
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PanelSafe© 

Integrovaná ochrana 

uskladnených dát 
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Spracovanie informácií, telekomunikácia 

či továrenská výroba je dnes 

permanentne závislá na príslušnom 

elektrickom zariadení. Zlyhanie týchto 

zariadení má zvyčajne za následok 

výrazné narušenie práce a straty na 

zisku. Efektívna protipožiarna ochrana 

elektrických zariadení pozostáva v 

ochrane proti plameňu ako aj dymu, 

keďže aj dym má schopnosť trvalo tieto 

zariadenia poškodiť. 

 

Ochranný systém „PanelSafe“ poskytuje 

lokalizovanú ochranu pre elektrické 

zariadenia vysokej hodnoty. Na požiar 

reagujú už v počiatočných fázach, 

predtým, ako spôsobia významnejšie 

škody. 

„PanelSafe“ je protipožiarny systém, 

ktorý automaticky požiar zaznamenáva, 

aj hasí. Je plne nastaviteľný v 19-

inčovom modulárnom ovládači. Je veľmi 

efektívny a ekonomický najmä pri 

ochrane počítačových serverov, 

telekomunikačných systémov či 

ovládacích skriniek. Pozostáva z dvoch 

jednotiek: „master“ (ktorá požiar 

detekuje, kontroluje a potláča) so 

zvoliteľnou jednotkou „Slave“ (ktorá 

požiar iba detekuje a hasí).    

Protipožiarny systém „PanelSafe“ šetrí 

priestor tým, že ho možno ľahko 

integrovať pomocou pridelených 19-

inčových modulárnych ovládacích 

skriniek s objemom až do 1,2 m2. Väčšie 

skrinky, či ostatné priradené skrinky 

(maximálne 5) môžu byť ochránené 

dodatočnými jednotkami 

„slave“ (zameranými iba na detekciu 

a hasenie požiaru). 

Systém „PanelSafe“ je možné vbudovať 

do chráneného objektu, alebo používať 

ako externé zariadenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vlastnosti systému 

„PanelSafe“  

 

Šetrí priestor 

• 19“ s 2 výškovými jednotkami 

Rýchlo zaznamená požiar 

• Pomocou detektorov dymu v 19“ ovládacej 

skrinke 

Minimalizuje škody 

• Pomocou automatického prerušenia 

spojenia 

Rýchlo a efektívne hasí požiar 

• Pomocou priamej aplikácie hasiacej látky 

FM-200 alebo NovecTM 1230 od spoločnosti 

3M 

Jednoduchá inštalácia a uvedenie do 

prevádzky 

• Pomocou priložených dielov 

Jednoduchá údržba 

• Vďaka modulárnemu konceptu 

Rýchle a bezpečné rozoznanie udalosti 

• Zaznamenávaných na multifunkčnom LED 

dipleji 

Spoľahlivá ochrana väčších skriniek 

• Až do rozsahu 6m2, pomocou jednotiek 

„slave“ 

 

 

Možnosti využitia 

system „PanelSafe“ 

• Výpočtová technika a telekomunikačné 

zariadenia 

• Kontrolné skrinky CNC 

• Nízko-voltážne skrinky 

• Telefónne systémy 

• Lekárske zariadenia 

 



Techické dáta: Hlavná jednotka 

Napájanie 230 VAC ± 15% 

Výstupné napájanie 24 VDC, 1A, pre externé ovládacie účely, alarmy a hasiace ventilátory 

Batéria 2 Ah (dostatočné napájanie 4 h) 

Dymové detektory 2 optické svetelné detektory použíté v dvoj-detektorovej závislosti 

Dohľadové vstupy a výstupy Pre hlavnú jednotku, detektory dymu 1 & 2, manuálne spustenie, 

dverový kontakt, hasiaci ventilátor, alarm, externé ovládanie 

Relé výstupy Pred-alarm, hlavný alarm, všeobecná chyba a vypnutie (zátaž 30 VA) 

Prerušenie vypúšťania has. látky Cez dverový konakt 

Hasiaca látka FM-200, C3F7 H/N2 (25 bar) alebo Novec 1230, C6F12O/N2 (25 bar) 

od 3M 

Obsah hasiacej látky (fľaša) FM-200: 1 liter 

Novec 1230 od 3M: 1.1 litra 

Prevádzková teplota 0°C – 40°C 

Váha Približne 14 kg 

Indikátory Hlavné napájanie, CPU, všeobecná chyba, dymové detektory 1 & 2, 

manuálne spustenie, kontajner s hasiacou látkou (tlakový spínač), 

hasiaci ventilátor, alarm, externé ovládanie, spúšťač hasenia, pred-

alarm, hlavný alarm, vypúšťanie (hasiaca látka vypustená) 

Servisné tlačítka, prípadne prepínače Zapnutie / vypnutie jednotky, spustenie / prerušenie hasenia, reset 

  

Rozmery  

Šírka 19“ 

Výška 2 HU (približne 87 mm) 

Montážna hĺbka 403.25 mm 

 

Technické dáta: Pomocná jednotka 

Dymové detektory 2 optické svetelné detektory použité v dvoj-detektorovej závislosti 

Hasiaca látka FM-200, C3F7 H/N2 (25 bar) alebo Novec 1230, C6F12O/N2 (25 bar) 

od 3M 

Obsah hasiacej látky (fľaša) FM-200: 1 liter 

Novec 1230 od 3M: 1.1 litra 

Prevádzková teplota 0°C – 40°C 

Váha Približne 14 kg 

Indikátory Cez hlavný ovládací panel 

  

Rozmery  

Šírka 19“ 

Výška 2 HU (približne 87 mm) 

Montážna hĺbka 265  mm 

Novec a 3M sú registrované ochranné známky spoločnosti 3M 

Inštalácia a schvaľovanie musí byť v súľade s Kidde Brand – und Explosionsschutz GmbH inštalačným, 

prevádzkovým a schvaľovacím manuálom 

 


