
Najbardziej elastyczny z dostępnych  
systemów detekcji gazów.
Zbuduj swój własny system. To proste.

Touchpoint Pro



Zbuduj własny system detekcji gazów 
w prosty sposób i z zaufaniem 

Zapewnij obiektowi wyjątkowe  
bezpieczeństwo, zgodność 
z normami i produktywność
Touchpoint Pro to zaawansowany system sterowania, który oferuje wyjątkowe 
bezpieczeństwo, zgodność z normami oraz produktywność. Zapewnij sobie większe 
niżkiedykolwiek zaufanie do systemu detekcji gazów.

Dzięki najbardziej elastycznej na rynku konstrukcji modularnej możesz zbudować 
dokładnie taki system, jaki potrzebujesz - optymalizując czas i koszty.

Nikt nie lubi kompromisów w ważnych 
rzeczach - dotyczy to też detekcji gazów. 
Dzięki sterownikowi Touchpoint Pro nigdy nie 
będziesz musiał ograniczyć elastyczności lub 
wiarygodności systemu detekcji. 

Chcesz systemu scentralizowanego, 
rozproszonego lub mieszanego? Chcesz statusu 
detekcji gazów on-line bez opóźnień, które 
zagrażają bezpieczeństwu pracy obiektu?

Dzięki Touchpoint Pro możesz w prosty 
sposób zaprojektować system dla siebie - z 
łatwą konfiguracją, dużą elastycznością i przy 
niewielkich kosztach. A to wszystko wsparte 
wyjątkowymi standardami firmy Honeywell w 
zakresie bezpieczeństwa i niezawodności.

Dzięki temu możesz być w pełni 
przekonany, że posiadasz najbardziej 
bezpieczny, niezawodny i zgodny z 
normami system detekcji gazów - oferujący 
bezpieczeństwo pracowników, niski koszt 
posiadania oraz wysoką produktywność. 
Mając to na uwadze, dlaczego masz 
wybrać coś innego?

Touchpoint Pro



Serwer sieciowy

Touchpoint Pro jest jedynym systemem, 
który oferuje pełną widzialność statusu 
bezpieczeństwa gazowego na obiekcie 
- nawet gdy jesteś daleko od sterownika.

Posiadając interfejs sieciowy możesz 
monitorować swój system nawet z daleka. 
Dzięki temu dowolna ilość osób z kadry 
zarządzającej może przez cały czas 
monitorować bezpieczeństwo obiektu.

Dzięki serwerowi sieciowemu Touchpoint 
Pro, do testowania systemu wystarczy jedna 
osoba posiadająca mobilne urządzenie 
sieciowe. Oznacza to prostsze i szybsze 
serwisowanie, redukujące czas i koszt.

WEJŚCIA / WYJŚCIA MOC KOMUNIKACJA INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Monitoruj bezpieczeństwo i produktywność 
swojego obiektu 24/7

Zbuduj swój własny  
system To proste. 
• Moduły wejść/wyjść typu “plug-in” dla łatwej 
 instalacji i rozbudowy w przyszłości. Wejścia 
 2-stanowe z różnych urządzeń, obejmującej gazowe, 
 p-poż i związane z bezpieczeństwem

 Wbudowany katalog czujników umożliwiający prostą  
 3-stopniową konfigurację

 Urządzenia zdalne ograniczające ilość okablowania 
  oraz obniżające koszty

 Samo-lecząca się sieć komunikacyjna dla 
 gwarantowanej dostępności - nawet jeśli uszkodzi się 
 moduł, system będzie pracować!  

 Różne obudowy - obejmujące szafki naścienne, 
 zabudowę w stojaku i szafy wolnostojące.



Uwaga:
Dokładamy wszelkich starań żeby zapewnić dokładność tej publikacji, ale nie przyjmiemy żadnej odpowiedzialności za błędy lub braki. Mogą się zmienić zarówno dane jak i przepisy, zachęcamy do zaopatrzenia 
się w najnowszą wersję przepisów, norm i wytycznych. Ta publikacja nie jest przeznaczona jako podstawa do zawierania kontraktów.
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Centrum Europejskie:
Life Safety Distribution AG 
Javastrasse 2 
8604 Hegnau 
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300 
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Wsparcie klienta: 
Tel: 00800 333 222 44 (Nuber bezpłatny) 
Tel: +41 44 943 4380 (Numer alternatywny) 
Fax: 00800 333 222 55 
Middle East Tel: +971 4 450 5800 (Systemy stacjonarne) 
Middle East Tel: +971 4 450 5852 (Mierniki osobiste)

Więcej informacji o Touchpoint Pro - skontaktuj się z przedstawicielem

Polska:
Technopomiar Sp. z o.o.
ul. Buforowa 4C
53-131 Wrocław
Tel: +48 71 332 98 00
Fax: +1 800 538 0363
info@technopomiar.pl

Ameryka 
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Zbuduj swój własny system. To proste.
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