
Създаваме
доверие



Рин Гранд хотел
Букурещ / Румъния

“28 май” Метро станция
Баку / Азербайджан

Търговската сграда Алкафра
Дамам / Саудитска Арабия

Тунизийски Телеком
Тунис

Съдебна палата
Азиатска част / Истанбул

Шопинг център Спутник
Алмати / Казахстан

Банка ЦентърКредит
Алмати / Казахстан

Многоетажна паркинг
зона в Дедения дворец
Москва / Русия

ФГЮ Обединени санаториуми
Сочи / Русия

Москва City Mall
Москва / Русия

Общинска сграда
и Часовникова кула

Тебриз / Иран

Университет Монифия  
Кайро / Египет

Турския Парламент
Анкара / Турция

Офталмичен център
Кайро / Египет

Болницата Ал-Акса
Саудитска Арабия

Университетска болница Ага Хан
Найроби / Кения

Бизнес център „Бели градини” 
Москва / Русия

Varyap  Meridian
Истанбул / Турция

Повече от 30,000 обекта в света
са защитени чрез



Централите от серия MC предлагат 2 или 4 зони, които могат да работят с 230V AC 50Hz или с
24V DC 1.5A външно захранване.

За всяка противопожарна зона могат да бъдат свързани до 32 станартни противопожарни детектори и
неограничен брой ръчни бутони.

Централите MC дават възможност за контрол над зоналните и сиренни изходи, което помага при
търсенето на повреди като незатворени вериги и къси съединения.

Определени зони на централата могат да бъдат изключени чрез „Disable“ или пуснати в „Test Mode“,
за да може таблото да се следи от 1 човек.

С бутона “lamp test” лесно се проверява дали всички LED- диоди функционират правилно или не.

Характеристики

MC серия конвенционални пожароизвестителни централи
Разработени за предоставяне на икономични решения в малки обекти. Конвенционалните
пожароизвестителни централи от серията MС притежават едновременно стилен външен дизайн и SMT
технология за повърхностен монтаж

01. 
02.

03.

04.
05.

06.

07.

08.

09.

10.

Съвместим с EN 54-2и EN 54-4
Създаден за приложение в малки и 
средни обекти
Някои модели използват 24V DC 
1.5A външно захранване
2 или 4 възможни зони
1 сиренен изход, 1 противопожарен 
релеен изход
Сиренният изход поддържа 
максимално 16 MG-5000 или 8 
MG-5200 сиренни строби 
С помощта на функцията “Zonal 
Test” тестове на детекторите могат 
да се извършват от един човек 
Желаните зони на централата могат 
да бъдат изключени чрез функцията 
“Disable”
Удобни за потребителя контролни 
бутони и индикатори
Лесно свързване с кабели

MC-2 Конвенционална
пожароизвестителна централа

MC-4 Конвенционална
пожароизвестителна централа

MC-2M Конвенционална
пожароизвестителна централа

MC-4M Конвенционална
пожароизвестителна централа

МОДЕЛИ
ЦЕНТРАЛИ

Продуктов код             Брой зони              Основно захранване
MC-2                2                              230V AC 50Hz
MC-4                4                              230V AC 50Hz
MC-2M                2                               24V DC, 1,5A
MC-4M                4                               24V DC, 1,5A
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Maxlogic ML-221XX серия конвенционални
пожароизвестителни централи

За серията ML-221XX желаните зони на централата могат да бъдат „Изключени“ и/или в режим „Тест“,
така че централата да се тества от един човек. В случай на включване на алармата за пожар, системата
сама се възстановява, когато работи в режим „Тест“.

Maxlogic ML-221XX конвенционалната пожароизвестителна система е разработена с 2, 4, 8, 16
стандартни зони. Захранването включва автоматично зарядно и схема за управление. Детекторите,
алармиращите линии и изходите към сиренното захранване са под контрол.

Необходимите зони могат да бъдат тествани и изключвани.

Разработени за предоставяне на икономични решерия за приложения на средни обекти. Конвенционалните
пожароизвестителни централи от серията ML-221XX притежават едновременно стилен външен дизайн и SMT
(технология за повърхностен монтаж).

Maxlogic ML-221XX series 

Характеристики
 

MLY-2210 Релеен модул,
8 изхода

Релейният модул предоставя зонален 
релеен изход за централите 
от серия Maxlogic ML-221XX

MLY-2211 Сиренен модул,
8 изхода

Сиренният модул предоставя зонален 
сиренен изход за централи от серия

Maxlogic ML-221XX .

MLY-2212 Мрежов модул
Мрежовият модул предоставя възможност за

свързване на до 32 централи в мрежа с
MGRP-64 ретранслаторен панел.

MLY-2213 Модул на
(опис на събитията) паметта

Модулът предоставя възможност за запаметяване
на събития за централите от серия Maxlogic ML-221XX.

Съвместим с EN 54-2 и EN 54-4
Високо качество и стабилност на 
работа
2, 4, 8 или 16 зонови модела
2 сиренни изхода, противопожарен и 
изход за повреда в релетата
Всеки сиренен изход поддържа 
най-много 16 тип MG-5000 или 8 тип 
MG-5200 сиренни строба
PCB са произведени чрез използване 
на технология за повърхностен 
монтаж
Стилен външен вид
Връзка с PC; (Наблюдение на 
състоянието на централата на PC, 
отдалечени входове за контрол, 
режим за деактивиране на зона)
Зоните на централата могат да се 
увеличат до 256
Допълнителни ретранслаторни 
панели
Запис до 1000 събития в паметта
Карта за релеен изход, 8-степенна 
(осигурява зонален релеен изход)
Карта за сиренен изход, 8-степенна 
(Осигурява зонален сиренен изход)
RS-485 изход
До 32 централи могат да се включат 
в мрежа

01.
02.

03.
04.

05.

06.

07.
08.

09.

10.

11.
12.

13.

14.
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MG / MGR-2000 серия конвенционални пожарни детектори

Камерата е защитена от прах, насекоми и други външни въздействия.

Топлинните детектори измерват промяната на температурата чрез
термо-чувствителни термистори. Дизайнът на детектора позволява
бърза реакция на повишаването на температурата.

MG-2100 Комбиниран топлинен (при рязка промяна) детектор
MGR-2100 Комбиниран топлинен (при рязка промяна) детектор с 
релеен изход
Фото-електичният детектор на дим има инфрачервена камера
за откриване на дим, която използва принципа на откриване на
разсеяната инфрачервена светлина.

MG-2200 Йонизационен детектор на дим
MGR-2200 Йонизационен детектор на дим с релеен изход
Йонизационният детектор на дим има двойна йонизационна камера за
предотвратяване на влиянието на излишната влага и топлина.

MG-2300 Комбиниран топлинен (при рязка промяна) детектор
MGR-2300 Комбиниран топлинен (при рязка промяна) детектор с 
релеен изход

Детекторът може да работи или като фиксиран топлинен или като
детектор на повишаване на топлина. Сигналът на пожарната аларма се
задейства в случай на повишаване от 30°C / минута или повече и/ или от
достигане на прага от 60°C.

MG-2400 Фиксиран топлинен детектор
MGR-2400 Фиксиран топлинен детектор с релеен изход
Сигналът на пожарната аларма се задейства  при достигане на
прага от 60°C. При специална поръчка, може да бъде произведен и
фиксиран топлинен детектор с праг от  90°C.

MG-2500 Мулти-сензорен детектор
MGR-2500 Mулти-сензорен детектор с релеен изход
(фото-електричен детектор на дим + топлинен детектор)
Мулти-сензорът има инфрачервена фото-електична камера за
детектиране на дим, която използва принципа на разсеяната
инфрачервена светлина и термо-чувствителен термистор. Камерата
е защитена от прах, насекоми и други външни въздействия. 
Дизайнът на детектора осигурява бърза реакция на дим и при
повишаване на температурата.

MG-3500 Универсална монтажна конзола
Конзолите са съвместими със конвенционални детектори серия
MG/MGR-2000. Изходът за дистанционен индикатор и стандартен
за детекторите серия MG. Конвенционалните конзоли MG-3500 имат
некорозиращи клеми с никел-кадмиево покритие, които осигуряват
сигурен контакт с конзолата.

Характеристики

Произведени чрез технология за повърхностно монтиране с висока надеждност и чувствителност.

01.
02.
03.
04.

05.
06.

07.

08.

09.

10.

11.
12.

Съвместими с ЕN 54-5 и EN 54-7
Устойчива чувствителност
MGR модели с релеен изход
Двойни пожарни алармени 
индикатори за 360° обзор
Защита от електромагнитни смущения
Клеми за осигуряване на надежден 
контакт с конзолата
Платката е защитена от метална 
кутия
Съместими с конвенционална
монтажна конзола MG-3500 
Съместими с вградени монтажни 
конзоли MG-3600 
Съвместими с кутии за повърхностен 
монтаж серия MG-3700
Изход за дистанционен индикатор
MGR серията се предлага стандартно 
с нормално затворено реле (има 
възможност и за нормално 
отворено реле)
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Тези аксесоари са общи продукти за всички интелигентни аналогови адресируеми алармени системи и
конвенционални пожароизвестителни алармени системи от марките  Mavigard и Maxlogic

Aксесоари за алармени и контролни системи за пожар
и наличие на газ

Характеристики

MG-5100 Конвенционални бутони за ръчно известяване след счупване на стъкло
Ръчният бутон за известяване MG-5100 се активира чрез счупване на покритото с фолио стъкло, 
което не може да нарани пръстите. Когато стъклото се счупи, бутонът, който нормално е долепен 
до него, се включва.

MG-5120 Конвенционални бутони за ръчно известяване, рестартиращи се
MG-5130 Конвенционални бутони за ръчно известяване, защитени от влага (IP67)
Ръчният бутон за известяване се активира чрез натискане на гъвкавия пластмасов капак. Бутонът, 
нормално долепен до пластмасовия капак, се включва и остава включен, докато не се рестартира. 
Бутонът за ръчно известяване MG-5130 е защитен от влага (IP67) и може да се използва на открито.

ML-2180 Конвенционален детектор за теч на вода
ML-2181 Конвенционален детектор за теч на вода с реле
Детекторите за теч на вода се инсталират в области, където има риск от наводняване. 
Детекторът се включва 1,5 м кабел с датчик на края. Детекторът се монтира в позиция, така че 
датчикът да бъде на 1 – 3 мм над пода. Детекторите за теч на вода покриват макс. 20 кв. м. 
Налични са също и конвенционални детектори на теч на вода с релеен изход.

MG-4000 Дистанционен индикатор
Дистанционните индикатори улесняват идентифицирането на местоположението на източника
на алармата след като са свързани със съответния задействан детектор, който е монтиран над
окачен таван или в помещение. Те са съвместими със всички конвенционални и аналогови
адресируеми пожарни детектори. Инсталират се посредством монтажна кутия MG-4100.

MG-5000 Електронна сирена
MG-5200 Електронна сирена със стробосветлина
Максималната сила на звука ена сирената е 110 dB(A) 24 V DC на 1 m. и тези сирени са за
употреба на закрито. Стробо-светлината има мощност 3 W и честота на присветване 150/минута.

MG-5400 Пожарен звънец (6 инча)
Звънецът е проектиран така че да осигури надеждна работа при ниска консумация на ток.
Вграденият варистор в микро-моторния блок подтиска електромагнитното и радио
излъчване от уреда.

Захранващи блокове
Захранващите блокове с превключващ режим се предлагат в модели с изходящо напрежение
24 V DC, и ток 2.5A, 4A, 5A, 7A и 10A. Захранващите блокове се контролират от микропроцесор
и осъщестявват непрекъснато наблюдение за грешки (заземяване, батерии, 24 V DC, прекъсване
на захранването 220 V и пр.).

01.

02.

03.

04.

Електронните сирени и сирените 
със стробо-светлина са съвмести-
ми с ЕN 54-3, ръчните известител-
ни бутони са съвместими с EN 
54-11, а захранващите блокове са 
съвместими с EN 54-4
Детектори на теч на вода при 
риск от наводнение
Електронните сирени и сирените 
със стробосветлина осигуряват 
звуков сигнал със сила 105dB(A) 
при макс. 24 V DC
Електронните пожарни звънци с 
диаметър 150 mm осигуряват 
голяма сила на звука

Продуктов код
MG-5100
MG-5120
MG-5130
MG-4000
MG-4000.A
MG-4100
ML-2180
ML-2181

Описание
Ръчен бутон за известяване, с чупещо се стъкло
Ръчен бутон за известяване, рестартиращ се
Ръчен бутон за известяване, влагозащитен  (IP67)
Дистанционен индикатор
Дистанционен индикатор за детектори от адресируема система
Монтажна кутия за дистанционен индикатор
Конвенционален детектор за теч на вода
Конвенционален детектор за теч на вода с реле

МОДЕЛИ
АКСЕСОАРИ

Описание
Електронна сирена, червена, 12/24 V DC
Електронна сирена със стробо-светлина, червена,  12/24 V DC
Пожарен звънец, червен, 24 V DC, 150mm
Mavigard  SMPS захранващ блок с превключващ режим 2.5 A
Mavigard  SMPS  захранващ блок в превключващ режим, 4 A
Mavigard  SMPS  захранващ блок с превключващ режим 5 A
Mavigard  SMPS захранващ блок с превключващ режимt, 7 A
Mavigard  SMPS  захранващ блок с превключващ режим, 10 A

Продуктов код
MG-5000
MG-5200
MG-5400
MG-7050
MG-7080
ML-0515
ML-0517
ML-05110

www.rak.bg

6



Maxlogic ML-2170 серия конвенционален детектор на
дим-лъчев тип

Продуктов код
ML-2170

   Описание

Конвенционален детектор на дим лъчев тип Maxlogic
(включва приемник и предавател)

МОДЕЛИ

ML-2170 Conventional Beam Type Smoke Detector

Характеристики

Детекторът на дим лъчев тип Maxlogic се състои от 2 части – приемник и предавател.
Те трябва да се монтират с лице срещуположно един на друг на разстояние от 5 до 100 m.

Детекторът работи на принципа на разсейването на светлината. При нормални условия, фоточувствителният
елемент приема светлината, излъчвана от предавателя. Предавателят се калибрира до предварително
зададени нива на чувствителност базирани на процент от общото разсейване.

Бутони за лесно програмиране.
5 нива на чувствителност, които могат лесно да бъдат избрани (%25, %30, %40, %50 and %60).
Безжична комуникация между предавателя и приемника.

Проектиран за откриване на дим в складове, спортни зали, големи търговски центрове и др.

01.

02.

03.

04.
05.

06.
07.

08.

09.
10.

11.

12.
13.
14.

Осигурява функционална, 
гъвкава и надеждна работа с 
използване на микропроцесор
4-знаков цифров екран за лесно 
въвеждане в експлоатация
Защитава от пожар около 1500 
кв. м.
Вход за свързване на зони
Релейни изходи за пожарна 
аларма и грешки
Контрол срещу грешки
Платката е защитена от 
метална кутия
Стабилна чувствителност и 
висока надеждност
Микропроцесорен контрол
Произведен по технология за 
повърхностно монтиране
Защита от електромагнитни 
въздействия
Дневен / нощен режим
Възможност за изключване
Настройка на времето за 
реакция
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TGDR-1224M

Характеристики

Детектори на газ (LPG) и метан
LPG (бутан + пропан) и метан (природен газ) са 
експлозивни въглеводородни газове. Детекторите
на газ и метан реагират със звуков и визуален сигнал
преди течът да достигне 10%  LEL
(долна граница на експлозия).

Лесните за употреба детектори на газ Mavigard са с широка приложимост и надеждност.

GD / GDR / TGDR серия детектори за газ

Продуктов код
GDR-1224L
GD-220L
GDR-220L
GDR-1224M
GD-220M
GDR-220M

Описание
Детектор на газ LPG  (бутан+пропан) , 12/24  V  DC,  с реле
Детектор на газ LPG  (бутан+пропан),  220  V  AC
Детектор на газ  LPG  (бутан+пропан),  220  V  AC,  с реле
Детектор на метан (природен газ),  12/24  V  DC,  с реле
Детектор на метан (природен газ),  220  V  AC
Детектор на метан (природен газ),  220  V  AC,  с реле

МОДЕЛИ ДЕТЕКТОРИ
НА ГАЗ

Продуктов код
TGDR-1224M
MG-3500
MG-3600

Описание
Детектор на метан (природен газ),  12/24  V  DC,  с реле
Конзола за конвенционален детектор
Вградена монтажна конзола

ДЕТЕКТОРИ НА
МЕТАН (ПРИРОДЕН ГАЗ)

Детектори на метан (природен газ)
таванен тип
Детекторите на газ таванен тип TGDR-1224M 
имат същия външен вид и размери както и 
пожарните детектори Мавигард.  За детекторите
на газ таванен тип също се изисква конзола за 
монтиране.

01.
02.

03.

04.
05.

06.

07.

08.

09.

Съвместими с EN 50194 и EN 50291
LED индикатори за включване,аларма 
за наличие на газ и грешка
Бутон за тест на LED индикаторите и 
звънеца
Вградена сирена (звънец)
5 години живот на сензора при 
нормални експлоатационни условия
Стабилна чувствителност и висока 
надеждност
Съвместим с конвенционалните 
контролни табла за известяване за 
пожар и наличие на газ - Мавигард
Моделите с релеен изход са 
съвместими с повечето контролни 
табла за пожароизвестителни 
инсталации и охрана
Микропроцесорен контрол

www.rak.bg
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Пожароизвестителните централи от серията Maxlogic предлагат качествено изпълнение чрез VIP
комуникационен протокол, имат капацитет от 1016 адреса чрез своята разширяема модулна
структура до 8 линии.

Maxlogic ML-121X/ML-123X/ML-124X.P серия интелигентни
аналогови адресируеми пожароизвестителни централи

Характеристики

ML-123X

ML-121X

Интелигетните аналогови адресируеми пожароизвестителни централи от серията Maxlogic използват
модерна микропроцесорна технология за високо ниво на сигурност.
Адресируемите детектори, бутони, звукови сигнализатори захранени от контура, интерфейсни модули 
(контролни и модули за наблюдение) и аналоговите адресируеми газови детектори могат да бъдат 
програмирани, за да работят ефективно съобразно причинно-следствените сценарии и
пожароизвестяването може да бъде извършено от автоматично по този начин.
Неоторизирани лица не могат да използват системата с помощта на основната контролираща структура.
Всички резултани на изхода на системата имат опция за наблюдение/ненаблюдение и прекъсване.
Има възможност да се избере тип на събинтие за всички входно-изходни устройства, както и да се
създаде дефинирано от потребителя тип събитие.

Налични са 0, 1, 2 контурни модели от 
ML-121X серията интелигетни, аналогови, 
адресируеми пожароизвестителни ЦЕНТРАЛИ.
Централите ML-121X могат да бъдат разшире-
ни до 2 контура в една и съща кутия, което е 
предимството на модулната структура.
Сериията ML-121X интелигентни, аналогови, 
адресируеми пожароизвестителни контролни 
централи имат същите технически специфика-
ции като серията ML-123X с изключение на 
капацитета на веригата.

Съвместимост с EN54-2 и EN54-4
Съвместимост със сериията Mavigard 
Harezmic адресируеми устройства
До 64 централи и/или повторителни 
панели могат да бъдат свързани 
чрез CAN протокол в мрежа
Разширяема структура до 8 контура, 
с максимален капацитет от 1016 
адреса за всяка централа
Възможност за интегриране в 
системи за управление на сгради 
чрез Мodbus протоколи
1000 автоматични режима 
(реагиране на действие)
1000 зони, определени от ползвате-
лите и 1000 памет за регистриране 
на събития
Най-голям приоритет при посочване 
на пожароизвестяване, различни 
бутони при пожар и при други 
събития, класификация по категории 
при различни събития 
Часовник в реално време
Прекъсване на комуникацията за 1.5 
сек. за бързо пожароизвестяване
Проверка на всички устройства в 
контура за 7.5 секунди
4 програмируеми управляеми 
отдалечени входа
Защита от електромагнитно влияние
Наблюдаеми периферни устройства, 
карти за разширение (захранване, 
контурни разширения, принтер...)
Дневен и нощен режим, пред-алар-
ма, предупредение за замърсяване 
на датчиците
Виртуална централа, мониторинг 
приложения
Входно-изходните модули могат да 
бъдат директно свързани към 
централата
Модерни контролни и мониторинго-
ви функции
Обновяване на софтуера на място с 
помощта на Boot Loader софтуер
Допълнителни възможности за 
настройка на параметрите на 
входно-изходните устройства 
Създаване на дефинирани от 
потребителя типове събития

01.
02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Maxlogic
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Maxlogic & Mavigard 

64

2

3

1

RS232/RS485

GPRS

TCP-IP

MODBUS

BACNET

Функции

Mavigard и Maxlogic са
надеждни и удобни за потребителя
пожароизвестителни системи за контрол и в
най-сложните обекти. Те дават всички
възможности и отговарят на
всички изисквания за защита.

Възможности на
Mavigard и Maxlogic
аналогови адресируеми
пожароизвестителни
системи

ML-12516.NTPA
Пожароизвестителна 
централа

MG-9100
Фото-електричен
детектор на дим

MG-6200
Превключвател за

наблюдение

MG-8130
Адресируем 

ръчен пожароизвеститлен 
бутон с изолиращ модул

и функция, „reset“

MG-8120
Адресируем ръчен 
бутон, устойчив на

атмосферни влияния
(IP67)

MG-4000
Дистанционен 

индикатор

ML-1170
Интелигентен адресируем

лъчев детектор на дим

Входове за противопожарна автоматизация

Информация за Sprinkler системата

Информация за вентилационна ON/OFF система за налягане

Информация за ON/OFF димната клапа

Информация за аварийната осветилена система

Газ-стоп система

Система за ранно предупреждение за земетресения

Алармена система

Пожарогасителна система

ML-1180
Детектор на водни

течове

ML-12516.D
Пожароизвестителна централа

ML-1207
GCU модул

ML-1280
7” TFT Симулаторен панел

Информация за спешната оповестителна система за сигурност

Модулна структура, която може да 
създаде и разшири системата за 
пожароизвестяване от 1 до 16 
цикъла
До 64 централи и/или повторител-
ни панели могат да бъдат 
свързани чрез CAN протокол в 
мрежа.
16 цикъла x 127 адреса x 64 
централи прави общо 130 048 
устройства, които се интегрират в 
пожароизвестителната система и 
работят в една мрежа
Интеграция с други системи 
за сигурност
Възможна е интеграция на 
конвенционални системи или зони 
като част от адресируемата
Loop Manager софтуер може да 
работи под Windows
Мониторинг в графична среда 
чрез компютър и софтуер за 
отдалечено управление 
Програмируеми входове и изходи 
на централата
Базирани на устройство или 
събитие сценарии за алармиране
Постоянно сканиране на кръговете

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.



Изходи към допълнителни устройства

Асансьори

Налягане на вентилация

Вентилационни шлюзове

Система за сигурност

Аварийна осветителна система

Ел. табла

Управляващи клапани

Климатична система

Пожарогасителна
система

AGD-1224M/VIP
Адресируем детектор за 

Изтичане на ГАЗ

ML-1102
Основа с вградена сирена 

с подсветка, захранва
се от контура

ML-1101 Loop 
Основа с вградена сирена 

захранва се  от контура

MG-9400
Комбиниран детектор

MG-6100
Релеен Модул

MG-6300
Адресируем Разширител за 

Конвенционални сирени

MG-6408
Разширител за

конвенционална линия,
8-way

MG-6500
Изолатор на 

късо съединение
MG-6600

Адресируема Сирена
за директно свързване

в контура

MG-1910 .A
Mavigard  Въздуховоден модул

MG-6610
Адресируема Сирена

с подсветка за директно
свързване в контура

MG-6200
Switch monitor,

1-way input

MG-2100
Конвенционален
Димно-оптичен

детектор

MG-2300
Конвенционален

Термичен детектор

MG-2500
Конвенционален

Комбиниран детектор

MG-5400
Конвенционален Звънец

MG-5200
Конвенционална сирена с подсветка

MG-5000
Конвенционална сирена

ML-05110
Захранващ блок 24V

(SMPS)

ML-1170 
Адресируем Линеен детектор

Адресируем
Термичен Детектор

Шина за пробовземане

Високочувствителна
Димно-оптичка система

MG-9300

11

Maxlogic
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RS232
RS485

GPRS
RS232
RS485

GPRS TCP/IP

1 2 3 4 15 16

TCP/IP
Maxlogic 

intelligent analogue addressable fire detection system

GCU модулът осигурява връзка със супервайзора на Maxlogic интелигентна аналогова
адресируема пожароизвестителна система и/или със системите за управление на сградата. 
GCU модулът осигурява връзка с приложението за управление на сградата чрез RS-232/RS-485,
GPRS, TCP/IP  и Modbus комуникационни модули.
При връзката със супервайзора GCU модулът използва RS-232, RS-485 за близък достъп; IP
връзка като GPRS и TCP/IP модули се използват за по-дълги разстояния.
GCU модулът взаимодейства със системата за управление на сградата.
GCU модулът има модулна структура. Този модул има капацитет до 16 разширяеми комуникационни
модули. Комуникационните модули в GCU съдържат същите комуникационни модули или различни такива.

GCU модулите, предлагайки високо ниво на обслужване чрез VIP комуникационни протоколи,
осигуряват връзка със системите за управление на сградата чрез контролно приложение.

Maxlogic интелигентен аналогов адресируем системен GCU
(Gateway контролен елемент) модул

Характеристики

ML-1207 GCU (Gateway контролен елемент) модул

Софтуер за графично наблюдение
и управление 

Разширяеми комуникационни модули до 16 елемента

Интелигентна, аналогова, адресируема, 
пожароизвестителна 
система съвместима с Maxlogic
Възможност за връзка с компютри 
(RS-232/RS485 за близък достъп 
GPRS/TCP-IP за отдалечен контрол)
Взаимодействие със системата за 
управление на сградата чрез Modbus 
протоколи
Наблюдение и управление на 1000
различни места чрез  супервайзор
Свързване на възможности за 
модерна модулна структура с до 16
разширяеми комуникационни модули
Модерна сигурност с непрекъсната 
връзка с резервна работна структура
GCU използва в една и съща мрежа 
до 63 елемента
Прецизен контрол на комуникационните 
данни
Непрекъснато наблюдение на
комуникацията за грешки
Защита от електромагнитни смущения

01.

02. 

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.
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Maxlogic самозахранваща се сирена/сирена с флаш лампа е идеалното решение за всеки тип пожароизвестително приложение. 
Основното й приложение е да се инсталира под интелигентни аналогови адресируеми детектори за дим и топлина, 
за да открие и алармира в една и съща точка, намалявайки разходите за окабеляване и инсталация. Може също да бъде 
използвана като самостоятелен звуков сигнализатор/звуков светлинен индикатор. Звуковият светлинен индикатор има
уникален дизайн, който може да се забележи от всеки един ъгъл, включително отдолу. При звук от 85dB, 8 тона и сила на звука,
сирената е идеална за  зони с нисък околен шум, където е желатално да се включат голям брой звукови източници в ниския регистър,
като офиси и хотелски стаи.

Maxlogic ML-110X серия интелигентна аналогова адресируема 
самозахранваща се сирена/сирена с флаш лампа

Характеристики

Микропроцесорно управление 
Самозахранваща се
Софтуерно адресируема чрез 
адресен програматор
Съвместима с VIP комуникационния 
протокол
Съвместима с всички аналогови 
адресируеми пожароизвестителни 
детектори
Може да бъде включена в причинно-
следствени конфигурации
Произвежда се чрез технология за 
повърхностен монтаж

01.
02.
03.

04.

05.

06.

07.

ML-1101 Maxlogic интелигентна
аналогова адресируема самозахранваща се сирена

ML-1102 Maxlogic интелигентна
аналогова адресируема самозахранваща се сирена с маяк

ОСНОВНИ АЛАРМЕНИ
МОДЕЛИ

Продуктов  код     Описание

ML-1101      Maxlogic  интелигентна аналогова
адресируема самозахранваща се  сирена

Maxlogic  интелигантнааналогова
адресируема самозахранваща се
сирена с маяк

ML-1102

Maxlogic

www.rak.bg
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Интелигентните аналогови адресируеми пожароизвестяващи детектори, предлагат високо
качество на работа чрез VIP комуникационен протокол, осигуряват високо ниво на надеждност
в резултат на стабилните си детекторни функции.

MG-9000 серия интелигентни аналогови адресируеми 
пожароизвестителни детектори

Характеристики MG-9100 интелигентен аналогов адресируем фото-електричен
детектор на дим

Фото-електричният димен детектор използва принципа на
разсейването на светлината. Той има инфрачервен източник на
светлина, който излъчва сигнали и фотодиод, който улавя разсеяната
светлина чрез ефекта, породен от навлизащия в кутията дим. Кутията е
проектирана за защита от прах, насекоми и други външни влияния.

MG-93XX интелигентен аналогов адресируем неподвижен
детектор на топлина с фиксирана стойност

MG-9400 интелигентен аналогов адресируем многосензорен
детектор (фото-електричен, димен + топлинен)

MG-9200 интелигентен аналогов адресируем йонизационен
детектор на дим

Йонизационният димен детектор притежава разделена на две
йонизационна кутия, която го предпазва от въздействието на прекомерна
влажност и топлина. Едната половина на кутията функционира като еталон,
а другата отчита пробите. Кутията е проектирана за защита от прах,
насекоми и други външни влияния.

Неподвижният топлинен детектор отчита топлината с
помощта на термистор. Налични са модели с праг на алармата на
30 ̊ С, 45 ̊ С, 60 ̊ С, 75 ̊ С и 90 ̊ С.
Противопожарната аларма се включва, когато топлината
достигне праговите нива. Кутията е проектирана, за да бъде
чувствителна към измерването на температурата на околната среда.

Многосензорният детектор притежава фотоелектрична кутия
за отчитане на дим и чувствителен към температурата термистор.
Кутията е проектирана за защита от прах, насекоми и други външни
влияния. Дизайнът на кутията осигурява максимална чувствителност
към дим и промяна на температурата.

MG-9300 интелигентен аналогов адресируем детектор на
топлина Mavigard

Топлиннията детектор отчита температурните промени чрез
температурно чувствителни термистори. Детекторът може да работи
или като детектор на фиксирана температура или като детектор на
степента на покачване на топлината. Кутията е проектирана, за да
бъде чувствителна към измерването на температурата на
околната среда.

Съвместим с EN 54-2 и EN 54-4
Двойни противопожарни 
индикатори за 360° обхват
‘Soft’ адресируеми чрез 
използването на адресен 
програматор
Дистанционен сигнален изход
Прекъсване на връзката за бързо 
отчитане на противопожарната 
аларма в рамките на 1.5 секунди.
Постоянна чувствителност
PCB защитен чрез метална кутия
Защита от електромагнитно 
въздействие
Съвместима монтажна основа с 
MG-3510 серии
Съвместима основа за вграждане 
с MG-3600 серии
Съвместима обратна страна на 
кутията за монтаж с MG-3700 
серии 
Микропроцесорно управление
Стягащи клеми, за да се 
гарантира твърд контакт с 
основата
Произведено чрез използване на 
технологията за повърхностен 
монтаж

01.
02.

03. 

04.
05.

06.
07.
08. 

09.

10.

11.

12.
13.

14.
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28mm

MG-3700 устойчива на атмосферни влияния задна кутия за повърхностен монтаж

MG-3700 серията задни кутии за монтаж на открито се използват при тежки метеорологични условия.
Задната кутията се монтира повърхностно. 

MG-3510 адресируема монтажна основа

Най-новите MG-3510 аналогови монтажни основи са съвместими с MG-9000
аналогови адресируеми детектори. Изходът на дистанционния показател
е стандартен за детектори серия MG. Адресируемата монтажна основа има контакти
с Ni-Cd покритие, които са защитени от корозия. Използват се при монтаж на стени
и тавани.

MG-3600 монтажна основа за вграждане

Монтажната основа за вграждане се използва за монтиране както на конвенционални,
така и на аналогови адресируеми детектори върху окачени тавани от всякакъв вид 
(метални, гипсови и др. ). Основата позволява създаване на по-естетични архитектурни
приложения. Основите се произвеждат от АВS и имат същия цвят като детекторите.
Основите се вграждат идеално в тавана с помощта на две скоби и винтове от 
неръждаема стомана.

Ефектът, породен от дима, поражда 
натрупването му по тавана. Когато детекторите 
са подравнени с точното ниво на тавана, е 
по-трудно да се открие натрупаният дим. За 
предпазване от такъв резултат монтажната 
основа на MG 3600 е проектирана след много 
симулации на пожар и прецизни тестове.

МОДЕЛИ НА 
ДЕТЕКТОРИ

Продуктов код Описание
MG-9100            Фото-електричен детектор на дим
MG-9200            Йонизационен детектор на дим
MG-9300            Топлинен детектор
MG-9330            Фиксиран топлинен детектор,  30°C
MG-9345            Фиксиран топлинен детектор,  45°C
MG-9360            Фиксиран топлинен детектор,  60°C
MG-9375            Фиксиран топлинен детектор,  75°C
MG-9390            Фиксиран топлинен детектор,  90°C
MG-9400            Мултисензорен детектор 

АКСЕСОАРИ

Продуктов код Описание
MG-3510 Адресируема монтажна основа
MG-3600 Монтажна основа за вграждане
MG-3700 Атмосферо-устойчива задна кутия за

повърхностен монтаж

(фото-електр.- димен+топлинен)
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Модулите за наблюдение и управление могат да взаимодействат с периферни системи,
създавайки свързани разпознавания при пожарните сценарии. По същия начин както при
периферните системи за наблюдение управлението може да се реализира чрез
управляващи модули.

.........................................................................................

Характеристики

Модулите за наблюдение и управление предлагат високи експлоатационни качества чрез VIP
комуникационен протокол и могат да бъдат конфигурирани за работа в причинно-следствени
автоматизирани пожарни сценарии.

Интелигентни адресируеми аналогови модули за 
наблюдение и управление

MG-6100 Реле контролер, едностепенен изход
MG-6108 Реле контролер, 8 степенен изход
Модулите не променят напрежението върху  нормално отворени и
затворени контакти, които се самозахранват и не изискват
допълнително външно захранване.
 MG-6700 Мрежов реле контролер, едностепенен изход,
250V AC 8A
Модулът има един мрежов изход с еднополярни контакти без
напрежение и максимално натоварване от 8 250 V AC. Релето
може да работи като нормално затворено или нормално отворено.

MG-6200 Превключвател за наблюдение, едностепенен вход
MG-6208 Превключвател за наблюдение, 8 степенен вход
Модулите могат да наблюдават промяната на напрежението
едновременно върху нормално отворени и затворени контакти,
които не изискват външно захранване.

MG-6300 Звуков/сиренен контролер, едостепенен изход
MG-6308 Звуков/сиренен контролер, 8 степенен изход
Модулите непрекъснато наблюдават аудиовизуалните устройства
за предупреждение за отворени вериги и къси съединения, като
изискват външно захранване.

MG-6400 Зонов наблюдател, едностепенен вход
MG-6408 Зонов наблюдател, 8 степенен вход
Модулите непрекъснато наблюдават устройствата за откриване за  
отворени вериги и къси съединения, като изискват външно захранване.

ML-0314 Звуков/сиренен разширителен панел, 4 степенен изход
Панелите непрекъснато наблюдават сирените за отворени вериги и
къси съединения. Изискваното 5A SMPS захранване се съдържа в панела.

ТИПОВЕ МОДУЛИ 

Продуктов код Продуктов код
MG-6100 Реле контролен, едностепенен изход
MG-6108 Реле контролер, 8 степенен изход
MG-6200 Превключвател за наблюдение, едностепенен вход
MG-6208 Превключвател за наблюдение, 8 степенен вход
MG-6300 Звуков/сиренен контролер, едностепенен изход
MG-6308 Звуков/сиренен контролер, 8 степенен изход
MG-6400 Зонов наблюдател, едностепенен вход
MG-6408 Зонов наблюдател, 8 степенен вход
MG-6700 Мрежов реле контролер, едонстепенен изход,250 V AC 8A
MG-6308.SMPS           Звуков модул за управление, 8 степенен изход, с 5A SMPS захранване
MG-6408.SMPS            Зонов наблюдател, 8степенен вход, с 5A SMPS захранванеy
ML-0314                     Звуков/сирренен разширителен панел, 4 степенен изход

Съвместим с EN 54-18
Микропроцесорно управление
‘Soft’ адресиреум чрез 
използване на адресен 
програматор
Лесно програмируем чрез 
управление на веригата
LED-индикирано активиране и 
проблем при работа
Самозахравнащи се 
превключватели за 
наблюдение и реле контролери
Модул за звуков/сирена 
контролер и зонов 
наблюдател, работещи с 24V DC 
външно захранване
Наблюдение за повреди в 
захранването чрез 
превключвателите без 
напрежение
8 степенен вход и 8 степенен 
изход модулни модели
Вътрешно захранване на 8 
степенния звуков/сирена модел 
за управление – по избор
Вътрешно захранване за 8 
степенен модул на зонов 
наблюдател – по избор 
Естетичен дизайн
Произведен чрез използването 
на технология за повърхностен 
монтаж

01.
02.
03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.
13.
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Аксесоарите, създадени за интелигентна аналогова адресируема система , които предлагат високо
качество на работа се състоят от аудиовизуални предупредителни устройства, ръчни бутони и
адресен програматор.

Аксесоари за интелигентна аналогова
адресируема система

Характеристики
MG-6500 Изолатор на късо съединение
Модулът се използва за изолация на линеен сектор, засегнат от късо съединение,
като по този начин се предпазва павилната работа на останалата част от веригата.
Препоръчва се свързване на един модул за изолиране на късо съединение на всеки
20 адресируеми устройства. Модулът автоматично се деактивира ведната след края
на късото съединение. Модулът не изисква да бъде адресиран.

ML-1180 Интелигентен аналогов адресируем детектор на водни течове
Детекторите на водни течове се монтират в зони, където водните течове могат да бъдат
рискови. Детекторите съдържат 1.5 кабел със чувствителна сонда в края. Детекторите
на водни течове се монтират на място, така, че сондата да бъде 1-3 мм над пода. Детекторът
на водни течове максимално покрива 20 м2, за успешно откриване на теч, разстоянието
между детекторите не бива да надхвърля 3 метра. Детекторите на водни течове се захранват
от линията.

 
MG-6600 Symphoni SY/C интелигентна аналогова адресируема сирена със
захранване (включен VIP комуникационен модул)
MG-6610 SY/AV/C/CL Symphoni AV интелигентна аналогова адресируема
строб сирена със захранване (включен VIP комуникационен модул)
Сирената е проектирана за вътрешна употреба и дава 95 dB(А) изход на 1 метър при
пълна комуникационна съвместимост с VIP протокола. Устройствата са самозахранващи
се и могат да бъдат включени в пожарните сценарии. MG-6610 работи с честота 1 Hz.

MG-8110 Адресируем ръчен пожароизвестителен бутон с функция „reset“
MG-8120 Адресируем ръчен пожароизвестителен бутон,
атмосферо защитен (IP67)
Ръчният пожароизвестителен бутон се активира при счупване на покриващото го
стъкло. Когато стъклото е счупено, превключвателят, който нормално стои върху
ръба на стъклото, променя своята позиция и остава така, докато не се монитра
ново стъкло. Ръчният пожароизвестителен бутон е снабден с мигащ червен LED
индикатор, който свети непрекъснато, когато е активиран. MG-8120 адресируемият
ръчен пожароизвестителен бутон е устойчив на атмосферни влияния и е
покрит с IP67 защитно стъкло.

MG-8130 Адресируем ръчен пожароизвестителен бутон с изолиращ
модул и “reset”
MG-8130 адресируемият ръчен пожароизвестителен бутон има 2 LED индикатора.
Червеният LED индикатор свети при Активиране, а жълтият LED свети при късо
съединение във веригата. MG-8130 съдържа функциите и на двете серии MG-8110
(адресируем ръчен пожароизвестителен бутон с “reset”) и MG-6500
(изолатор за късо съединение).

MG-8200 Адресен програматор

АКСЕСОАРИ

Продуктов код Описание
MG-6500        Изолатор на късо съединение
ML-1180        Детектор на водни течове
MG-6600        Адресируема сирена със захранване
MG-6610        Маяк за адресируема система със захранване
MG-8110        Ръчен пожароизвестителен бутон с функция „reset“
MG-8120      Атмосферо-защитен ръчен бутон при пожар (IP67)
MG-8130      Ръчен бутон с изолиращ модул и с функция „reset“
MG-8200      Адресен програматор

Предупредителните устройства 
са съвместими с EN 54-3, ръчните 
бутони са съвместими с EN 54-11
Микропроцесорно управление
‘Soft’ адресируеми чрез адресен 
програматор
Лесно програмируеми чрез 
управление на верига
Възможност за интегриране в 
причинно-следствени сценарии
LED индикация
Мониторинг на аналоговата 
стойност
Измерване на нивото на 
замърсяване
Естетичен дизайн
Произведени чрез използване на 
технология за повърхностен монтаж

01.

02.
03.

04.

05.

06.
07.

08.

09.
10.
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e-mail

sms

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.
10.

11.

Интеграция със CCTV система,
едновременно наблюдение 
на един и същи екран
До 64 централи и / или
повторители в една мрежа 
могат едновременно да се 
наблюдават и управляват
Софтуера стартира 
автоматично заедно с 
пускането на компютъра
Интеграция на строителни 
планове като карти 
Конфигурацията на алармените 
събития е синхронизирана с 
файловете от Loop Мanager
Дефиниране на 10 различни 
потребители
Звукови нотификации за 
различните типове събития
Възможност за настройки на 
алармите според потребителя
Памет на събития
Изпращане на алармени 
съобщения по LAN / WAN чрез
TCP / IP протокол
Езици- Английски, Руски

До 64 централи и/или повторители работещи в мрежа могат да бъдат наблюдавани и управлявани
в графична среда на един компютър. 

Графичен софтуер за мониторинг и управление на аналогови
адресируеми системи

Характеристики

Пожар, грешка, и други събития могат да бъдат
групирани по тип.
В помощ на тази функция e-mail и/или sms отчетите могат
да се изпращат на oторизирани лица периодично.

Supervisor е специално създаден софтуер, който позволява мониторинг и управление на 
пожароизвестителни системи по архитектурен и графичен начин.
Комуникацията между компютъра и пожароизвестителните системи може да се реализира по 
RS-232 или RS-485 а за по-дълги разстояния- чрез  GPRS или TCP-IP връзка.
Чрез инсталиране на Supervisor patch file  на друг компютър е възможно да се изпратят алармени 
съобщения автоматично или ръчно по LAN и WAN.
Нивата на замърсяване на детекторите в аналоговите адресируеми системи могат да бъдат 
проверявани за всяко устройство индивидуално, като  резултатите се отчитат периодично по 
зададен график.

MHS-1001
MHS-1004
MHS-1008
MHS-1016
MHS-1032
MHS-1064
MHS-2100
MHS-2200
MHS-2300
MHS-2400
MHS-2500
MHS-2700
MHS-2800
ML-1610

ML-1621

1
RS232/RS485GPRSTCP/IP

2

1000
RS232/RS485GPRSTCP/IP

TCP/IP GPRS RS232/RS485

Един супервайзор/служител може да наблюдава и управлява до 1000 различни 
аналогови адресируеми системи.

Интегрираните камери за видео наблюдение могат да се гледат отдалечено.

Памет за всяко събитие, back-up,
сортиране по дата и тип събитие с
цветна маркировка на екран.

Комуникацията (т.е. конферентно
обаждане по телефона) на пожарна
и други телефонни номера се
осъществява чрез интегрирана
VOIP (Voice over IP) система.

Архитектурните планове на 
сградите могат да се въведат
в Supervisor graphic software
като карти, като всеки детектор 
може да се укаже като позиция.

В случай на алармено събитие, 
се визуализира картата заедно
с детайлна информация за 
конкретната ситуация.

Код Описание
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 1 централа
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 4 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 8 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 16 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 32 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 64 централи
USB  хардуерен ключ
Мрежов алармен софтуер за 10 потребители
Мрежов алармен софтуер за 25 потребители
Мрежов алармен софтуер за 50 потребители
RS-232 / USB конвертер
RS-485 / USB конвертер
Supevisor  SMS  модул  (без SIM карта),  с 3A  захранване
Maxlogic  intelligent   loop  manager  firmware
(вкл. комуникационен кабел и  MHS-2500  конвертер)

ML-1280  Конфигуриращ софтуер  за  7’’  Mimic  Panel
(вкл. комуникационен кабел и  MHS-2500  конвертер)

СОФТУЕР И
АКСЕСОАРИ

18

www.rak.bg



MHS-1001
MHS-1004
MHS-1008
MHS-1016
MHS-1032
MHS-1064
MHS-2100
MHS-2200
MHS-2300
MHS-2400
MHS-2500
MHS-2700
MHS-2800
ML-1610

ML-1621

1
RS232/RS485GPRSTCP/IP

2

1000
RS232/RS485GPRSTCP/IP

TCP/IP GPRS RS232/RS485

Един супервайзор/служител може да наблюдава и управлява до 1000 различни 
аналогови адресируеми системи.

Интегрираните камери за видео наблюдение могат да се гледат отдалечено.

Памет за всяко събитие, back-up,
сортиране по дата и тип събитие с
цветна маркировка на екран.

Комуникацията (т.е. конферентно
обаждане по телефона) на пожарна
и други телефонни номера се
осъществява чрез интегрирана
VOIP (Voice over IP) система.

Архитектурните планове на 
сградите могат да се въведат
в Supervisor graphic software
като карти, като всеки детектор 
може да се укаже като позиция.

В случай на алармено събитие, 
се визуализира картата заедно
с детайлна информация за 
конкретната ситуация.

Код Описание
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 1 централа
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 4 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 8 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 16 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 32 централи
Supervisor  графичен софтуер за мониторинг и упр. на 64 централи
USB  хардуерен ключ
Мрежов алармен софтуер за 10 потребители
Мрежов алармен софтуер за 25 потребители
Мрежов алармен софтуер за 50 потребители
RS-232 / USB конвертер
RS-485 / USB конвертер
Supevisor  SMS  модул  (без SIM карта),  с 3A  захранване
Maxlogic  intelligent   loop  manager  firmware
(вкл. комуникационен кабел и  MHS-2500  конвертер)

ML-1280  Конфигуриращ софтуер  за  7’’  Mimic  Panel
(вкл. комуникационен кабел и  MHS-2500  конвертер)

СОФТУЕР И
АКСЕСОАРИ
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    2013 RAK и RAK Security systems са регистрирани търговски марки на РАК ООД в България. Търговските марки RAK и RAK 
Security systems и всички атрибути на стоките са изключителна собственост само на РАК ООД. Mavili, Maxlogic, Mavigard и всички 
други имена и атрибути на стоките са търговски марки на Mavili Elektronik Ticaret Ve Sanayi A.S. и се представляват от РАК ООД. 
Интерпретациите и използването на имена и търговски марки на други титуляри са забранени.
Ние си запазваме правото да въвеждаме промени без предварително предупреждение.
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Офис София
Бизнес Парк София
София 1766
Тел.: 02 40 16 600
Мобилен: 0897 807 600
Факс: 02 401 6545

Офис Варна
Бул. Ян Палах 10
Варна 9000
Мобилен: 0896 657 184

Офис Пловдив
Бул. Санкт Петербург 48
Мобилен: 0894 647 090

Офис Бургас
ул. Драма 11
Мобилен: 0898 519 626


