność - szczególnie 
jeżeli chodzi o możliwości pod-
łączania różnych czujników - 
była jednym z najważniejszych 
celów podczas prac nad cen-
tralą Solution F2. Dzięki temu 
centrala Solution F2 jest kom-
patybilna z najnowszymi, adre-
sowalnymi, analogowymi czuj-
nikami Hochiki i Apollo - dwóch 
największych i najbardziej zna-
nych producentów na rynku 
detektorów pożarowych na 
całym świecie.

Centrala posiada w standar-
dzie jeden moduł pętli obsłu-
gujący 126 detektorów Apollo 
lub 127 czujników Hochiki i 127 
sygnalizatorów w podstawach 
(tylko Hochiki), zasilacz 230 
Vac / 24 Vdc z 2,5 lub 3,5 A, 
panel sterowania z klawiaturą  
membranową i graficznym 
wyświetlaczem LCD, interfej-
sem USB i RS232 oraz kilkoma 
wejściami i wyjściami. 

Dostępne są następujące 
moduły rozszerzeń:
• Drugi moduł pętli
• Interfejs I/O (2 wyjścia sygnali-

zatora, 3 wyjścia przekaźniko-
we itp.)

• Karta interfejsu RS485
• Moduły z 64 diodami LED  

dla stref 
W zależności od konfiguracji 
można wybrać jeden z dwóch 
rozmiarów obudowy.

■  Opis Ogólny

■  Centrala Sygnalizacji Pożaru Solution F2

Solution F2 – kluczem do bezpieczeństwa.

Solution F2 w obudowie B2 
(B01090-00)



Centrala posiada w standar-
dzie złącze dla I-Module. Ozna-
cza to, że modem telefoniczny 
analogowy lub ISDN mogą 
zostać podłączone do centrali.
  
Korzystając z oprogramowania 
konfiguracyjnego NSC, centralę 
można programować zdalnie.
Dodatkowo na karcie I-Module 
można podłączyć nowy 
webserwer NSC. Dzięki temu 
użytkownik ma dostęp do cen-

trali Solution F2 za pośrednic-
twem dowolnej przeglądarki 
internetowej.
Przetwarzanie sygnałów, wska-
zania i obsługa centrali odby-
wają się zgodnie z normą 
EN54. Wszystkie wejścia  
i wyjścia są programowalne. 
Dla zapewnienia większego 
komfortu obsługi pod modu-
łem LCD umieszczone są  
programowalne przyciski do 
najczęściej używanych funkcji.

■ Inteligentna, wszechstronna centrala jednopętlowa 
z możliwością rozbudowy przeznaczona dla mniej-
szych systemów

■ Zaprojektowana zgodnie z normą EN54, część 2 i 4; 
zatwierdzone przez VdS i CPD

■ Obsługuje czujniki  i moduły Hochiki ESP, a także 
Apollo XPlorer, XP95 i Discovery

■ Panel sterowania zintegrowany z wyświetlaczem 
graficznym LCD i wewnętrznym zasilaczem 24 V 
/2,5 lub 3,5 A

■ Programowanie za pomocą znanego i łatwego  
w obsłudze oprogramowania konfiguracyjnego  
NSC (opartego na systemie Windows XP.NET)

■ Interfejsy USB i RS232 w standardowej konfiguracji

■ Dostępne moduły rozszerzeń umożliwiają połącze-
nie panelu obsługi dla straży pożarnej, czy urzą-
dzenia transmisji alarmów, przy pomocy interfejsu 
RS485 

■ Przyjazna dla użytkownika klawiatura membranowa 
z programowalnymi przyciskami dla funkcji zdefi-
nowanych przez użytkownika

Solution F2 w obudowie A 
(B01070-00)



Karta interfejsu I/O

■ Karta może być używana jako uniwersalny moduł I/O lub jako 
karta interfejsu dla straży pożarnej. Posiada 3 programowalne 
przekaźniki, 2 programowalne i monitorowane wyjścia dla 
sygnalizatorów, 1 monitorowane wejście strefy oraz 16 cyfro-
wych i programowalnych wejść/wyjść OC.

Karta interfejsu RS485

■ Karta interfejsu RS485 wyposażona jest w dwa oddzielne porty 
RS485. Znajdą one zastosowanie w przypadku  połączenia  
z systemem zarządzania budynkiem (BMS) lub zdalnym pane-
lem LCD. Jeśli będzie używana jako karta redundantnego inter-
fejsu RS485 do zdalnego panelu LCD (FAT) obsługi dla straży 
pożarnej, podłączenie może być zgodne z normą z DIN 14662. 
Protokół i prędkość transmisji można konfigurować w oprogra-
mowaniu Solution F2.

Karta dodatkowej pętli 

■ Karta drugiej pętli obsługuje również dwa protokoły: czujniki 
ESP Hochiki, a także wszystkie adresowalne detektory Apollo. 
W przypadku Hochiki ESP wspierana jest obsługa 127 czujni-
ków/modułów oraz do 127 sygnalizatorów adresowalnych  
w podstawach. W przypadku Apollo do 126 czujników,  
modułów i sygnalizatorów na pętli. Maksymalna długość  
kabla wynosi 3500 m. 

Moduł Webserwera NSC

■ Umożliwia dostęp do centrali NSC przez Internet bez dodatko-
wego oprogramowania

■ Wykorzystuje przeglądarki sieciowe  
np.: Internet Explorer, Firefox, Safari i inne

■ Obsługuje do 30 użytkowników

■ Wymaga logowania nazwą użytkownika i hasłem

■ Posiada 9 różnych poziomów dostępu

■ Wyświetla wszystkie komunikaty / status central

■ Wyświetla pełny dziennik zdarzeń

■ Pozwala na obserwację statusu w trybie online

Dane techniczne:
Prąd spoczynkowy: 38 mA (24 Vdc)
Linux O/S jądro 2.6.24
Interfejs LAN 10/100 Mb/s
Procesor ARM9 192 MHz
32 MB SDRAM
32 MB Flash NOR
3,3 V / 300 mA
Wymiary: 56 x 56 x 20 mm

■  Moduły rozszerzeń



■  Ręczne Ostrzegacze Pożarowe, Moduły Pętlowe, 
Sygnalizatory Optyczno/Akustyczne

■ Ręczne ostrzegacze pożarowe dostępne są w dwóch różnych wersjach: 
w większej lub mniejszej obudowie

■ Urządzenia są zgodne z europejską normą EN54 część 11 i posiadają 
międzynarodowe certyfikaty

■ Moduły pętli dostępne są jako moduły wejścia, moduły wyjścia lub 
połączone

■ Moduły przeznaczone są zarówno do montażu na szynie DIN jak i do 
montażu w atrakcyjnych wizualnie obudowach

■ Wszystkie moduły można zamówić z wbudowanymi izolatorami zwarć 
(posiadają one certyfikat VdS)

■ Nowy sygnalizator dźwiękowy posiada 51 różnych tonów i 10 różnych 
poziomów głośności  (maksymalnie 98 dB)

■ Na jednej pętli może znajdować się 127 czujników/modułów oraz  
127 sygnalizatorów adresowalnych w podstawach, system posiada 
certyfikat VdS

■ Sygnalizatory przeznaczone do montażu w podstawach, mogą być  
montowane w gniazdach z izolatorem lub bez

■ W przypadku montażu czujnika na szczycie sygnalizatora  
w podstawie, gniazdo zostanie automatycznie zaadresowane  
przez centralę

■ Opcjonalnie dostępny jest sygnalizator dźwiękowy w podstawie  
z wbudowanym sygnalizatorem optycznym LED

■ Sygnalizatory adresowalne przeznaczone do montażu na ścianie lub 
suficie mogą być stosowane wewnątrz budynków (IP42) lub na 
zewnątrz budynków przy wykorzystaniu specjalnego zestawu uszczel-
niającego (IP65)

■ Wszystkie adresowalne sygnalizatory dźwiękowe  wyróżniają się  
bardzo niskim poborem prądu: typowy 2 mA przy 90 dB (A)

Oprogramowanie konfiguracyjne  
dla central Solution F1 i F2

■ Widok podobny do Eksploratora Windows, bardzo proste  
i szybkie w obsłudze

■ Technologia Windows.NET

■ Przeznaczone do konfiguracji czujników, stref, wejść, 
wyjść, pętli i linii otwartych

■ Umożliwia analizę wartości analogowych / rezystancji 
okablowania / statystyk / pamięci zdarzeń

■ Posiada funkcję „przeciągnij i upuść”

■ Można zastosować również z modemem analogowym  
lub ISDN

■  Oprogramowanie



■  Gama detektorów Hochiki ESP

■  Kompatybilne analogowe czujniki adresowalne

Optyczny czujnik dymu ALN-EN  
z technologią Flat Response

■  Fotoelektryczny czujnik dymu w pełni kompatybilny protoko-
łem Hochiki ESP

■  Protokół ESP jest odporny na zakłócenia oraz inne problemy  
z  komunikacją, takie jak przesłuch pętli i uszkodzenie danych

■ Wykorzystuje unikalną technologię Hochiki Flat Response,  
która eliminuje konieczność stosowania czujek jonizacyjnych 
w większość aplikacji, pozwala również na zwiększenie progu 
czułości,  poprawiając jednocześnie współczynnik sygnał/
szum i zmniejszenie podatności na fałszywe alarmy

■  Możliwość kontrolowania do 254 czujek / modułów w pętli, 
dodatkowo każdy adres może obsługiwać do 16 sub-adresów

Czujnik multisensorowy ACC-EN z technologią Dual Channel 
oraz Flat Response  

■ Czujnik multisensorowy w pełni kompatybilny z protokołem  
Hochiki ESP

■ Protokół ESP jest odporny na zakłócenia oraz inne problemy  
z komunikacją, takie jak przesłuch pętli i uszkodzenie danych

■ Kilka trybów detekcji / algorytmów programowalnych za pomocą  
centrali pożarowej Solution F2 (optyczny czujnik dymu, czujnik  
temperatury, czujnik multisensorowy), które można łączyć z harmo-
nogramami czasowymi oraz zależnościami przyczyna/skutek

■ Wykorzystuje unikalną technologię Hochiki Flat Response, która  
eliminuje konieczność stosowania czujników jonizacyjnych w więk-
szość aplikacji, pozwala również na zwiększenie progu czułości, 
poprawiając jednocześnie współczynnik sygnał/szum i zmniejszenie 
podatności na fałszywe alarmy

■ Wyposażony w wysokiej klasy sensor optyczny oraz dwa rodzaje  
czujników ciepła (regulowany czujnik wzrostu temperatury  
i regulowany czujnik temperatury stałej)

■ Inne funkcje, takie jak w przypadku optycznego czujnika dymu

■ Certyfikaty VdS G 21 30 80 / 0832-CPD-2161

Analogowy adresowalny czujnik temperatury ATJ-EN

■ Czujnik jest w pełni kompatybilny z protokołem Hochiki ESP

■ Protokół ESP jest odporny na zakłócenia oraz inne problemy  
z  komunikacją, takie jak przesłuch pętli i uszkodzenie danych

■ Stały czujnik temperatury i czujnik szybkości wzrostu temperatury  
zgodne z EN-54, część 5, z dokładnym pomiarem temperatury

■ Wybór czułości za pomocą oprogramowania centrali Solution F2

■ Inne funkcje, takie jak w przypadku optycznego czujnika dymu

■ Certyfikaty VdS G 21 30 81/0832-CPD-2162

■ Automatyczna kompensacja dryfu

■ Wybór czułości za pomocą oprogramowania centrali pożarowej  
Solution F2

■ Tryb niskiego poboru mocy w przypadku awarii sieci 230Vac

■ Adres czujnika jest przechowywany w nieulotnej pamięci detektora

■ Dwie diody LED informujące o alarmie zapewniają widoczność 360°

■ Test czujnika za pomocą oprogramowania Solution F2

■ Certyfikaty VdS G 21 30 82 / 0832-CPD-2163



Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe

■ Obudowa ABS z wbudowaną diodą alarmową

■ Tryb przerwania dla szybkiego reagowania na 
alarm

■ Adres ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest  
przechowywany w nieulotnej pamięci

■ Wbudowany podwójny izolator zwarć

Analogowy adresowalny czujnik optyczny  
dymu XP95 / Discovery

■ Centrala sygnalizacji pożaru Solution F2 obsługuje  
w 100% protokoły Apollo XP95 i Discovery

■ Automatyczna kompensacja dryfu

■ Wybór czułości za pomocą oprogramowania centrali 
pożarowej Solution F2

■ Centrala może kontrolować 126 czujników / modułów  
na pętli

■ Adresowanie unikalnymi kartami XPERT

■ Wszystkie czujniki zatwierdzone przez VdS i CPD 

■  Gama czujników  
Apollo XP95/Discovery

Analogowy adresowalny czujnik  
multisensorowy XP95 / Discovery

■ Czujnik multisensorowy wyposażony jest w optyczny 
czujnik dymu i termistor (czujnik temperatury), których 
pomiary składają się na finalną, analogową wartość

■ Pozostałe funkcje podobnie jak w przypadku optyczne-
go czujnika dymu

Analogowy adresowalny czujnik  
temperatury XP95 / Discovery

■ Czujnik temperatury wyposażony jest w termistor, który 
zapewnia dokładny pomiar temperatury powietrza

■ Obudowa odporna na słabe przepływy powietrza

■ Pozostałe funkcje podobnie jak w przypadku optyczne-
go czujnika dymu



■  Dane techniczne ■  Informacje dot. zamówienie

Napięcie zasilania: 230 Vac  +10 / -15 %, 50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe: 24 Vac  
Zasilacz: 2,5 A (obudowa A) / 3,5 A (obudowa B)
Pobór prądu w spoczynku: 101 mA (24 Vdc)
Temperatura pracy: -5 °C ~ +40 °C

Ładowanie akumulatora: 24 V / 12 Ah (obudowa A)  
24 V / 24 Ah (obudowa B)

Wilgotność: maksymalnie 95%
Pętle: 1 (standard) / 2 (opcja)
Prąd pętli: maksymalnie 450 mA na pętlę
Przewód pętli: JY-(ST)Y 2 x 2 x 0,8 / maksymalnie 3,500 m
Protokoły: Hochiki ESP / Apollo XP95, Discovery
Czujniki i sygnalizatory w pętli: Hochiki: 127 + 127 / Apollo: 126
Wyświetlacz graficzny LCD: 240 x 64 punkty
Pamięć zdarzeń: 3000 komunikatów 
Wyjścia przekaźnikowe: 3 x, maksymalnie 30 Vdc / 1 A (standard)
Wyjścia OC: 8 x, maksymalnie 30 Vdc / 60 mA
Monitorowane wyjścia zasilania: 2 x 24 Vdc / maksymalnie 500 mA
Wymiary obudowy A (szer. x wys. x gł.): 340 x 320 x 125 mm 
Wymiary obudowy B (szer. x wys. x gł.): 500 x 380 x 170 mm 
Certyfikaty VdS: VdS G 208 145

0786-CPD-20670
EN54-13
VdS S 205 024

Opis                                                         Nr ref.
Centrala pożarowa Solution F2, 1 pętla w obudowie A B01070-00
Centrala pożarowa Solution F2, 1 pętla w obudowie B1 B01080-00
Centrala pożarowa Solution F2, 1 pętla w obudowie B2      B01090-00
Płyta PCB do sygnalizacji stanu stref B01220-00
Karta drugiej pętli B01100-00
Interfejs I/O B01110-00
Karta interfejsu RS485 B01115-00
Karta 8 przekaźników B01330-00
Moduł analogowego modemu telefonicznego do oprogramowania 
konfiguracyjnego B01370-00

Moduł modemu telefonicznego ISDN do oprogramowania  
konfiguracyjnego B01373-00

Oprogramowanie konfiguracyjne B01395-00
Moduł serwera www           B01380-00

MIWI URMET sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A
tel.: +48 (42) 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl

www.miwiurmet.pl

■  Typowa konfiguracja pętli

Adresowalny  
czujnik liniowy

FB-1

Pętlowy sygnalizator 
optyczny
CHQ-AB

Sygnalizator naścienny
CHQ-WSB2

Sygnalizator w podstawie
YBO-BS

Zasilacz adresowalny
B01622-01

System zasysający 

24 V DC

Analogowy moduł 
wyjścia 2-32mA

Wszystkie urządzenia adresowalne zasilane z pętli

Moduły wejść/wyjść 
montaż natynkowy IP54 

Czujnik dymu
ALN-EN

Sygnalizator optyczno/
akustyczny w podstawie 

Beacon, YBO-BSB2

Moduły wejść/wyjść  
na szynę DIN

ROP 
HCP-E(SCI)

Adresowalny wskaźnik 
zadziałania CHQ-ARI

Czujnik temperatury 
ATJ-EN

Czujnik multisensorowy 
ACC-EN

Sonda kanałowa SDP-2 
SDP-1

Czujnik dymu I.S.
SLR-E-IS

Czujnik temperatury I.S.
DCD-1E-IS

Bariera I.S.Programowalny wskaźnik 
zadziałania, B04106-00

Centrala Pożarowa 
Solution F2


