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WES+ VEZETÉK NÉLKÜLI  
TŰZJELZŐ ÉS EVAKUÁCIÓS RENDSZER 

RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

 vezeték nélküli kialakítás és mobilitás, ennek köszönhetően az egységek könnyen és gyorsan 
telepíthetők, áthelyezhetők igazodva pl. az építkezés fázisaihoz; 

 nagy hatótávolságú (800-1000m/eszköz), 868,3 MHz frekvencián működő, védett rádiós 
jelátvitel; 

 MESH hálózatos technológia, melynek köszönhetően a rendszer tetszés szerint módosítható, 
bővíthető; 

 szintén a technológiából adódóan, a nagy számú átviteli útnak köszönhetően magas szintű 
jelátviteli biztonság; 

 egyszerű, könnyű telepítés (2 csavarral) és kezelhetőség; 

 robosztus, mégis esztétikus kivitel, külső környezettel szembeni magas ellenálló képesség; 
 szabotázsvédett (külső és belső tamper switch) az illetéktelen eltávolítás és felnyitás ellen; 

 jelzés fogadás lehetősége más eszközökről (pl. beléptető rendszer, TJB); 
 vezérlő kimenet átjelzésre, ha a felügyelet nem megoldott; 
 mobil applikáció (“WES+ app for Android”), mellyel könnyen lehet 

jelzéseket, adatokat, jelentéseket megjeleníteni, letölteni smart 
eszközökön (pl. tableten); 

 6 telefonszámra SMS üzenet küldés tűz- és/vagy hibajelzés esetén (opció); 
 3 éves működést biztosító belső telep (áram nélküli területen is használható); 

 alacsony töltöttségi szint jelzés; 
 tesztelést, felülvizsgálatot segítő ún. “csendes üzemmód” a környezet zavarása nélkül; 

 az eszközök többször felhasználhatók, hosszú távon gazdaságos alkalmazás (akár bérelhető is!); 
 kategóriájában egyedülállóan EN 54 Tűzjelző berendezés szabvány szerint minősített 

rendszerelemek (megbízható, más országokban már a biztosítók által is figyelembe vett); 
 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012 “rádiós szabvány”-nak megfelelő minősítés; 

 CE megfelelőség 

JELLEMZŐK

WES+ app 
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KÖZPONTI EGYSÉG 

A rendszer konfigurálására is szolgáló WES+ Központi egységen megjelenő információk 
alapján lehetőség van a bejelzett eszköz azonosítására, az eszközökről kapott riasztás, 
szabotázs és hibajelzések fogadására. Alkalmas részletes rendszerinformációk 
megjelenítésére. A központi egységhez korlátlan számú egység csatlakoztatható egy 
rendszerbe (számozás 999-ig). 

GSM verziós egység segítségével lehetőség nyílik rá, hogy az egység max. 6 
telefonszámra SMS-t küldjön a kívánt típusú jelzésekről. 

 

KÉZI JELZÉSADÓS RIASZTÓ EGYSÉG  

Alapvédelemként alkalmazható egység, ami egy kézi jelzésadót és egy hangfény jelzőt 
vagy csak hangjelzőt foglal magába. 
– hangjelző teljesítménye: 101 dBA 
– kulccsal könnyen visszaállítható kézi jelzésadó 
– fényjelző nélküli, csak hangjelzős változata is rendelhető 

  

FÜSTÉRZÉKELŐ(K) 

A WES+ hálózatba közvetlenül csatlakozó automatikus füstérzékelő egység az optikai 
szórtfény érzékelés elvén működik, és alkalmas a védett területen keletkező füst 
érzékelésére. 

A porosabb környezetben történő alkalmazáshoz két különböző hullámhosszú fényt 
alkalmazó optikai érzékelőt tartalmazó füstérzékelő áll rendelkezésre. 

Az érzékelő alzatról történő eltávolítása speciális csavarral nehezített. 

 

HŐÉRZÉKELŐ 

A WES+ hálózatba közvetlenül csatlakozó automatikus hőérzékelő egység alkalmas a 
védett területen a keletkezett hő érzékelésre. 

Érzékenységi osztálya: A2 

Az érzékelő alzatról történő eltávolítása speciális csavarral nehezített.  

 

RÁDIÓ ERŐSÍTŐ EGYSÉG 

Segítségével egyszerűen és költség-hatékonyan lehet a rendszer hatótávolságát 
növelni. 

INTERFACE EGYSÉG 

Képes jelzést fogadni más eszközökről (pl. másik tűzjelző berendezés, gázérzékelő) 1 db 
nem felügyelt fesz. mentes kontaktuson keresztül, illetve 1 db relés vezérlő kimenete 
(2-szer 24VDC/2A váltóérintkező) alkalmas pl. lift vezérlésre, átjelzés biztosítására. 

 
Az egységek részletesebb műszaki paramétereit külön műszaki adatlapok tartalmazzák. 

Gyártó: Ramtech Electronics Ltd, Abbey House, Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ UK 
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