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APOLLO SmArtX

Πίνακες Πυρανίχνευσης υψηλών προδιαγραφών 
ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας 

Η Paradox Hellas, ανακοίνωσε πρό-
σφατα την έναρξη συνεργασίας με την 
εταιρεία Apollo Fire Detectors Ltd, μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευ-
ής ανιχνευτών πυρκαγιάς.

H Apollo Fire Detectors Ltd είναι ένας 
από τους κορυφαίους κατασκευαστές 
στον κόσμο σε προϊόντα πυρανίχνευσης 
για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμο-
γές. Εδρεύει στο Πόρτσμουθ, στη νότια 
ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου από το 
1980 και έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
μια παγκόσμια φήμη για την καινοτομία, 
την ποιότητα και την αξιοπιστία της.

Η Apollo έχει δημιουργήσει πέντε 
χωριστές σειρές προϊόντων πυρανίχνευ-
σης, συμπεριλαμβανομένων αναλογικών 
διευθυνσιοδοτημένων και συμβατικών 
συσκευών πυρανίχνευσης, καθώς και μια 
σειρά από δευτερεύοντες συσκευές πυ-
ρανίχνευσης, όπως σειρήνες, φάρους και 
μπουτόν αναγγελίας φωτιάς. Η Apollo 
κατέχει πάνω από 3.000 εγκρίσεις προϊ-
όντων σε όλο τον κόσμο, καθώς και μια 
σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα βρα-
βεία για την ποιότητά της.

νατότητα απενεργοποίησης εισόδων και 
εξόδων καθώς και επιβεβαίωση συναγερ-
μού για όλες τις εισόδους (Intellizone). 
Παράλληλα ενσωματώνουν γενική εντο-
λή εκκένωσης κτιρίου, ενεργοποιούμενη 
από οποιαδήποτε είσοδο. Η λειτουργία 
επιλέγεται στο Επίπεδο Πρόσβασης 3.

Η λειτουργία Day/Night είναι διαθέσι-
μη και ανεξάρτητα προγραμματιζόμενη 
για κάθε ημέρα της εβδομάδας ενώ υ-
πάρχει δυνατότητα εβδομαδιαίας υπεν-
θύμισης ελέγχου του συστήματος. 

Οι πίνακες SmartX υποστηρίζουν α-
κόμα ομαδικές ενεργοποιήσεις (Group 
operations) καθώς και λειτουργία 
Autolearn για αυτόματη αναγνώριση 
των συσκευών του βρόγχου (loop). Ο 
εντοπισμός συσκευών είναι ιδιαίτερα 
εύκολος μέσω της ενεργοποίησης των 
LEDs τους, ενώ και η αναγνώριση και 
εντοπισμός ανιχνευτή με πρόβλημα ρύ-
πανσης (Contamination Levels) γίνεται 
πολύ απλά..

Υποστηρίζει ακόμα προγραμματιζόμε-
νη ενεργοποίηση των εξόδων για σφάλ-
ματα / απενεργοποιήσεις και προγραμ-
ματιζόμενες από τον χρήστη περιγραφές 
για όλες τις εισόδους, εξόδους και ζώνες. 
Διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης 
ή τοπικής επίβλεψης, χειρισμού και προ-
γραμματισμού του συστήματος μέσω του 
λογισμικού SmartView και του SRTCP-IP 
module (προαιρετικό). 

Οι ανιχνευτές της εταιρείας έχουν πι-
στοποίηση CPD με πλήρη συμβατότητα 
στην οδηγία ΕΝ54-5:2000 + Α1:2002.

Με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, υ-
πάρχει άμεση διαθεσιμότητα των προϊό-
ντων της γνωστής εταιρείας Apollo, στην 
Paradox Hellas. 

Η συνεργασία μεταξύ Apollo Fire 
Detectors και Paradox Hellas δε σταμα-
τάει μόνο στο εμπορικό κομμάτι. Δημι-
ουργήθηκε μία στρατηγική συνεργασία 
μεταξύ των δύο εταιρειών και στο κα-
τασκευαστικό. Η Apollo μας εμπιστεύ-
τηκε τα πρωτοκολλά της S90, XP95 & 
Discovery και είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας παρουσιάσουμε τους πί-
νακες της σειράς SmartX κατασκευής 
από την PARADOX HELLAS ενός 
Loop Αναλογικοί Διευθυνσιοδοτημένοι 
16 & 32 Ζωνών.

Πλούσια χαρακτηριστικά και 
απόλυτη αξιοπιστία
Οι πίνακες της συγκεκριμένης σειράς δι-
ακρίνονται για μια σειρά πολύ αξιόλογων 
χαρακτηριστικών και λειτουργιών όπως 
για παράδειγμα ο PSTN κωδικοποιητής 
για επικοινωνία με Κεντρικό Σταθμό Λή-
ψης Σημάτων καθώς και η δυνατότητα 
καταγραφής συμβάντων με δυνατότητα 
αποθήκευσης έως και 2.000 συμβάντων 
στην εσωτερική μνήμη του συστήματος.

Οι πίνακες υποστηρίζουν επίσης δυ-
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