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Пожароизвестителни системи
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CAD-150-Mini 
• 1 луп 
• до 100 адресируеми устройства  
• резервно захранване чрез 2 акумулатора 
12VDC, 7.2Ah

АДРЕСИРУЕМИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ АДРЕСИРУЕМИ ПОВТОРИТЕЛИ

DETNOV е испанска технологична компания, 
специализирана в разработването и производството 
на пожароизвестителни системи. Тя стартира своята 
дейност в Барселона през 2007 година и до днес 
продължава да се развива и утвърждава като лидер 
на международния пазар на пожароизвестителни 
системи. DETNOV разполага със собствена лаборатория 
и екип за научно-изследователска и развойна дейност 
с над 20-годишен опит в разработването на системи 
за пожароизвестяване и СО-детекция. Най-модерните 
технологии, авангардният дизайн и изключителният 
контрол на качеството позволяват на компанията да 
предлага на своите клиенти по-модерни и надеждни 
продукти всеки ден. Те са лесни за инсталиране и пускане 
в експлоатация, отличават се с конкурентни цени, 
високо качество, дизайн, надеждност и функционалност.

ПРОДУКТОВА ГАМА  

MAD-401 - 1 вход

MAD-422 - 2 входа и 2 релейни изхода

АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ 
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MAD-411 - 1 релеен изход

MAD-431 - 1 наблюдаем 24V изход
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CAD-150-1 
• 1 луп 
• до 250 адресируеми устройства  
• резервно захранване чрез 2 акумулатора 
12VDC, 7.2Ah

CAD-150-2 
• 2 лупа, до 250 адреса 
• до 250 адресируеми устройства на луп 
• резервно захранване чрез 2 акумулатора 
12VDC, 7.2Ah

CAD-150-4 
• 4 лупа, до 1000 адреса 
• до 250 адресируеми устройства на луп 
• резервно захранване чрез 2 акумулатора 
12VDC, 7.2Ah

CAD-150-8 
• 4 лупа, с възможност за разширение до 8 
лупа - до 2000 адреса 
• до 250 адресируеми устройства на луп 
• резервно захранване чрез 2 акумулатора 
12VDC, 18Ah

CAD-150-8PLUS 
• За 4 лупа, с възможност за разширение до 
8 лупа - до 2000 адреса 
• до 250 адресируеми устройства на луп 
• резервно захранване чрез 2 акумулатора 
12VDC, 24Ah
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RAD-150  – Двупосочен повторител 
Позволява дистанционно наблюдение и 
управление на един пожароизвестителен панел 
или на група панели (до 32 точки), включени в 
мрежовата структура. Разполага с LCD дисплей 
и 4 контролни бутона.

MAD-402 - 2 входа10
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MAD-412 - 2 релейни изхода12

MAD-421 - 1 вход и 1 релеен изход13
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MAD-432 - 2 наблюдаеми 24V изхода16

Графичен LCD дисплей. Многоезична клавиатура. Възможност 
за свързване в мрежа на до 32 пожароизвестителни или 
повторителни панела посредством RS485 или оптична 
свързаност. MODBUS изход за интеграция и Contact ID за 
връзка към CMS (опция). Възможност за пълно дистанционно 
упавление на панела.
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RTD-150E  – Графичен повторител 
Позволява визуализация и графично управление 
на инсталацията от адресируеми детектори 
върху монитор с HDMI вход. Възприема всички 
растерни формати. HDMI изход и Ethernet порт 
за осъществяване на връзка с мрежата от 
повторители, ползвайки съществуващата Ether-
net и Wi-Fi инфрастуктура.
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Пожароизвестителни системи

DOD-220A - димооптичен детектор с 
компенсация на замърсяване 
• опция с вграден изолатор - DOD-220A-I 
• опция черен цвят - DOD-220A-B
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BUD-200 – Зумер за директно свързване към 
адресируеми детектори 

MAD-450-I – Адресируем ръчен бутон с вграден 
изолатор

MAD-450-IW – Адресируем ръчен бутон с вграден 
изолатор, IP67

MAD-461-I – сирена с вграден изолатор 
• акустична сила на звука 87,5 dB

MAD-465-I –   сирена с лампа и вграден 
изолатор 
• акустична сила на звука от 78,3 dBА до 87,5 dBА 
• 32 тона

MAD-464-I –  сирена с вграден изолатор 
• акустична сила на звука от 78,3 dBА до 87,5 dBА 
• 32 тона
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АДРЕСИРУЕМИ ДЕТЕКТОРИ

DOTD-230A  комбиниран димооптичен и 
термичен детектор 
• опция с вграден изолатор - DOD-230A-I 
• опция черен цвят - DOD-230A-B

DOTD-210A - термичен детектор 
(58°С фиксирана температура и 
тремодиференциален) 
• опция с вграден изолатор - DOТD-210A-I 
• опция черен цвят - DOТD-210A-B

АДРЕСИРУЕМИ РЪЧНИ БУТОНИ

АДРЕСИРУЕМИ СИРЕНИ
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KIT-5MAD-402B - адресируем комплект с 10 
входа, съдържа 5 броя MAD-402

DOTD-215A - термо-максимален детектор 
(78°С фиксирана температура) 
• опция с вграден изолатор - DOТD-215A-I 
• опция черен цвят - DOТD-215A-B

MAD-472 –   основа за детектор с вградена 
сирена 
• акустична сила на звука от 80 dB

 CCD-108 - конвенционален 
пожароизвестителен панел за 8 зони

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАНЕЛИ
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 CCD-1012 - конвенционален 
пожароизвестителен панел за 12 зони

КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЪЧНИ БУТОНИ

PCD-100 –Конвенционален ръчен бутон

PCD-100WP – Конвенционален ръчен бутон с 
IP67
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MAD-442- 2 конвенционални зони, свързване 
на до 20 детектора или 32 ръчни бутона на 

18

MAD-481 - 1 релеен изход на 240V19

 ABS пластмасова кутия с възможност за вграждане. 
Различава аларма при задействане на детектор и 
аларма от натиснат ръчен бутон. Възможност за 
включване на до 32 детектора в пожароизвестителна 
линия. Възможност за връзка с компютър за 
комплексно програмиране посредством USB порт. 
Възможност за интегриране към адресируеми системи 
директно в  лупа. Два програмируеми набюдаеми 
сиренни изхода.
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MAD-441- 1 конвенционална зона, свързване 
на до 20 детектора или 32 ръчни бутона
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 SMD-450 - Корпус за вграждане на ръчен бутон38

АКСЕСОАРИ ЗА АДРЕСИРУЕМИ ДЕТЕКТОРИ
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CCD-103 - Пожарогасителен панел за 1 
гасителна зона (3 детекторни зони)

• 1 изход за активиране на гасенето 
• 1 изод за активиране на индикацията
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КОНВЕНЦИОНАЛНИ  ДЕТЕКТОРИ 
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КОНВЕНЦИОНАЛНИ ГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

DOD-202 - Конвенционален димооптичен 
детектор 
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40 DOTD-230 - Конвенционален комбиниран 
димооптичен и термичен детектор 

DTD-210 - Конвенционален термичен 
детектор (58°С фиксирана гранична 
температура и скорост на тепмературно 
нарастване 8°С/min)
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КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИРЕНИ

SCD-100 - Сирени за вътрешен монтаж 
• акустична сила на звука 87,5 dB 
• 32 тона

SCD-210 - Сирена за външен монтаж 
• акустична сила на звука 95-100 dB 
• 32 тона 
• IP65 

SFD-230 - Сирена с лампа за външен монтаж 
• акустична сила на звука 78-116 dB 
• 32 тона 
• IP65 

DTD-215 - Конвенционален термичен 
детектор (78°С фиксирана гранична 
температура)

SCD-200 - Сирени за вътрешен монтаж 
• акустична сила на звука 95-100 dB 
• 32 тона

 PDD-100 - Ръчен активиращ бутон

 PРD-100 - Ръчен стоп бутон50

 REXD-103 - Светлинен индикатор със зумер48

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС (CO)

 CMD-501 - Контролен панел за въглероден 
окис за 1 зона, раширяем до 3 зони.

 CMD-502 - Контролен панел за въглероден 
окис за 2 зона, раширяем до 3 зони.

 CMD-503 - Контролен панел за въглероден 
окис за 3 зони  MMD-509 - Разширителен модул към 

контролни панели за въглероден окис CMD-500

 DMD-500 - Стандартен детектор за 
въглероден окис 
• разделителна способност 1ppm 
• време на живот - 10 години

 DMDP-500 - Компактен детектор за 
въглероден окис 
• антивандална защита 
• разделителна способност 1ppm 
• време на живот - 10 години
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 Възможност за свързване на до 32 детектора към зона. 
Двупроводна инсталация без поляритет, максимално 
разстояние до 2000м. 3 програмируеми релейни нива.
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