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Czym jest ?

Zettler PROFILE jest systemem 
wykrywania pożaru o bardzo dużych 
możliwościach, wykorzystuje on 
technologię MZX Technologia MZX 
została stworzona do pracy w skrajnie 
trudnych warunkach, stąd system 
jest niezwykle odporny na czynniki 
zewnętrzne, takie jak zakłócenia 
elektryczne czy fałszywe sygnały 
alarmowe. Dzięki ergonomicznemu, 
nowemu interfejsowi użytkownika  
w postaci ekranu dotykowego 
z funkcją pomocy kontekstowej 
wykonywanie każdej operacji jest 

łatwe. Takie cechy jak podatne na 
dotyk wskaźniki LED, które zapewniają 
szczegółowe informacje o stanie 
systemu, umożliwiają szybką  reakcję 
na każde zdarzenie systemowe. 
System łączy w sobie łatwość 
obsługi z wysoką wydajnością, a jego 
innowacyjność pozwala użytkownikom 
na zmniejszenie kosztów posiadania w 
całym okresie eksploatacji  Opcjonalny, 
elegancki i dyskretny autonomiczny 
ekran sprawia, że systemu można 
używać nawet w najtrudniejszych i 
najbardziej wymagających warunkach.

Kolejny krok 
w rozwiązaniach 

wykrywania pożaru

Powerful Resilient Operation
Made Easy

Fast Innovation Life Time
Cost

Environment
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Kluczowym wymogiem 
użytkowników w 
stosunku do central 
przeciwpożarowych jest 

intuicyjna i łatwa obsługa. 
Inteligentna struktura obsługi 

central ZETTLER PROFILE oferuje różne wersje 
językowe, ergonomiczny wyświetlacz oraz 
dotykowe wskaźniki LED stanu — wystarczy 
kliknąć, aby wyświetlić listę  zdarzeń. Przycisk 
Info to praktyczna funkcja, ułatwiająca 
operatorowi nawigację dzięki pomocy 
kontekstowej oraz instrukcji wyświetlanych na 
ekranie.

Nowy proces konfiguracji 
za pomocą nośnika USB 
umożliwia aktualizację 
interfejsu zgodnie z 

przyszłymi wymaganiami. 
Transfer lokalnej konfiguracji 

systemu jest znacznie łatwiejszy, co daje 
oszczędności czasu i kosztów instalacji i obsługi. 
Kolejną innowacją jest możliwość logowania bez 
użycia klucza za pomocą identyfikatorów RFID. 
Dzięki temu możliwa jest obsługa unikatowych 
użytkowników i śledzenie wszystkich działań 
wykonanych na panelu przeciwpożarowym. 
To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w 
miejscach podwyższonego ryzyka, gdzie bardzo 
ważna jest identyfikacja osoby wykonującej 
krytyczne działania.

W celu redukcji całkowitego 
kosztu użytkowania 
system ZETTLER PROFILE 
obejmuje szereg rozwiązań 

mających na celu zwiększenie 
elastyczności nie tylko podczas 

pierwszej instalacji, ale też w całym okresie 
eksploatacji. Kompatybilność wsteczna sprawia, 
że istniejące centrale w technologii MZX mogą 
być połączone w sieć z nowymi centralami 
PROFILE. 2000 adresów pętlowych na jedną 
centralę umożliwia tworzenie dużych systemów 
pojedynczych, natomiast obiekty rozproszone 
można obsłużyć dzięki możliwości podłączenia 
paneli wyniesionych w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem okablowania strukturalnego IP.

Wyposażony w 
nowoczesny, kolorowy 
ekran dotykowy TFT o 
przekątnej 8,4”, panel 

ZETTLER PROFILE wyznacza 
nowe trendy dla  paneli obsługi 

central przeciwpożarowych. Konfigurowalny 
ekran startowy pozwala dopasować panel do 
wymogów tożsamości firmowej. Nowoczesny 
design i różne opcje montażu (możliwy płytki 
montaż na ścianie) sprawią, że panel z łatwością 
można instalować w recepcjach i przestrzeniach 
o dużych wymogach estetycznych. 

Spełnienie 
wymogów 

architektury i 
estetyki

Łatwa 
instalacja, 

konfiguracja i 
serwisowanie

Redukcja 
 kosztów eks-
ploatacyjnych

Zaawansowana 
funkcjonalność
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Dla największych 
lokalizacji
W ramach łatwej do wykonania integracji 
można wydajnie połączyć nawet 99 central 
ZETTLER PROFILE w sieci, tworząc prosty 
w obsłudze system wykrywania i sygnalizacji 
pożaru.

/ /

Wybierz panel odpowiedni do Twoich potrzeb

P115S  Jednopętlowa centrala ZETTLER 
PROFILE z płytką obudową. Dyskretny wygląd 
pasujący do małych i średnich obiektów

P115D  Jednopętlowa centrala 
ZETTLER PROFILE z głęboką obudową. Po-
większona obudowa zapewni przestrzeń dla 
dodatkowych akumulatorów umożliwiających 
spełnienie wymogów podtrzymania zasilania. 

P485D  2–4-pętlowa centrala ZETTLER 
PROFILE z 80-strefowym wyświetlaczem dla 
większych systemów, w których strefowe 
wskaźniki LED są obowiązkowe

P405D  Centrala 2–4-pętlowa ZETTLER 
PROFILE do większych systemów z rozbudo-
waną możliwością obsługi do 240 stref 

P885D  Centrala 2–8-pętlowa ZETTLER 
PROFILE z wyświetlaczem 80-strefowym i 
imponująca liczbą 2000 punktów adresowych

P805D  Centrala 2–8-pętlowa ZETTLER 
PROFILE do dużych systemów obejmujących 
do 2000 punktów detekcji i 240 stref 

Skalowalny system, który  
rośnie wraz z Twoimi potrzebami
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Panele wyniesione  
dopasowane do otoczenia

PZ4DS i PZ8DS  Wyświetlacze 
40- i 80-strefowe ZETTLER PROFILE stosuje 
się w połączeniu z kompaktowym panelem 
wyniesionym Profile dla zwiększenia liczby 
wskaźników LED

PR8AS  Panel wyniesiony 80-strefowy 
ZETTLER PROFILE AC umożliwia zastosowa-
nie lokalnego źródła zasilania, a oprócz tego 
oferuje tradycyjne rozwiązania

PR1DS  Kompaktowy panel wyniesiony 
ZETTLER PROFILE  zapewnia pełna kontrolę 
nad systemem, dyskretny wygląd i wiele opcji 
montażowych
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Mapy lokalizacji na ekranie 
zapewniają szybki dostęp 
do wszelkich informacji, np. 
dotyczących pięter albo czujek. 
Mapę można dopasować 
do obiektu, dzięki czemu 
operator zawsze ma dostęp 
do aktualnych informacji, a 
to oszczędza czas w razie 
nagłej sytuacji i ułatwia szybkie 
reagowanie podczas pożaru.

Mapy lokalizacji

Centrala ZETTLER PROFILE 
dysponuje dziennikiem 
zdarzeń o pojemności 
do 10 000 wpisów, które 
można wybiórczo wyświetlić 
i pobrać lub wydrukować 
albo poddać analizie przy 
użyciu dynamicznych filtrów. 
Ta skuteczna diagnostyka 
zdarzeń pomaga w szybkim 
przeprowadzeniu badania danej 
lokalizacji.

Dziennik zdarzeń
Przycisk Info otwiera pomoc 
kontekstową i wyświetla ekran 
instrukcji dla operatora. Dzięki 
temu nawet sporadyczni 
użytkownicy mają zapewniony 
szybki i skuteczny dostęp do 
pomocy.

Przycisk Info

Wszystkie niezbędne 
informacje są zamieszczone 
w przejrzysty, uporządkowany 
sposób. W razie wydarzeń 
systemowych można szybko 
i pewnie podjąć właściwą 
decyzję. 

Widok szczegółowy
Karta RFID.zapewnia 
natychmiastowy dostęp do 
menu i służy do zalogowania 
operatora. Przycisk przewijania 
umożliwia podgląd wszystkich 
aktywnych alarmów bez 
konieczności użycia hasła czy 
klucza. 

Szybki dostęp

Ekran startowy panelu 
ZETTLER PROFILE odznacza 
się przemyślanym układem i 
dużą przejrzystością informacji.  
Ekran startowy można również 
dostosować odpowiednio do 
wymogów tożsamości firmowej 
użytkowników.

Ekran startowy

Panele ZETTLER PROFILE  
to najlepsza funkcjonalność i łatwość obsługi



„Identyfikacja awarii, 
szczególnie w przypadku 
zdarzeń przejściowych lub 
wywołanych przez wpływy 
środowiskowe, jest teraz 
znacznie łatwiejsza dzięki 
funkcji dziennika z pamięcią 
10 000 zdarzeń, które mogę 
zapisać na nośniku USB i 
przeanalizować jako arkusz”.

Technik 
serwisowy
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„Estetyczny, niewielki i 
dyskretny design paneli 
ZETTLER PROFILE pasuje 
do każdego otoczenia bez 
naruszania optyki budynku. 
Podoba mi się kombinacja 
atrakcyjnego wyglądu i 
zaawansowanej funkcjonalności 
tych urządzeń”.

Architekt
„Dostosowanie 
oprogramowania przyczynowo-
skutkowego odbywa się szybko 
i łatwo, nawet w przypadku 
złożonych wymagań klientów. 
Również możliwość integracji 
w pełni funkcjonalnych paneli 
wyniesionych z ekranami 
dotykowymi w ramach 
infrastruktury IT oznacza, 
że nie ma ograniczeń w 
kwestii rozmieszczenia paneli 
sterujących”.

Integrator systemów
„Podczas zdarzenia liczy się 
każda sekunda. Wyświetlacz 
dotykowy ZETTLER PROFILE 
ma jasną strukturę, dzięki 
czemu od razu widzę wszystkie 
potrzebne informacje. 
Oszczędzam czas – czas, który 
mam na ratowanie ludzi”.

Strażak

„W nowoczesnych 
budynkach koszty muszą być 
przewidywalne. Wydłużony 
czas eksploatacji paneli 
ZETTLER PROFILE sprawia, 
że otrzymuję najwyższą  jakość 
przy najniższych kosztach w 
całym okresie użytkowania 
systemu, bez żadnych 
niespodzianek”.

Administrator 
budynku

„Interfejs użytkownika jest 
naprawdę łatwy w obsłudze – 
ma jasną strukturę i czytelny 
tekst. Dzięki niemu mam 
dokładne informacje w zasięgu 
ręki.  A jeśli potrzebuję pomocy 
z jakąś funkcją, przycisk Info 
podpowiada mi rozwiązanie w 
parę sekund”.

Recepcjonistka
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www.zettlerfire.com

Regionalne biura EMEA:

Austria (Bergheim)

Tel.: +43 (0) 662 45 24 60 
11
Faks: +43 (0) 662 45 24 60 
09 
Belgia (Drogenbos)

Tel.: +32 (0) 246 778 11
Faks: +32 (0) 246 605 
34 

Czechy (Liberec)

Tel.: + 420 (0) 482 736 291
Faks: + 420 (0) 482 736 293

Francja (Paryż)

Tel.: +33 (0) 148 178 727
Faks: +33 (0) 148 178 720

Niemcy (Ratingen)

Tel.: +49 (0) 210 271 410
Faks: +49 (0) 210 271 
41100

Globalna siła. Lokalne kompetencje.
Do Twoich usług.
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Belgia (Drogenbos)

Tel.: +32 (0) 246 778 11
Faks: +32 (0) 246 605 34

Czechy (Liberec)

Tel.: + 420 (0) 482 736 291
Faks: + 420 (0) 482 736 293

Francja (Paryż)

Tel.: +33 (0) 148 178 727
Faks: +33 (0) 148 178 720

Niemcy (Ratingen)

Tel.: +49 (0) 210 271 410
Faks: +49 (0) 210 271 41100

Węgry (Budapeszt)

Tel.: +36 (0) 148 113 83
Faks: +36 (0) 120 344 27

Włochy (Mediolan)

Tel.: +39 (0) 331 583 000
Faks: +39 (0) 331 583 030

Norwegia (Lørenskog)

Tel.: +47 (0) 679 177 00
Faks: +47 (0) 679 177 15

Rosja

Tel.: +31 (0) 534 284 444
Faks: +31 (0) 534 283 377

Hiszpania (Madryt)

Tel.: +34 (0) 913 807 4 60
Faks: +34 (0) 913 807 4 61

Szwecja (Lammhult)

Tel.: +46 (0) 472 269 980
Faks: +46 (0) 472 269 989

Szwajcaria (Näfels)

Tel.: +41 (0) 584 454 000
Faks: +41 (0) 584 454 301

Holandia (Capelle aan den Ijssel)

Tel.: +31(0) 882 602 600
Faks: +31(0) 882 602 345

Turcja (Ankara)

Tel.: +90 (0) 312 473 7011
Faks: +90 (0) 312 473 7392

Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj)

Tel.: +971 (0) 488 386 89
Faks: +971(0) 488 386 74

Wielka Brytania i Irlandia 
(Sunbury-on-Thames)

Tel.: +44 (0) 800 458 7999
Faks: +44 (0) 844 800 2999

Polska (Warszawa)

Tel.: +48 660 532 900

Globalna siła. Lokalne kompetencje. 
Do Twoich usług.
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