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master your environment

PLUG-AND-PLAY
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM PRO MALÉ KOMERČNÍ PROVOZY
Verasys je přehledný a jednoduchý nástroj k řízení a optimalizaci jedno i víceúrovňových podniků. Všechna inteligentní zařízení se k němu bez problémů 

připojují a samy se identifikují bez nutnosti programovacích nástrojů (PLUG-AND-PLAY). Verasys umožňuje vzdálenou správu díky čemuž můžete využít 

nové úrovně kontroly a poskytnout tak lepší prostředí obyvatelům budovy. 

Více informací naleznete na www.verasyscontrols.com/europe

E-Katalog Johnson Controls nazývaný rovněž 
“Virtuální Pobočka – Virtual Branch”, není pouze 
rozsáhlou databází informací o produktech, ale 
také místem vstupu do naší organizace.

Přes e-katalog jste připojeni ke cloudu a tak jste neustále informováni 

o všech nově uvedených produktech na trh, o nových a aktualizovaných 

verzích, produktových selekčních toolech, technických dokumentech, 

e-learningových modulech a mnohem více.

K našim produktům se dostanete pomocí maximálně 3 kliknutí 

prostřednictvím výkonného vyhledávače a velmi jednoduchého 

navigačního menu pro vyhledávání. Ujišťujeme vás, že je vám k dispozici 

přímý přístup k naší síti obchodních zástupců a týmům technické podpory 

zákazníků.

Kontaktujte svého obchodního zástupce Johnson Controls a zajistěte si 

tento přístup již dnes.

Více informací získáte u svého místního obchodního zástupce Johnson Controls nebo na adrese www.johnsoncontrols.cz

Sloučení společností Johnson Controls a Tyco přináší ty nejlepší možné produkty, technologie 
a  servisní služby napříč obory měření a  regulace, požární bezpečnosti, security a  HVAC-R 
využívaných v komerčních budovách, retailech, průmyslu, malých podnicích i rezidenčí sféře.

Více informací naleznete na www.johnsoncontrols.cz a www.tyco.eu

Aplikace určené pro správu portfolia budov, pomáhají zjišťovat doby provozu 

zařízení, snižovat náklady na energii a zvyšovat produktivitu. Skládají se ze 

sady nástrojů, jako jsou Enterprise Dashboard, Green Kiosk a analyzátory 

poruch a pracovních postupů. 

ADVANCED INTEGRATION
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BEZPEČNĚJŠÍ A CHYTŘEJŠÍ BUDOVY I MĚSTA

Regulace

Průmyslové chlazení

HVAC vybavení

Požární systémy

Zabezpečovací systémy

Servisní služby 
a náhradní díly

Osvětlení, Retrofity

Systémy pro operátorská 
pracoviště

Ukládání energií

Retail

Kompletní systém správy 
budovy

Systémy instalované ve vašem objektu mají významný vliv na energetickou 
spotřebu a provozní náklady budovy. 

Optimálně nastavené servisní služby výrazně prodlouží životnost systémů 
a zlepší energetickou a provozní účinnost až o 20 %. 

Pomocí plánované preventivní údržby a nových technologií, jako je např. 
dálkové monitorování, vytváříme optimální prostředí, snižujeme náklady 
na údržbu a to i při respektování všech předpisů. Johnson Controls 
zaměstnává vlastní vysoce kvalifikované servisní techniky s dlouhodobou 
zkušeností v oboru, kteří jsou pravidelně školeni a dodržují vysoké 
standardy práce. 

SERVISNÍ SLUŽBY

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VAŠE PROVOZY

7 hodnot 
plánované  

údržby 

Ochrana  
životního prostředí 

Zajištění zdraví 
a bezpečnosti 

Maximalizace doby 
provozuschopnosti  

Zajištění komfortu 
uživatelů 

Prodloužení 
životnosti 
majetku 

Optimalizace 
provozních nákladů 

Identifikace 
úspor energií 



Heat Recovery Option Heat Pump with high temperature Customized unitsRemote Air Cooled OptionEurovent certified

YORK® KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

YMB
Rozsah proudění vzduchu: 500-100 000 m3/h 
1500 Pa vnitřní/venkovní aplikace. Systém 
řízení instalovaný v továrně s volitelným 
pohonem s proměnlivou rychlostí (VSD)

YBV
Rozsah proudění vzduchu: 400-4,000 m3/h
Vnitřní aplikace, Zpětné získávání tepla, 
Systém řízení instalovaný v továrně. 

YORK® FAN COIL JEDNOTKY

YFCN / YFCN-ECM
Chladící výkon: 0,7 – 7,6 kW 
Opláštěné / neopláštěné , horizontální nebo 
vertikální montáž, možný (opce) EC motor 
s proměnlivou rychlostí

LASER & LOW BODY /LASER & LOW 
BODY- EST
Chladicí výkon: 0,7 – 9,5 kW
Zapouzdřené a pro skrytou 
instalaci,horizontální nebo vertikální 
montáž,volitelný EC motor s proměnlivou 
rychlostí

YEFB
Chladící výkon: 2.8 – 31.5 kW Horizontální 
montáž bez opláštění

YHK / YHK-ECM
Chladicí výkon: 1.3 – 11.1 kW Stropní 
kazetová jedntoka, 2 a 4 trubkové verze, 
volitelný EC motor s proměnlivou rychostí

YFCC / YFCC-ECM
Chladící výkon: 0.8 – 4.0 kW Stropní kazeta 
s Coanda efektem, 2 a 4 trubkové verze, 
volitelný EC motor s proměnlivou rychlostí

YHVP / YHVP-ECM
Chladící výkon: 1.17 – 3.81 kW Rezidenční 
nástěnná montáž, volitelné infračervené 
dálkové ovládání, volitelný EC motor 
s proměnlivou rychlostí

CENTRAL PLANT OPTIMIZATION™ (10)

CPO 10
Inteligentní algoritmy zabudované do 
systému Metasys® využívají osvědčené 
praktiky a specifické charakteristiky křivek 
účinnosti s cílem až 15% úspory energie 
v porovnání se standardní automatizací.

PENN® PRODUKTY CHLAZENÍ

TLAKOVÉ SPÍNAČE A TERMOSTATY
Tlakové spínače, termostaty a hygrostaty 
jsou určeny pro aplikace HVAC

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ A SNÍMAČE
Ovladače jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
kvalitní a dlouhodobá řešení pro řízení jakékoliv 
komerční chladicí jednotky (chladírenské 
místnosti, vitríny, kompresorové regály, ...). 
Různé typy ovladačů jsou navrženy pro 
použití v nejrůznějších aplikacích (tlak, rychlost 
ventilátoru, teplota, vlhkost, ....)

VODNÍ VENTILY A ŘÍZENÍ PRŮTOKU
Tlakově poháněné modulační ventily řídí 
množství vody dodávané do kondenzátoru 
prostřednictvím přímého snímání změny tlaku 
v chladicím okruhu. Mechanické průtokové 
spínače mohou být použity v kapalinovém 
potrubí pro vodu, mořskou vodu, vodu do 
bazénu, etylenglykol nebo jiné kapaliny, které 
neškodí specifikovanému materiálu

ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL
Kombinace expanzního ventilu s rychlou 
odezvou (QREV) a přesného regulátoru 
přehřátí (PSHC) tvoří elektronicky řízený 
expanzní ventil zajišťující maximální 
účinnost výparníku.

YORK® KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY 
S PŘESNOU REGULACÍ

ŘADA YC-P
Chladicí výkon: 6,6 – 200 kW
Výfuk nahoru nebo dolů, R410A jeden nebo 
dva okruhy

ŘADA YC-G
Chladicí výkon: 46,1 – 261,7 kW 
Výfuk vzduchu směrem dolů, R410A

ŘADA YC-R 
Chladicí výkon: 20.6 – 36.2 kW Horizontální 
proudění vzduchu, R410A

SYSTÉM PRO SPRÁVU BUDOV METASYS® 

APLIKAČNÍ A DATOVÝ SERVER
Podpora IT standardu a technologií, 
Internetové uživatelské rozhraní na více 
platformách, dlouhodobé uchovávání dat

SÍŤOVÁ AUTOMATIZAČNÍ JEDNOTKA
Řada IP síťových řídicích jednotek pro
všechny velikosti systému řízení budov

SÍŤOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
Řada IP síťových řídicích jednotek s integro-
vanými HW vstupy a výstupy

POLNÍ REGULÁTORY
Kompletní řada polních regulátorů 
a příslušenství

VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODULY
Široká škála konfigurovatelných vstupních/
výstupních modulů (IOM)

REGULÁTORY VAV
Kompletní řada programovatelných regulátorů 
vhodných pro všechny aplikace VAV

JEDNOTKY PRO IRC REGULACI 
Řízení lokálních zařízení s možností integrace 
do centrálních systémů řízení budov

JEDNOTKY PRO IRC REGULACI
Kompletní řada IRC regulátorů pro ovládání 
systémů HVAC, světel a žaluzií

POLNÍ UŽIVATELSKÁ ROZHRANÍ
Parametrizovatelné dotykové displeje 
a konfigurační jednotky s webserverovým 
rozhraním pro základní parametrizování 
regulátoru

BEZDRÁTOVÉ KOMPONENTY
Bezdrátové komunikační sběrnice a snímače 
prostorové teploty navržené na nejnovějších 
bezdrátových technologiích

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE
Integrace stávajících systémů, systémů se stan-
dardizovanými i propriétárními komunikačními 
protokoly do současného systému Metasys 
podporujícího otevřenou architekturu.

YORK® ABSORBČNÍ CHLADIČE
R718 (Přírodní voda)

JEDNOSTUPŇOVÝ 
HORKÁ VODA/PÁRA
WFC SC / YHAU-CL / YHAU-C
Chladící výkon: 17.6 – 7,033 kW

JEDNOSTUPŇOVÝ DOUBLE LIFT HOT 
VODOU POHÁNĚNÝ
YHAU–CL-DXS - 40°C hot water outlet
Chladící výkon: 176 – 4,400 kW

DVOUSTUPŇOVÝ S PARNÍM POHONEM
YHAU–CW
Chladící výkon: 422 – 14,065 kW

DVOUSTUPŇOVÝ S PŘÍMÝM OHŘEVEM
YHAU-F / YHAU-CG
Chladící výkon: 105 – 4,395 kW

DVOUSTUPŇOVÝ S POHONEM NA 
VÝFUKOVÉ PLYNY
YHAU–CE
Chladící výkon: 527 – 3,516 kW

SPECIÁLNÍ DVOUFÁZOVÝ
Výfukové plyny a nízká teplota horké vody 
YHAU-CE-J
Chladící výkon: 527 – 3,516 kW
Dvoufázový s nízkou odváděcí teplotou 
(-5°C)
YHAU-CW/CG/CHW-L
Chladící výkon: 176 – 1,758kW
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YORK® CHLADÍCÍ STROJE

VZDUCHEM CHLAZENÉ 

YMAA
Chladící výkon: 45 – 255 kW
DC invertor, spirálový kompresor, R410A

YCME
Chladící výkon: 160 – 225 kW
Až 8 modulů, Šroubový kompresor, R134a

YLAA
Chladící výkon: 190 – 518 kW 
Spirálové kompresory, hydro sada, R410A

YVAA
Chladící výkon: 471 – 1,660 kW Šroubové 
kompresory s proměnlivou rychlostí pomocí 
frekvenčního měniče, R134a a R513a

YVFA
Chladící výkon: 525 – 1,575 kW Šroubové kompresory 
s proměnlivou rychlostí pomocí frekvenčního měniče 
a integrovaným freecoolingem. R134a a R513a

VODOU CHLAZENÉ 

YMWA/YMRA
Chladící výkon: 20 – 190 kW spirálový 
kompresor, R410A

YCSE/YCRE
Chladící výkon: 140 – 240 kW
Až 8 modulů, Šroubový kompresor, R134a

YCWL/YCRL
Chladící výkon: 178 – 596 kW spirálový 
kompresor, R410A

YVWA
Chladící výkon: 435 – 1,373 kW Šroubové 
kompresory s proměnlivou rychlostí pomocí 
frekvenčního měniče, R134a a  R513a

YMC2

Chladící výkon: 755 – 2,800 kW Turbo 
kompresor s proměnlivou rychlostí pomocí 
frekvenčního měniče, magnetická ložiska, 
R134a and R513a

YK
Chladící výkon: 800 – 11,250 kW 
Trubo kompresor, R134a and R513a

YORK® TEPELNÁ ČERPADLA

VZDUCHEM CHLAZENÉ
YMPA
Reverzibilní, voda až do 55°C 
Topný výkon: 45 - 255 kW DC Invertorová 
technologie,
Spirálový kompresor, R410A

YHME
Reverzibilní, voda až do 55°C
Topný výkon: 145 - 185 kW
Až 8 modulů, Dva šroubové kompresory, 
R134a

YLRA 
Reverzibilní, voda až do 55°C  
Topný výkon: 200 – 327 kW 
Spirálový kompresor, R410A

YLPB 
Reverzibilní, voda až do 52°C 
Topný výkon: 352 - 669 kW 
Spirálový kompresor, R410A

VODOU CHLAZENÉ
YMWA-HP 
Reverzibilní, voda až do 55°C 
Topný výkon: 25 – 210 kW 
Spirálový kompresor, R410A

YCSE
Voda až do 55°C
Topný výkon: 170 – 300 kW
Až 8 modulů, Šroubový kompresor, R134a

YCWL 
Voda až do 52°C
Topný výkon: 210 – 675 kW 
Spirálový kompresor, R410A

YLCS 
Voda až do 70°C
Topný výkon: 400 – 2,000 kW 
Šroubový kompresor, R134a

YVWA 
Voda až do 65°C
Topný výkon: 650 – 1,250 kW Šroubové 
kompresory s proměnlivou rychlostí pomocí 
frekvenčního měniče, R134a a R513a

YMC2 HP
Voda až do 65°C
Topný výkon: 1,600 – 3,000 kW Turbo 
kompresor s proměnlivou rychlostí pomocí 
frekvenčního měniče, Magnetická ložiska, 
R134a a R513a

YK
Voda až do 50°C (Std) / 70°C (HP)
Topný výkon: 1,000 – 9,000 kW 
Turbo kompresor, R134a and R513a

JEDNOSTUPŇOVÁ ABSORBCE
YHAP-C 
Voda až do 95°C
Topný výkon: 900 – 40,000 kW 
Zdroj energie: pára, plyn nebo teplá voda 
R718 (Přírodní voda)

SABROE® PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ

PÍSTOVÉ KOMPRESORY

CMO 
Chladící výkon: 50 – 190 kW
Stálá nebo proměnlivá rychlost, Amoniak 
(R717), uhlovodíky (HCs), Běžná freonová 
chladiva a jejich směsi

SMC 
Chladící výkon: 130 – 1,225 kW
Stálá nebo proměnlivá rychlost, Amoniak 
(R717), uhlovodíky (HCs), Běžná freonová 
chladiva a jejich směsi

HPO/HPC/HPX 
Topný výkon: 330 – 700 kW
Chladící kapacita: 80 - 185 kW Stálá nebo 
proměnlivá rychlost, Amoniak (R717), CO2 
(R744), uhlovodíky (HC), Běžná freonová 
chladiva a jejich směsi

ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

SAB, small
Chladící výkon: 120 - 180 kW
Stálá nebo proměnlivá rychlost, Amoniak 
(R717), CO2 (R744), uhlovodíky (HC), Běžná 
freonová chladiva a jejich směsi

SAB, large
Chladící výkon: 540 - 1,800 kW
Stálá nebo proměnlivá rychlost, Amoniak 
(R717), CO2 (R744), uhlovodíky (HC), Běžná 
freonová chladiva a jejich směsi

VZDUCHEM CHLAZENÝ CHLADIČ

SABlight 
Chladící výkon: 95 – 400 kW
Šroubový kompresor, pouze proměnlivá 
rychlost, přírodní propan (R290)

VODOU CHLAZENÉ CHLADIČE

ChillPAC 
Chladící výkon: 100 – 1,400 kW 
Pístový kompresor, stálá nebo proměnlivá 
rychlost, přírodní amoniak (R717) 
(<50 kg zátěž)

ComPAC 
Chladící výkon: 200 – 2,200 kW 
Šroubový kompresor se stálou nebo 
proměnlivou rychlostí, přírodní amoniak 
(R717) (nízká zátěž)

PAC recip 
Chladící výkon: 50 – 1,400 kW 
Pístový kompresor se stálou nebo 
proměnlivou rychlostí, přírodní amoniak 
(R717)

PAC screw 
Šroubový kompresor se stálou nebo 
proměnlivou rychlostí, přírodní amoniak 
(R717)

CAFP nízko teplotní chladič
Chladící výkon: 85 – 790 kW
Stálá nebo proměnlivá rychlost, amoniak/
CO2 (R717/R744)

 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Unisab III
Integrované systémové řízení pro chladiče 
a tepelná čerpadla

Ovládání chladícího zařízení
Tzv. „Plug-and-play“ řídící panel (zapoj 
a spusť) pro integraci chladičů do zařízení

PRODUKTY ŘÍZENÍ HVAC

PEAK REGULÁTORY
Řada regulátorů a příslušenství speciálně 
navržená pro výrobce zařízení (OEM)

TERMICKÉ VENTILY A POHONY
Kompaktní závitové ventily s termickým 
ON/OFF pohonem nebo s pohonem pro 
zpětnovazební nebo proporcionální řízení

ŘÍDICÍ VENTILY A POHONY
Závitové a přírubové ventily s ON/OFF 
přírůstkovým a proporcionálním ON/OFF 
ovládáním

KLAPKOVÉ SERVOPOHONY
Servopohony a servopohony s havarijní 
funkcí pro ovládání HVAC uzavíracích, 
regulačních a požárních klapek

SNÍMAČE
Široká škála snímačů teplot, vlhkosti, CO2 
a diferenčních snímačů tlaku

PROSTOROVÉ SNÍMAČE
Prostorové snímače teploty, vlhkosti 
a CO2. V pasivním, analogovém a síťovém 
provedení. 

PROSTOROVÝ SNÍMAČ „ALL IN ONE“
Kombinovaný prostorový snímač teploty 
vlhkosti a CO2.

TERMOSTATY
Široká nabídka elegantních termostatů pro 
fancoily s časovými programy a komunikační 
sběrnicí.

YORK® PACKAGED

VITALITY SPLIT ROOFTOP
Chladící výkon: 19 – 86 kW
Axiální ventilátory, pouze chlazení, Tepelné 
čerpadlo, Spirálový kompresor, R410A

ACTIVA ROOFTOP (NÁSTŘEŠNÍ)
Chladicí výkon: 17 – 84 kW
Pouze chlazení, tepelné čerpadlo, Pouze 
chlazení + plynové topení, Tepelné čerpadlo 
+ plynové topení, R410A

VELKÁ ACTIVA ROOFTOP (NÁSTŘEŠNÍ)
Chladící výkon: 100 – 175 kW Pouze chlazení 
(*), Tepelné čerpadlo (*) R410A (*) Plynová 
verze ve vývoji

TEPELNÁ ČERPADLA SABROE® 

HeatPAC recip 
Voda až do 70°C
Topný výkon: 200 - 2,000 kW Pístový kompre-
sor, stálá nebo proměnlivá rychlost. Přírodní 
amoniak (R717) (<50 kg zátěž)

HeatPAC HPX recip 
Voda až do 90°C
Topný výkon: 100 - 1,400 kW Pístový kompre-
sor, pouze s proměnlivou rychlostí, přírodní 
amoniak(R717) (<50 kg zátěž)

DualPAC
Voda až do 90°C
Topný výkon: 400 - 2,000 kW Proměnlivá 
rychlost, Amoniak (R717)

HeatPAC screw 
Voda až do 90°C
Topný výkon až do 1,600 kW Šroubový 
kompresor, pouze s proměnlivou rychlostí. 
Přírodní amoniak (R717)

VERASYS™ SMART CONTROL SYSTÉM

SMART BUILDING HUB
Řídící systém založený na webovém rozhra-
ní, poskytující mobilní uživatelské prostředí 
pro regulátory a chytrá zařízení JCI.

SMART REGULÁTORY
Řada regulátorů a příslušenství speciálně 
navržená pro HVAC/R 

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VAŠE PROVOZY



RETAIL

SENSORMATIC SYNERGY SERIES
Šířka průchodu 2-2,5m
Řídící jednotka AMS 9060
Bojuje proti organizované kriminalitě 
v maloobchodu pomocí detekce kovových 
folií, rušiček. Vizuální i audio alarm lze 
přizpůsobit dle požadavků zákazníka.

APX-ADHESIVE LABEL
AM technologie 
Resonance magnetického materiálu
Lepidlo na bázi gumy 0,06mm silné
Síla pro odloupnutí - 2,2 kg / palec

PEVNÁ ETIKETA
sledování zboží při používání AM EAS pro 
ochranu předmětů před krádeží
pracovní teplota -10°C do 50°C

SLEDOVÁNÍ INVENTUR
Řešení pro řízení inventur přináší jasnou 
transparentnost dostupnosti zboží

UHF-RFID-RUČNÍ SCANNER
Čte a popisuje RFiD labely, Bluetooth version 
2.1, Jmenovitý dosah do 6m, třída EPC 1 
GEN 2

SLEDOVÁNÍ POHYBU
Produkt Shoper Track umožňuje 
maloobchodu a obchodním centrům 
optimalizovat nákupní praxi. Nárůst 
profitability díky znalosti databáze chování.

STROPNÍ SENZOR
Počítá frekvenci zákazníků, návštěvnost. 
Pracovní výška od 2,5 do 10m. Možnost 
přidělení adresy DHCP, nebo statické adresy

POPLACHOVÉ SYSTÉMY

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dálkové ovládání pro Visonic panel 

DETEKTOR POHYBU S INTEGROVANOU 
KAMEROU
Detekuje pohyb v objektu. Pomocí 
integrované kamery lze zdroj pohybu 
ověřit.

REED AND VIBRATION DETECTOR
Jakýkoliv pokus otevřít např. trezor způsobí 
vibrace, které mohou být použity k detekci 
napadení

GLASSBREAK DETEKTOR DETEKTOR 
TŘÍŠTĚNÍ SKLA
Použití pro skleněné dveře a velké skleněné 
plochy. Detekuje zvuk tříštícího se skla

LSN DETEKTOR POHYBU
Využívá systému Tri-Focus-Optics se třemi 
různými ohniskovými vzdálenostmi pro 
krátkou, střední a dlouhou vzdálenost. 

LSN DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
LSN bus technologie pro efektivní instalaci

LSN PANIC ALARM BUTTON
Pro ruční spouštění alarmu.

VENKOVNÍ DETEKTOR POHYBU
Detekuje pohyblivé objekty a tím zajišťuje 
ochranu ohraničeného prostoru

VISONIC
Bezdrátový poplachový systém pro 
rezidenční a SMB využití. Šifrovaný přenos 
signálu a snadná instalace

DOTYKOVÁ KLÁVESNICE
Dotykový panel pro DSC PowerSeries Neo. 
Dostupný v drátové i bezdrátové verzi.

DSC POWERSERIES NEO 
Hybridní poplachový systém pro menší 
a střední instalace. Až do 128 zón

MAGNETICKÝ KONTAKT PRO OKNA 
A DVEŘE
Umožňuje monitorování stavu oken a dveří 

VENKOVNÍ SIRÉNA
Upozorňuje na alarm mimo budovu

REPEATER
Rozšířuje pokrytí signálem u bezdrátových 
systémů

VNITŘNÍ SIRÉNA
Upozorňuje na alarm uvnitř budovy.

 
DETEKTOR PLYNU A KOUŘE
Přidává detekci CO2 do poplachových 
systémů

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

MEDICALL 800®
Kombinace systému nouzového volání 
a moderního komunikačního systému 
chrání životy a podporuje efektivní 
péči v širokém spektru zdravotnických 
a sociálních zařízeních

STANICE SESTRY
Nástěnná nebo stolní stanice sestry 
zobrazuje typy a místa volání podle 
nastavených priorit 

POKOJOVÝ TERMINÁL
Terminál pro volání a komunikaci pro 
pokoje a další zdravotnická pracoviště. 
Snadno použitelný, vysoce spolehlivý, 
s antimikrobiální ochranou 

VÍCEBAREVNÁ POKOJOVÁ 
SIGNALIZAČNÍ LED SVĚTLA 
Energeticky úsporné vícebarevné LED 
diody, volně konfigurovatelné barvy a typy 
blikání, snadno viditelné i při denním světle 
a jakémkoliv pozorovacím úhlu 

BEZDRÁTOVÉ PŘÍVĚSKY
Unikátní aktivní RFID přívěsky ochraňují 
pacienty a pomáhají klientům i ošetřujícímu 
personálu

ELPAS – SLEDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Aktivní vysílač RFID poskytuje informace 
o poloze přístrojů v reálném čase

SYSTÉMY ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

ÚSTŘEDNY PROFILE FLEXIBLE®
Ústředna EPS; 4 až 16 resp. 32 kruhových 
vedení, až 250 adres na kruhové vedení.

HLÁSIČE 6 GENERACE
Bodové tepelné, kouřové a CO sensory nebo 
multisensory.

PLAMENNÉ HLÁSIČE FLAMEVISION
Plamenné hlásiče s infračervenou detekční 
technologií. Volitelně vybavené kamerou pro 
ověření poplachu. 

KOUŘOVÉ NASÁVACÍ HLÁSIČE VESDA 
Detekce požáru za pomocí nasávacího potrubí.

LINEÁRNÍ TEPELNÉ HLÁSIČE
Pro detekci teploty využívají (detekční) kabel. 
Díky tomu jsou schopné pokrýt extrémně 
dlouhé vzdálenosti.

POPLACHOVÉ PROSTŘEDKY
V případě požáru sirény a záblesková světla, 
akusticky a opticky, upozorní na hrozící 
nebezpečí

LINEÁRNÍ KOUŘOVÉ HLÁSIČE
Detekce kouře na principu bariéry umožňující 
chránit velké plochy.

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE
Tlačítkové hlásiče se používají pro manuální 
vyhlášení požáru.

OPTICKÉ POPLACHOVÉ PROSTŘEDKY
K optické signalizaci poplachu slouží 
záblesková světla a majáky.

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE

WX-HASÍCÍ PŘÍSTROJE
Na vodní bázi a bez fluoru. 
Požární třída A

SX-HASÍCÍ PŘÍSTROJE
Integrovaná AFFF pěnová cartridge
Požární třída A a B

GXN-HASÍCÍ PŘÍSTROJE
ABC-hasící prášek. Požární třída A, B a C

PĚNOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE
Směs složená ze vzduchu, pěny a stlačeného 
dusíku, který zlepšuje vlastnosti pěny 
a zhášecí účinek. 

HASÍCÍ KONTEJNERY
Individuální řešení pro různá hašení. Flexibilní 
a snadno použitelné.

INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ

TYCO SPRÁVCE INTEGROVANÝCH 
SYSTÉMŮ
PSIM+ software (Physical Security 
Infromation Management) umožňuje 
spojit všechny systémy budov do jednoho 
operátorského pracoviště.

VICTOR JEDNOTNÝ SPRÁVCOVSKÝ 
SYSTÉM
Integrační platforma “All-in-one” pro 
pokročilé bezpečností řešení, kombinující 
inteligenci systému, mapping, reporting 
a správu událostí

KAMEROVÉ SYSTÉMY

IP KAMERY
ILLUSTRA KAMERY
Široká řada IP kamer ve třech provedeních, 
Essentials, Flex a Pro. Kamery splňující většinu 
technických i cenových nároků 

MINI DOME IP KAMERY
Technologie zpracování obrazu za nízkého 
osvětlení a integrované pokročilé analytické 
funkce, vhodné pro práci v náročných 
podmínkách

PRO 12MP FISHEYE IP KAMERY
Ideální pro obecný dohled nad oblastí 
pomocí jedné kamery

PRO MICRO IP KAMERA
HD kamera s odděleným objektivem 
(čipem). Ideální pro použití do bankomatů 
nebo jiných diskrétních míst.

PRO PTZ IP KAMERA
Jednoduché sledování podezřelých 
s možností zoomu.

FLEX BULLET IP KAMERA
Nejnovější technologie v řadě kamer Illustra 
poskytuje pokročilou správu šířky pásma 
a jasný ostrý obraz v rozlišení 3 MP.

FLEX COMPACT IP KAMERA
Nízkoprofilová kamera pro nenápadný 
dohled ve vysokém rozlišení

HOLIS NVR A HOLIS HD
Možnost volby mezi záznamem videa IP 
nebo analogu s vysokým rozlišením, s řadou 
funkcionalit „ušitých na míru“ pro segment 
malých až středních obchodů

EXAQC TECHNOLOGIES
Video IP a hybridní záznamové zařízení 
a řešení pro řízení systému s mnoha 
integrovanými intuitivními aplikacemi 
s jednoduchým použitím.

ESSENTIAL EYEBALL IP KAMERA
HD kamera splňující základní požadavky 
videodohledu

AMERICAN DYNAMICS VIDEOEDGE
Rozsáhlý sortiment IP videorekordérů 
a hybridních síťových videorekordérů 
s integrovanou pokročilou analytickou 
funkcí pro proaktivní videodohled.

HD Kamery
AMERICAN DYNAMICS HD ANALOGUE 
BULLET CAMERA
Ideální pro upgrade ze staršího 
analogového systému se standardním 
rozlišením. 

AMERICAN DYNAMICS VIDEO 
MANAGEMENT SYSTÉM
Victor je intuitivní rozšiřitelný kamerový 
management systém, synchronizující 
kamerový systém s požárními, přístupovými, 
poplachovými a dalšími systémy do jednoho 
výkonného celku.

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

C•CURE 9000 SECURITY+EVENT
Výkonny a flexibilní přístupový 
a bezpečnostní systém

PHYSICAL SECURITY INFORMATION 
MANAGEMENT
Slouží pro integraci PSIM technologií

CEM 
Interaktivní přístupový systém s online 
i offline čtečkami, vhodný pro středně velké 
a velké projekty.

CONTROLLERS & MODULES
Přístupové IP kontrolery k zajištění ručních 
a automatických řídících funkcí. Moduly pro 
propojení čteček, dveří a dalších bodů

MULTIPROTOKOLOVÉ ČTEČKY 
Multiprotokolové řešení s více frekvencemi

MOBILNÍ APLIKACE GO READER
Slouží k přidělení či odmítnutí přístupu 
i v těch nejodlehlejších místech.

EMERALD™ TS300F
Víceúčelový terminál s dotykovou 
obrazovkou a plně integrovanou ochranou 
otiskem prstu a VoIP intercomem.

OFFLINE ČTEČKY
Integrace bezdrátových i datových řešení

PŘENOSNÁ ČTEČKA S3040
Lehká ale zároveň robustní čtečka určená ke 
sčítání lidí v případě evakuace.

EMERALD™ TS300
Inteligentní přístupový terminál 
s komunikační stanicí VoIP a vzdáleným 
přístupem

SYSTÉMY VODNÍHO ZHÁŠENÍ

SPRINKLER 
Vysoce účinný ochranný prvek od roku 
1881. Sprinkler ESFR-25 je navržen zejména 
pro skladové haly.

RESIDENTIAL SPRINKLER
Typická výstřiková charakteristika těchto 
sprinklerů z nich dělá optimalizovaný prvek 
pro domácnosti a obytné komplexy.

AQUAMIST® ULF
Vodní mlha s kapkami o velikosti 200- 500 
µm a široká řada aplikací.

AQUAMIST® FOG
Velmi drobné kapky o velikosti 20 - 200 
µm s velkou účinností pro požáry kapalin, 
např. lakoven.

AQUAMIST® SONIC
Kapky o velikosti 10 - 20µm s mimořádnou 
kinetickou energií pro zařízení citlivé na 
vodu pro prostory větší než 1000 m3.  

SPREJOVÉ OTEVŘENÉ SYSTÉMY 
Otevřené trysky pro ochranu 
transformátorů, skladovacích nádrží 
s hořlavými kapalinami. Také běžné 
v divadlech jako náhrada železné opony.

MOKRÉ VENTILOVÉ STANICE
Různé typy ventilových stanic zajišťující 
funkčnost sprinklerových, pěnových 
a sprejových systémů a většiny systémů 
s vodní mlhou.

PĚNOVÉ SYSTÉMY 
Chladící kapacita: 0.8 – 4.0 kW Stropní 
motáž v Coanda provedení, 2 a 4 trubkové 
provedení, EC motor pro variabilní řízení 
otáček

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VAŠE PROVOZY

HITACHI KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA

HITACHI TEPELNÁ ČERPADLA - VZDUCH - VODA  
Split - venkovní + vnitřní jednotka

YUTAKI – S
Topný výkon: 5-24 kW  
Teplá voda až do 60°C

YUTAKI – S Combi
Topný výkon: 5-14 kW  
Teplá voda až do 60°C

YUTAKI – S80
Topný výkon: 10-14 kW  
Teplá voda až do 80°C

HITACHI TEPELNÁ ČERPADLA - VZDUCH - VODA –  
Monoblok – jen venkovní jednotka

YUTAKI – M
Topný výkon: 7-14 kW  
Teplá voda až do 60°C

HITACHI VNITŘNÍ JEDNOTKY PRO PŘÍMÝ VÝPAR -  
široké portfolio pro split, multisplit i VRF jednotky

NÁSTĚNNÉ  JEDNOTKY
Chladící výkon: 1,5 - 10 kW  
Topný výkon: 2-11,2 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKY
Chladící výkon: 2,5-5,6 kW  
Topný výkon: 2,8-6,3 kW

KANÁLOVÉ JEDNOTKY
Chladící výkon: 1,8-56 kW  
Topný výkon: 2,5-63 kW

KAZETOVÉ JEDNOTKY
Chladící výkon: 2,5-14 kW  
Topný výkon: 2,8-16 kW
PODSTROPNÍ JEDNOTKY
Chladící výkon: 3,6-14 kW  
Topný výkon: 4-16 kW

HITACHI VRF - Venkovní jednotky UTOPIA

UTOPIA IVX STANDARD 
Chladící výkon: 7,1-30 kW  
Topný výkon: 8-33,5 kW
Až 4 vnitřní jednotky řízené individuálně.

UTOPIA IVX Premium
Chladící výkon: 5-30 kW  
Topný výkon: 5,6-33,5 kW
Až 8 vnitřních jednotek řízených  
individuálně, vyšší účinnost.

UTOPIA CENTRIFUGAL RASC
Chladící výkon: 10-24 kW  
Topný výkon: 11,2-26 kW
Až 6 vnitřních jednotek řízených individuálně 
pro instalaci v interiéru (napojení na VZT 
rozvod), vyšší účinnost.

HITACHI VRF - Venkovní jednotky SetFree

MINI VRF  
Chladící výkon: 11,2-15,5 kW  
Topný výkon: 12,5-18,0 kW
Horizontální výfuk vzduchu (kompaktní 
rozměry), až 9 vnitřních jednotek řízených 
individuálně.

MINI VRF SIDE FLOW 
Chladící výkon: 22,4-33,5 kW  
Topný výkon: 25,0-37,5 kW
Horizontální výfuk vzduchu (kompaktní 
rozměry), až 10 vnitřních jednotek řízených 
individuálně.

Sigma Standard
Chladící výkon: 22,4-272 kW  
Topný výkon: 25,0-300 kW
Až 64 vnitřních jednotek řízených individuálně, 
možnost současného chlazení a vytápění 
(zpětné získávání tepla, 3-trubkový systém 
s CH boxy).

Sigma High Efficiency
Chladící výkon: 14,0-200 kW  
Topný výkon: 16,0-224 kW
Až 64 vnitřních jednotek řízených individuálně, 
možnost současného chlazení a vytápění 
(zpětné získávání tepla, 3-trubkový systém  
s CH boxy), vyšší účinnost.

DOPLNĚK PRO KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

DX KIT – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO  
EXTERNÍ VÝMĚNÍKY 5 - 25 KW
Chladící výkon: 5-25 kW  
Topný výkon: 5,6-28 kW
Řešení pro připojení kondenzačních jednotek 
UTOPIA DX k výměníkům VZT jednotek.
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