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Kaseta na dokumentację 
PSP

Nr 850097.PL

wyposażona w pole obsługi oraz pole i
wskazań centrali dla PSP

Kaseta na dokumentację 
PSP wraz z polem 

obsługi i polem wskazań
Nr 784725.PL

CZUJKI LINIOWE WRAZ Z AKCESORIAMI

OSPRZĘT SERWISOWY

zastosowanie: komunikacja pomiędzy i
interfejsem USB a centralą ppoż

zastosowanie: testowanie poprawności i
działania czujek ppoż poprzez zadymienie
elektroniczne dawkowanie porcji gazu i
testowego
umożliwia testowanie czujek serii 9x00 i
i IQ8

zastosowanie: testowanie poprawności i
działania czujek ppoż poprzez zadymienie
do stosowania z testerem czujników dymu i
769870.10

zastosowanie: z testerem czujników dymu i
769870.10
długość całkowita: 3,75 mi

zastosowanie: z wysięgnikiem i
teleskopowym 769813
długość całkowita: 4,00 mi

zastosowanie: do demontażu z gniazd i
wysoko zamontowanych czujek
nadaje się do czujek serii 9x00 i IQ8i

zastosowanie: połaczenie głowicy 805580 i
wraz z wysięgnikiem 769813

zastosowanie przy sygnalizatorach 766225, 766240, 766240.20, 766410i
stopień ochrony: IP65 i

* podstawka w kolorze białym RAL 9003

Podstawka sygnalizatora 
z bocznym wejściem kabla

Nr 806202 / 806201*

zastosowanie przy sygnalizatorach serii IQ8 Alarmi
stopień ochrony: IP65 i

* podstawka w kolorze białym RAL 9010

Sygnalizator optyczny
wewnętrzny

Nr 766410

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP54 i
napięcie zasilania: 9-60 V DC i

otemperatura pracy: -25 C do +70 Ci
o

Podstawka sygnalizatora 
z bocznym wejściem kabla

Nr 766237 / 766238*

Kabel komunikacyjny 
interfejsu USB

Nr 789864

Tester czujników dymu
Nr 769870.10

Gaz testowy
Nr 769070

Interfejs USB 
programowania centrali

Nr 789862.10

zastosowanie: programowanie central i
serii 800x IQ8 Control C i M*
możliwość odczytania pętli dozorowej bez i
podpinania do centrali
możliwość testowania sygnalizatorów**i
stopień ochrony: IP40i
napięcie zasilania: 10,2-30 V DCi

o otemperatura pracy: +5 C do +45 Ci

*centrale serii IQ8 Control C i M nie 
wymagają stosowania interfejsu USB  - 
możliwość podpięcia komputera 
bezpośrednio przez złącze USB na płycie 
głównej centrali
** konieczność zastosowania 
zewnętrznego zasilacza 12 V DC / 1A

Wysięgnik teleskopowy 
3-częściowy

Nr 769813

Przedłużacz wysięgnika 
teleskopowego 

2-częściowy
Nr 769814

Głowica do demontażu 
wysoko zamocowanych 

czujek
Nr 805580

Adapter głowicy do montażu 
w wysięgnikach 
teleskopowych

Nr 805581

Konwencjonalna czujka 
liniowa Fireray 50RV

Nr 761315

Konwencjonalna czujka 
liniowa Fireray 100RV

Nr 761316

Konwencjonalna czujka 
liniowa Fireray 5000 - 50m

Nr 761317.50

Konwencjonalna czujka 
liniowa Fireray 5000 - 100m

Nr 761317

współpraca z centralami serii 800x i IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP50i
nadajnik/odbiornik w jednej obudowiei
2 wyjścia przekaźnikowe (alarm/uszkodzenie) NO i i

N/C max 30 V DC / 1A
napięcie zasilania: 10,2-30 V DCi

otemperatura pracy: -30 C do +55 Ci
zasięg pracy do 50mi
w komplecie ze zwierciadłemi

o

współpraca z centralami serii 800x i IQ8 Control i
C i M

stopień ochrony: IP50i
nadajnik/odbiornik w jednej obudowiei
2 wyjścia przekaźnikowe (alarm/uszkodzenie) i

NO i N/C max 30 V DC / 1A
napięcie zasilania: 10,2-30 V DCi

otemperatura pracy: -30 C do +55 Ci
zasięg pracy do 100mi
w komplecie z 4 zwierciadłamii

o

współpraca z centralami serii 800x i IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP54i
nadajnik/odbiornik w jednej obudowiei
dedykowana jednostka sterująca obsługująca do 4 i
czujników
samokalibracja czujnikai
2 wyjścia przekaźnikowe (alarm/uszkodzenie) NO i
i N/C max 30 V DC / 1A
napięcie zasilania: 14-28 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +50 Ci
zasięg pracy do 50mi
w komplecie ze zwierciadłemi

współpraca z centralami serii 800x i IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP54i
nadajnik/odbiornik w jednej obudowiei
dedykowana jednostka sterująca obsługująca do 4 i
czujników
samokalibracja czujnikai
2 wyjścia przekaźnikowe (alarm/uszkodzenie) NO i
i N/C max 30 V DC / 1A
napięcie zasilania: 14-28 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +50 Ci
zasięg pracy do 100mi
w komplecie z 4 zwierciadłamii

Podstawka na jeden 
reflektor pryzmowy

Nr 761440

Podstawka na cztery 
reflektory pryzmowe

Nr 761441

Uchwyt ścienny 
podstawki reflektorów 
pryzmowych i głowic 

czujki Fireray 5000
Nr 761314

zastosowanie: testowanie poprawności i
działania czujek ppoż poprzez zadymienie
do stosowania z testerem czujników dymu i
769870.10

Gaz testowy CO
Nr 805583

do stosowania z gazem CO 805583 i

Tester czujek
Nr 805582

P R Z E W O D N I K P O P R O D U K T A C H
OSPRZĘT DODATKOWY



Moduł pętli analogowej
Nr 784382

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia podłączenie max. 127 i
elementów adresowalnych serii 9200/IQ8 
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Moduł pętli analogowej 
esserbusPlus

Nr 804382

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia podłączenie max. 127 i
elementów adresowalnych serii 9200/IQ8 
zastosowanie: centrale IQ8 Control C i Mi
umożliwia podłączenie sygnalizatorów IQ8 i
zasilanych z pętli
brak możliwości stosowania w jednej i
centrali modułów 784382 oraz 804382

Moduł współpracy 
z nadajnikiem 
monitoringu
Nr 784385 / 771670

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia realizowanie funkcji i
wysterowania sygnału do nadajnika UTA 
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Moduł sieciowy 
essernet 62,5 kBd

 Nr 784840

montaż na płycie głównej centralii
umożliwia połączenie central serii 800x i
oraz IQ8 Control C i M w sieć 
max. prędkość przesyłu danych: 62,5 kBdi
max. 16 central pracujących w siecii

Moduł sieciowy 
essernet 500 kBd

 Nr 784841

montaż na płycie głównej centralii
umożliwia połączenie central serii 800x i
oraz IQ8 Control C i M w sieć
max. prędkość przesyłu danych: 500 kBdi
max. 31 central pracujących w siecii

Sygnalizator akustyczny 
wielotonowy wewnętrzny

Nr 766225

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control i
C i M
stopień ochrony: IP54 i
napięcie zasilania: 9-28 V DC i

otemperatura pracy: -25 C do +70 Ci
poziom dźwięku 96 dB (przy 12 V DC) oraz 103 dB i
(przy 24 V DC)

o

Sygnalizator 
akustyczno-optyczny

wewnętrzny
Nr 766240

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control C i
i M
stopień ochrony: IP54 i
napięcie zasilania: 9-15 V DC i

otemperatura pracy: -10 C do +55 Ci
poziom dźwięku 91 dB (przy 12 V DC) i
siła błysku: 0,7Ji

o

Sygnalizator 
akustyczno-optyczny

wewnętrzny
Nr 766240.20

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP54 i
napięcie zasilania: 15-30 V DC i

otemperatura pracy: -10 C do +55 Ci
poziom dźwięku 98 dB (przy 24 V DC) i
siła błysku: 0,7Ji
przełącznik wyboru 1 z 32 dostępnych tonówi

o

Sygnalizator 
akustyczno-optyczny

Nr 766240.10

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control C i
i M
stopień ochrony: IP66 i
napięcie zasilania: 9-60 V DC i

otemperatura pracy: -25 C do +70 Ci
poziom dźwięku 109 dB (przy 24 V DC) i
siła błysku: 2,5Ji

o

ROP konwencjonalny o 
zwiększonym stopniu 

ochrony IP
Nr 706030

ROP adresowalny o 
zwiększonym 

stopniu ochrony IP
Nr 761694

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control i
C i M
stopień ochrony: IP66 i
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

otemperatura pracy: -20 C do +70 Ci
o

ROP konwencjonalny 
o zwiększonym stopniu 
ochrony IP do stref EX

Nr 761697

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control C i Mi
aluminiowa obudowa o zwiększonej odpornościi
stopień ochrony: IP66 i
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

o otemperatura pracy: -55 C do +65 Ci
przeznaczenie do pracy w strefach o zwiększonym ryzyku i
zagrożenia wybuchem

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control i
C i M
stopień ochrony: IP67i
napięcie zasilania: 0-30 V DCi
temperatura pracy: -30oC do +70oCi
posiada certyfikat VdS 0832-CPD-0654 i

Sygnalizator akustyczny 
w wykonaniu EX

Nr 045040

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP56 i
napięcie zasilania: 12/24 V DC i

otemperatura pracy: -25 C do +55 Ci
poziom dźwięku 106 dB i
aluminiowa obudowa odporna na wpływ warunków i
atmosferycznych
przeznaczenie do pracy w strefach o zwiększonym i
ryzyku zagrożenia wybuchem

o

Adresowalny 
sygnalizator akustyczny 

wielotonowy wewnętrzny 
IQ8 Alarm

Nr 807206

współpraca z centralami serii IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP30, IP65 (przy zastosowaniu i
dodatkowego gniazda 806201 / 806202) 
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

o otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
poziom dźwięku 97 dB +/- 2 dBi
praca tylko na pętli esserbusPlusi

Adresowalny sygnalizator 
optyczny

wewnętrzny IQ8 Alarm
 Nr 807214

współpraca z centralami serii  IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP30, IP65 (przy zastosowaniu i
dodatkowego gniazda 806201 / 806202) 
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
siła błysku: 3Ji
praca tylko na pętli esserbusPlusi

o

Elektronika ROP 
z izolatorem zwarć

Nr 804905 / 804906*

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control i
C i M
stopień ochrony: IP44 (w obudowie), IP55 (z i
dedykowanym zestawem uszczelniającym 704917)
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +70 Ci
* wersja 804906 zawiera dodatkowo wyjście 
przekaźnikowe 30V DC / 1A, brak izolatora zwarć

Obudowa ROP
Nr 704900

przeznaczona do elektronik ROP 80490xi
stopień ochrony: IP44 i

ROP z izolatorem 
zwarć (wykonanie małe)

Nr 804971

współpraca z centralami serii 800x oraz IQ8 Control i
C i M
stopień ochrony: IP43, IP55 (z dedykowaną osłoną  i
704965 
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

otemperatura pracy: -20 C do +70 Ci
o

Osłona 
przeciwdeszczowa ROP

Nr 781694/781698/781699

przeznaczenie do przycisków ROP w obudowach 704xxx i
(seria IQ8 oraz 9200)
stopień ochrony: IP55 (przy zastosowaniu ramy i
dystansowej 781698 oraz zestawu uszczelniającego 
781699)

Ręczne Ostrzegacze Pożarowe i Sygnalizatory

Adresowalny sygnalizator 
akustyczno-optyczny

wewnętrzny IQ8 Alarm
Nr 807224

współpraca z centralami serii IQ8i
Control C i M
stopień ochrony: IP30, IP65 (przy zastosowaniu i
dodatkowego gniazda 806201 / 806202)
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

o otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
poziom dźwięku 97 dB +/- 2 dBi
siła błysku: 3Ji
praca tylko na pętli esserbusPlusi

Adresowalny sygnalizator 
akustyczny combi. 

z komunikatami głosowymi 
wewnętrzny IQ8 Alarm

Nr 807372

współpraca z centralami serii IQ8 Control C i Mi
stopień ochrony: IP30, IP65 (przy zastosowaniu i
dodatkowego gniazda 806201 / 806202)
napięcie zasilania: 8-42 V DC i

otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
poziom dźwięku 97 dB +/- 2 dBi
zaprogramowane komunikaty głosowei
praca tylko na pętli esserbusPlusi

o

Gniazdo czujki IQ8
Nr 805590

do stosowania z czujkami IQ8 oraz i
IQ8Quad
wersja 805591 posiada wbudowany i
przekaźnik NO/NC 

o otemperatura pracy: -20 C do +72 Ci

Gniazdo czujki IQ8 
z wyjściem 

przekaźnikowym
Nr 805591

do stosowania z czujkami IQ8 oraz i
IQ8Quad
wersja 805591 posiada wbudowany i
przekaźnik NO/NC 

o otemperatura pracy: -20 C do +72 Ci

Zewnętrzny wskaźnik 
zadziałania czujki

Nr 801824

do stosowania z czujkami serii 9x00 oraz i
IQ8 i IQ8Quad
stopień ochrony: IP40 i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +70 Ci

Moduł EBK 12R
Nr 808610.10

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
posiada 12 swobodnie programowalnych i
wyjść przekaźnikowych 
stopień ochrony: IP40 (z dedykowaną i
obudową)
napięcie zasilania: 10-42 V DC (w i
zależności od sposobu zasilania modułu)

o otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
do 32 modułów na pętlęi

Moduł EBK 32 LED
   Nr 808611.10

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
posiada 32 wyjścia do podłączenia diód i
LED 
stopień ochrony: IP40 (z dedykowaną i
obudową)
napięcie zasilania: 10-42 V DC (w i
zależności od sposobu zasilania modułu)

o otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
do 32 modułów na pętlęi

Moduł EBK 1G
   Nr 808614.10

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
posiada 1 wejście sygnałowe i
stopień ochrony: IP40 (z dedykowaną i
obudową)
napięcie zasilania: 9-42 V DC (w zależności i
od sposobu zasilania modułu)

o otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
do 31 modułów na pętlęi

Moduł FCT 
24V / 230V

Nr 808600.24/808600.230

współpraca z centralami IQ8 Control i
C i M
moduł kontroli urządzeń pożarowychi
stopień ochrony: IP30 (IP67 ze specjalną i
obudową)
napięcie zasilania: 10-30 V DC lub i
10-24V AC (wersja modułu 24V) oraz 230 
V (wersja modułu 230 V)

Czujka OTG IQ8
Nr 802473

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
wbudowany obustronny izolator zwarć i
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +50 Ci
przydatność czujki do wykrywania pożaru i
testowego: TF1-TF9

Czujka O2T IQ8Quad 
z wbudowanym 
sygnalizatorem 

optycznym
Nr 802383

współpraca z centralami serii IQ8 Control i
C i M
praca tylko na pętli esserbusPlus i
wbudowany obustronny izolator zwarći
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +65 Ci

Czujka O2T IQ8Quad 
z wbudowanym 
sygnalizatorem 
akustycznym

Nr 802384

współpraca z centralami serii IQ8 Control i
C i M
praca tylko na pętli esserbusPlus i
wbudowany obustronny izolator zwarći
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +65 Ci

Czujka O2T IQ8Quad 
z wbudowanym 
sygnalizatorem 

akustycznym oraz 
syntetyzerem mowy

Nr 802386

współpraca z centralami serii IQ8 Control i
C i M
praca tylko na pętli esserbusPlus i
wbudowany obustronny izolator zwarći
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +65 Ci

Czujka termomaksymalna 
IQ8

Nr 802171

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
wbudowany obustronny izolator zwarć i
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi
klasa zadziałania czujki: A1Si

otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
o

Czujka termoróżnicowa 
IQ8

Nr 802271

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
wbudowany obustronny izolator zwarć i
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi
klasa zadziałania czujki: A1i

otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
o

Czujka optyczna 
IQ8

Nr 802371

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
wbudowany obustronny izolator zwarć i
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +72 Ci
przydatność czujki do wykrywania pożaru i
testowego: TF2-B, TF3-B, TF4-C, TF5

Czujka O2T IQ8
Nr 802374

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
wbudowany obustronny izolator zwarć i
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +65 Ci
przydatność czujki do wykrywania pożaru i
testowego: TF1 do TF6

Czujka OTblue IQ8
Nr 802375

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
wbudowany obustronny izolator zwarć i
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +50 Ci
przydatność czujki do wykrywania pożaru i
testowego: TF1-B, TF2-B, TF3-B, TF4-B, 
TF5-B, TF6-B, TF7-A, TF8-B

Bariera iskrobezpieczna 
do stref Ex

Nr 764744

montaż w obudowie 764752 bądź  lub na i
szynie DIN
zastosowanie przy czujkach Ex serii IQ8 i
Quad oraz 9100
posiada certyfikat BAS01 ATEX 7005 i

Bariera iskrobezpieczna 
do stref Ex

Nr 804744

montaż w obudowie 764752 bądź  lub na i
szynie DIN
zastosowanie przy czujkach Ex serii i
IQ8Quad 
posiada certyfikat BAS00 ATEX 7087i

Konwerter 
światłowodowy 

sieci essernet F-ST
Nr 784763

zastosowanie przy sieciowaniu central i
oddalonych od siebie powyżej 1000m 
(konieczność zastosowania światłowodu) 
lub w przypadku gdy zbyt duże zakłócenia 
elektromagnetyczne uniemożliwiają pracę 
w sieci essernet rozprowadzonej na 
zwykłym przewodzie

Moduł RS-232/TTY
Nr 784842

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia podłączenie do centrali i
zewnętrznych urządzeń komunikujących się 
poprzez protokół RS-232 bądź TTY
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Zdalny panel 
wskazań LCD

Nr 785107

montaż na magistrali RS485 płyty głównej i
centrali IQ8Control
realizuje funkcje wyniesionego pola i
wskazań komunikatów centrali ppoż.
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Elementy pętlowe - czujki IQ8, elementy monitorująco-wykonawcze

Czujka O2T IQ8Quad 
z wbudowanym 

sygnalizatorem akustycznym, 
optycznym oraz 

syntetyzerem mowy
Nr 802385

współpraca z centralami serii IQ8 Control i
C i M
praca tylko na pętli esserbusPlus i
wbudowany obustronny izolator zwarći
stopień ochrony: IP42i
napięcie zasilania: 8-42 V DCi

o otemperatura pracy: -20 C do +65 Ci
i

Czujka termoróżnicowa
IQ8 do stref Ex

Nr 803271.EX

iwspółpraca z centralami serii 800x oraz 
IQ8 Control C i M

iwbudowany obustronny izolator zwarć
istopień ochrony: IP43
inapięcie zasilania: 8-21 V DC
izgodny z normą EN 54-5 A1R
itemperatura pracy: -20oC do +50oC
iwspółpraca z barierą iskrobezpieczną 

764744 i 804744

Czujka optyczna IQ8 
do stref Ex

Nr 803371.EX

iwspółpraca z centralami serii 800x oraz 
IQ8 Control C i M

iwbudowany obustronny izolator zwarć
istopień ochrony: IP43
inapięcie zasilania: 8-21 V DC
izgodność z normą EN 54-7
itemperatura pracy: -20oC do +70oC
iwspółpraca z barierą iskrobezpieczną 

764744 i 804744

Czujka O2T IQ8 
do stref Ex

Nr 803374.EX

iwspółpraca z centralami serii 800x oraz 
IQ8 Control C i M

iwbudowany obustronny izolator zwarć
istopień ochrony: IP43
inapięcie zasilania: 8-21 V DC
izgodność z normami EN 54-7/5 B, CEA 

4021
itemperatura pracy: -20oC do +65oC
iwspółpraca z barierą iskrobezpieczną 

764744 i 804744

Moduł EBK 4G/2R
Nr 808613.10/808623

współpraca z centralami serii 800x oraz i
IQ8 Control C i M
posiada 4we/2wy swobodnie programowalne i
stopień ochrony: IP40 (z dedykowaną i
obudową)
napięcie zasilania: 9-42 V DC (w zależności i
od sposobu zasilania modułu)

o otemperatura pracy: -10 C do +50 Ci
do 31 modułów na pętlęi

Obudowa
modułu EBK (RAL 7035)

Nr 788600/788601

stopień ochrony: IP40i
max dwa moduły 808613.10, 808614.10 i
bądź jeden moduł 808610.10, 808611.10
788601 - wersja podtynkowai

Obudowa podtynkowa 
modułu EBK (RAL 7035)

Nr 788601

stopień ochrony: IP40i
max dwa moduły 808613.10, 808614.10 i
bądź jeden moduł 808610.10, 808611.10

Moduł pętli analogowej
Nr 784382.10

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia podłączenie max. 127 i
elementów adresowalnych serii 9200/IQ8 
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Moduł pętli analogowej 
esserbusPlus

Nr 804382.10

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia podłączenie max. 127 i
elementów adresowalnych serii 9200/IQ8 
zastosowanie: centrale IQ8 Control C i Mi
umożliwia podłączenie sygnalizatorów IQ8 i
zasilanych z pętli
brak możliwości stosowania w jednej i
centrali modułów 784382 oraz 804382

Moduł współpracy 
z nadajnikiem 
monitoringu

Nr 771670

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia realizowanie funkcji i
wysterowania sygnału do nadajnika UTA 
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Moduł sieciowy 
essernet 62,5 kBd

Nr 784840.10

montaż na płycie głównej centralii
umożliwia połączenie central serii 800x i
oraz IQ8 Control C i M w sieć 
max. prędkość przesyłu danych: 62,5 kBdi
max. 16 central pracujących w siecii

Moduł sieciowy 
essernet 500 kBd

Nr 784841.10

montaż na płycie głównej centralii
umożliwia połączenie central serii 800x i
oraz IQ8 Control C i M w sieć
max. prędkość przesyłu danych: 500 kBdi
max. 31 central pracujących w siecii

montaż na płycie głównej centralii
umożliwia zainstalowanie 3 i
mikromodułów
maksymalnie 2 karty 772476 w centrali i
IQ8 Control M
zastosowanie w centrali IQ8 Control Mi

Karta peryferii 
z dodatkowym gniazdem 

mikromodułu
Nr 772477 

montaż na płycie głównej centralii
umożliwia zainstalowanie 1 mikromodułui
umożliwia realizowanie funkcji i
wysterowania sygnału do nadajnika UTA
zastosowanie w centrali IQ8 Control C i Mi

Mikromoduł 3 
przekaźników z nadzorem 

ciągłości linii
Nr 787531

Moduł 4 przekaźników 
bezpotencjałowych

Nr 787530

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
4 swobodnie programowane przekaźniki i
NC/NO
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Moduł 4 linii 
konwencjonalnych

Nr 784381   

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
umożliwia podłączenie max. 4 linii i
konwencjonalnych do 30 elementów serii 
9000 na każdej linii
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

montaż na płycie głównej centrali bądź na i
karcie peryferii/rozszerzeń z gniazdami 
mikromodułu
3 swobodnie programowane przekaźniki i
NC/NO
zastosowanie: centrale serii 800x oraz IQ8 i
Control C i M

Karta rozszerzeń 
centrali IQ8 Control M 

na 3 mikromoduły
Nr 772476 

Zespół obsługi 
z wyświetlaczem VGA 
i drukarką bez zwijarki

Nr 786905

montaż w obudowie centralii
wbudowana drukarka termiczna bez i
zwijarki
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 

Panel neutralny ślepy
Nr 786100

zastosowanie w przypadku braku zespołu i
obsługi centrali

Dodatkowy wskaźnik 
192 grup dozorowych

Nr 786000

wymaga dodatkowej obudowy 789303i

Moduł drukarki 
ze zwijarką 

do centrali IQ8 Control
Nr 784892

zastosowanie z zespołem obsługi 786305i

Dodatkowa obudowa 
do centrali IQ8 Control

Nr 789303

niezbędna przy zastosowaniu zespołu i
obsługi 786305 wraz z modułem drukarki 
784892

montaż w obudowie centralii
wyświetlacz LCD 4x20 znakówi
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 
ledowy wskaźnik 64 grup dozorowychi

montaż w obudowie centralii
wyświetlacz LCD 4x20 znakówi
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 
moduł drukarki 784892 należy zamawiać i
osobno

montaż w obudowie centralii
wyświetlacz LCD 4x20 znakówi
wbudowana drukarka termiczna bez i
zwijarki
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 

montaż w obudowie centralii
wyświetlacz VGA 320x240 pixelii
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 

montaż w obudowie centralii
wyświetlacz VGA 320x240 pixelii
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 
ledowy wskaźnik 64 grup dozorowychi

Zespół obsługi 
ze wskaźnikiem 

64 grup dozorowych
Nr 786105

Zespół obsługi 
z miejscem na 

drukarkę ze zwijarką
Nr 786305

Zespół obsługi 
z drukarką bez zwijarki

Nr 786805

Zespół obsługi 
standardowy 

z wyświetlaczem VGA
Nr 786405

Zespół obsługi 
z wyświetlaczem VGA 

i wskaźnikiem 
64 grup dozorowych

Nr 786505

max dwa mikromodułyi
max dwie pętlei
max 127 elementów/grup dozorowych na i
pętlę
max 32 transpondery eBK na pętlęi
wbudowany port komunikacyjny i
RS-485/TTY

Centrala IQ8 Control C, 
wykonanie RACK 19”

Nr 808139

max dwa mikromodułyi
max dwie pętlei
max 127 elementów/grup dozorowych na i
pętlę
max 32 transpondery eBK na pętlęi
wbudowany port komunikacyjny i
RS-485/TTY

Centrala IQ8 Control M.
Nr 808004

max siedem mikromodułówi
max siedem pętlii
max 127 elementów/grup dozorowych na i
pętlę
max 32 transpondery eBK na pętlęi
wbudowany port komunikacyjny i
RS-485/TTY

Centrala IQ8 Control M, 
wykonanie RACK 19”

Nr 808219

max siedem mikromodułówi
max siedem pętlii
max 127 elementów/grup dozorowych na i
pętlę
max 32 transpondery eBK na pętlęi
wbudowany port komunikacyjny i
RS-485/TTY

Zespół obsługi 
standardowy

Nr 786005

montaż w obudowie centralii
wbudowany zamek blokady/dostępu do i
funkcji 
wyświetlacz LCD 4x20 znakówi

Centrala IQ8 Control C
Nr 808003
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