Váš systém detekce požáru,
vyhlášení poplachu a ovládání: Sinteso
FS cloud
aplikace
Vzdálený přístup
přes SintesoView/
Sinteso Touch

Ethernet

Síť
uživatele

FG2004
(rozhraní
Sinteso Connect
X300)

Přehled kompatibility
Hlásiče, poplachové zařízení, příslušenství

Nadstavbový
systém
Siemens

Vzdálený přístup
do nadstavbového
systému
Vzdálený přístup
přes Sinteso Mobile

Páteřní síť (FCnet/LAN)
Ethernet switch (modulární)
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární)
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární)
FN2012-A1

Tlačítkový hlásič
FDM223

Houkačka
FDS224-R

Akustická patice
FDSB291

FDnet
Ústředna požární
signalizace
FC2020

Ústředna požární
signalizace FC2020

ASA kombinovaný
hlásič požáru
FDOOTC241

Hlasová houkačka
s majákem
FDS227-RR

Lidé stráví přibližně 90 procent svého života v budovách.
Vylepšení místa, kde tráví většinu svého času,
zlepší jejich životy.
S našimi lidmi a technologiemi, našimi výrobky
a službami si klademe za cíl vytvořit perfektní místa.

Ústředna požární
signalizace
FC2080

Přenos poruchy

Vstupně/výstupní modul
FDCIO222/224

siemens.com/sinteso

Vstupní modul
FDCI222

Tlačítkový
hlásič
FDM221

Přenos poplachu

ASA kombinovaný
hlásič požáru
FDOOT241-A

Kolektivní
hlásič

Patice
hlásiče s
distančními
výstupky

Patice
hlásiče bez
distančních
výstupků

Patice hlásiče
s distančními
výstupky a
mikrosvorkou

FDB201

FDB202

FDB201-AA

Patice hlásiče Patice hlásiče
Patice hlásiče
s distančními bez distančních
s distančními
výstupky,
výstupků,
výstupky, kolektivní
kolektivní
kolektivní
s mikrosvorkou

FDB241

FDB251

FDB271

FDB281

FDB299

FDSB291

FDSB292

FDSB226-WX FDSB227-WX FDB226-X

Adaptér patice
pro AlgoRex
AnalogPLUS
a SIGMALOOP

Adaptér
patice
pro AlgoRex
Interactive

Patice
pro bezdrátový
hlásič

Adaptér
patice
pro MS8

Adaptér
patice
pro MS9

Akustická
patice

Akustická
patice,
kolektivní

Akustickooptická
patice

Hlasová
akustickooptická
patice

Patice
(montáž
na stěnu)

FDB227-X
Vysoká
patice
(montáž
na stěnu)

FDT221/241

Hlásič teploty/ASA hlásič teploty

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDO221/241

Širokospektrální hlásič kouře/ASA širokospektrální hlásič
kouře

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT221

Kombinovaný hlásič požáru

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT241-A

ASA kombinovaný hlásič požáru

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT241-A3

ASA kombinovaný hlásič požáru, použitelný jako hlásič
AlgoRex AnalogPLUS nebo jako hlásič Sinteso

✓

✓

✓

–

–

–

✓

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT241-A4

ASA kombinovaný hlásič požáru, použitelný jako hlásič
SIGMALOOP nebo jako hlásič Sinteso

✓

✓

✓

–

–

–

✓

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT241-A5

ASA kombinovaný hlásič požáru, použitelný jako hlásič
AlgoRex Interactive nebo jako hlásič Sinteso

✓

✓

✓

–

–

–

–

✓

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT241-A9

ASA kombinovaný hlásič požáru, použitelný jako kolektivní
hlásič nebo jako hlásič Sinteso na lince FDnet

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

FDOOT241-8

ASA kombinovaný hlásič požáru, použitelný jako hlásič v
systému MS8 nebo jako hlásič Sinteso na lince FDnet

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

✓

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOTC241

ASA kombinovaný hlásič požáru se senzorem CO

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

–

✓

✓

–

–

FDOOT271

ASA kombinovaný bezdrátový hlásič požáru

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

FDS224-X

Houkačka

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

FDS225-X

Hlasová houkačka

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

FDS226-XX

Houkačka s majákem

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

FDS227-XX

Hlasová houkačka s majákem

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

FDBZ293

Zajištění hlásiče proti krádeži

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DBZ1190-AA

Mikrosvorky pro vodiče o síle 0,28mm2 až 0,5mm2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

DBZ1190-AB

Přípojné svorky pro vodiče o síle 1,0mm2 až 2,5mm2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

FDBZ291

2)

Popisný štítek

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

FDBZ295

2)

Těsnění

✓

–

✓

✓

–

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FDnet

Patrový opakovací
displej FT2011

Bezdrátové
rozhraní
FDCW241

FDBZ2972)

Těsnění patice hlásiče

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FDB2953)

Přídavná patice do mokra

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ASA hlásič teploty
FDT241

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FDB293

3)

Přídavná patice do vlhka

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Otevřená linka

FDB291

4)

Přídavná patice pro povrchově vedené kabely

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FDB228

Patice (montáž na strop)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

–

–

FDB229

Vysoká patice (montáž na strop)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

–

–

FDBZ221

Redukční kroužek

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

–

–

FDBZ298

Krycí víčko

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✓

✓

–

–

Ústředna požární
signalizace
FC2040

FDnet

Akusticko-optická
patice
FDSB226-WR

Bezdrátový
tlačítkový hlásič
FDM273

Nasávací hlásiče kouře
FDA221/FDA241

Vstupně/výstupní
modul
FDCIO222

Širokospektrální
hlásič kouře
FDO221

ASA bezdrátový
kombinovaný
hlásič požáru
FDOOT271

Tlačítkový hlásič
FDM223-Ex
ASA kombinovaný hlásič
požáru FDOOT241-A9-Ex

ASA hlásič
vyzařování plamene
FDF241-9

1)

ASA širokospektrální
hlásič kouře
FDO241
Hasební ústředna
XC1001-A

Ruční spuštění

FDB221-AA

Příslušenství

Požární klapka
se spouštěčem

Pomůcka pro projektování

Hasební terminál
(4 úseky) XCM2003-A2

Patrový opakovací
terminál FT2010

FDB222

Poplachové zařízení

Plynové
hašení
Sinorix

Podsíť
(FCnet/SAFEDLINK)
Ústředna požární
signalizace
FC2060

Systém požární
signalizace Sinteso –
FDnet zařízení

Ovládací terminál
(dotykový) FT2080

Ovládací terminál
FT2040

FDB221

Hlásiče1)

Router + Firewall + VPN

Ethernet switch
(modulární)
FN2012-A1

Patice hlásičů, adaptéry patic, poplachové zařízení

Pasivní nasávací
komora
FDBZ290

ASA kombinovaný
hlásič požáru
FDOOT241-A9

Nasávací hlásič
kouře
ICAM IAS

Plynové
hašení
Sinorix

3)

Poplachový
indikátor
FDCAI221

Linkový adaptér (Ex)
FDCL221-Ex

ASA lineární
hlásič kouře
FDL241-9

Volitelné: Ochrana hlásiče proti prachu FDZ291 pro ochranu během stavebních prací, 2) Popisný štítek FDBZ291 a těsnění FDBZ295/297 nelze použít současně,
Volitelné: Ochranná klec DBZ1194 pro ochranu hlásiče před poškozením; EMC ochrana FDBZ294; vyhřívání hlásiče FDBH291; popisný štítek DBZ1193A; 4) Volitelné: popisný štítek FDBZ291

Driver pro
synoptické tablo
FT2001-A1

Důležitá poznámka:
Jedná se o zjednodušené schéma bez přídavného síťového hardware
a bezpečnostních komponentů. Možné konfigurace jsou popsány
v dokumentu „Network Security Guidelines“, č. dokumentu
A6V101039125. Podrobnosti získáte od vašeho lokálního Siemens
odborníka na IT bezpečnost.

Speciální hlásiče Sinteso

Zařízení pro vyhlášení poplachu

Sinteso™ nabízí široké spektrum hlásičů pro speciální účely – hlásiče vyzařování
plamene, které dokážou rozlišit otevřený požár od umělého osvětlení a slunce
nebo bezdrátové hlásiče požáru, které jsou ideální pro historické objekty a muzea.

V případě požáru je nezbytné co nejrychleji varovat a evakuovat přítomné osoby.
Široký rozsah portfolia prvků Sinteso zahrnuje i zařízení pro akustické a optické
vyhlášení poplachu. Všechna tato zařízení jsou napájena ze smyčky a nepřetržitě
hlídána.

Pro každou etapu života.
Infračervený hlásič vyzařování plamene FDF241-9

Pokud technologie budov vytvoří perfektní místa –
tomu se říká Důvtip pro život.

Využití
– Elektrárny
– Hangáry
– Sklady
– Venkovní prostředí
– Nakládací rampy
– Výrobní objekty

#CreatingPerfectPlaces
siemens.com/perfect-places

Adresovatelné řešení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: FDCL221-Ex, FDOOT241-A9-Ex, FDM223-Ex
Technické podrobnosti
– Adresovatelný nebo kolektivní, ASAtechnology™
– ASA hlásič vyzařování plamene FDF241-9 pro nejnáročnější aplikace
(uvnitř i venku), detekce pomocí 3 infračervených senzorů
a ASAtechnology
– Výjimečná odolnost proti falešným poplachům díky fuzzy logice
a wavelet analýze
– Chování detekce řízené událostí
– Vyhodnocení signálu prováděné mikroprocesorem
– Připojení libovolným typem dvoužilového kabelu
– Komunikace po lince FDnet (individuální adresace) nebo kolektivní
zpracování signálu

Využití
– Farmaceutický průmysl
– Chemický průmysl
– Ocelárny
– Distribuce plynu
– Výroba barev a nátěrů
– Ropné rafinérie a ropovody

Technické podrobnosti
– Adresovatelné nebo kolektivní
– Kombinovaný hlásič FDOOT241-A9-Ex s ASAtechnology
pro Ex zóny 0, 1 a 2 (plyn)
– Tlačítkový hlásič FDM223-Ex pro Ex zóny 0, 1 a 2 (plyn)
a zóny 20, 21 a 22 (prach)
– Linkový adaptér FDCL221-Ex: prvek sběrnice a galvanický
oddělovač v jednom zařízení
– Komunikace přes linku FDnet (FDCL221-Ex) nebo přes
FDnet-Ex (FDOOT241-A9-Ex a FDM223-Ex)

Houkačka
V případě události produkuje houkačka akustický poplachový signál. Všechna zařízení nabízí širokou škálu vzorů varovných tónů.
Díky synchronizaci všech tónů je vnímání akustického signálu na vysoké úrovni.
– Certifikace pro akustické vyhlašování poplachu podle ČSN EN 54-3
– Lze vybrat ze 3 různých úrovní zvuku (minimální / střední / maximální)
– 16 integrovaných vzorů varovných tónů

Hlas
Alarm

Systém bezdrátové detekce požáru SWING: FDCW241, FDOOT271, FDM273

Lineární hlásič kouře FDL241-9
Využití
– Nákupní centra
– Haly
– Historické objekty
– Atria
– Průmysl
– Kostely, divadla

Siemens, s.r.o.
Smart Infrastructure
Siemensova 1
155 00 Praha 13
Tel.: 233 033 408

Pobočka České Budějovice
(BP)
Čechova 52
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 320 182

Pobočka Brno
(MaR / BP / RSS)
Olomoucká 7/9
618 00 Brno
Tel.: 544 508 535

Pobočka Pardubice
(MaR / BP)
Pernerova 168
531 54 Pardubice
Tel.: 466 818 276

Pobočka Ostrava
(MaR / BP / RSS)
28. října 150/2663
702 00 Ostrava
Tel.: 597 400 695

Pobočka Plzeň
(MaR / BP)
Lobezská 15
326 00 Plzeň
Tel.: 377 539 795

Pobočka Zlín
(RSS)
Štefánikova 167		
760 30 Zlín
Tel.: 576 011 512

Centrální sklad
Smart Infrastructure
Lužná 591
160 00 Praha 6
Tel.: 296 711 280-5

Dokument č. BT_0082_EN (Stav 04/2019)
Předmět změn a chyb. Informace uvedené v tomto dokumentu obsahují
pouze obecný popis a/nebo vlastnosti, který nemusí vždy odpovídat uvedenému
popisu nebo které mohou podléhat změnám během neustále probíhajícího vývoje
produktů. Požadované vlastnosti jsou závazné pouze, pokud jsou výslovně uvedeny
v uzavřené smlouvě.
© Siemens Switzerland Ltd, 2019

Technické podrobnosti
– Adresovatelný nebo kolektivní, ASAtechnology
– Spolehlivá detekce kouře ve velkých místnostech (vnitřní aplikace)
– Detekční vzdálenost 5 – 100 m
– Zpracování signálu pomocí ASAtechnology
– Pracuje na principu útlumu světla výskytem kouře
– Volitelné chování odezvy – lze volit ze 3 úrovní citlivosti
– Chování detekce řízené událostí
– Přenos 4 úrovní signálu o nebezpečí do ústředny
– Vyhodnocení signálu prováděné mikroprocesorem
– Automatické samotestování
– Automatická kompenzace v případě znečištění
–V
 ysoká odolnost vůči okolnímu světlu a elektromagnetickému rušení
– Vysílač a přijímač v jedné krabici
– Měření vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem
– Komunikace po lince FDnet (individuální adresace) nebo kolektivní
zpracování signálu

Nasávací hlásiče kouře FDA221/FDA241
Využití
– Datová centra
– Malé datové místnosti
– Nevětrané a větrané
skříně s elektroinstalací
– Skříně s rozvaděči
– Telekomunikační
vybavení
– IT místnosti
– Čisté místnosti s rychlou
výměnou vzduchu
– Místnosti s dvojitými
stropy a/nebo podlahami

Technické podrobnosti
– Patentovaná technologie
– Kompatibilní s hlásičovou linkou FDnet
(je třeba použít komunikační interface FDCC221S)
– Pokročilá optická detekce využívající dvě vlnové délky
(modrá a infračervená)
– Programovatelná prahová úroveň poplachu
– Unikátní design měřící komory zajišťuje neustálou čistotu
detekční optiky
– Normalizace hustoty kouře a proudění vzduchu
– Přístup k servisním funkcím
– Záznam více typů událostí
– Offline/online konfigurace
– FDA221: pokrytí až 500m2
– FDA241: pokrytí až 800m2
– Výstup 5 ‒ 20mA
– Funkce čištění (FDA241)

Využití
– Muzea
– Historické objekty
– Knihovny
– Hotelové pokoje
– Kanceláře
– Kongresové sály
– Průmyslové prostory s proměnným
využitím
– Dočasné instalace jako výstavy
Rozšíření stávajících systémů
s minimálními nároky na instalaci

Technické podrobnosti
–A
 dresovatelné (FDnet)
–K
 ombinované použití drátových a bezdrátových hlásičů
požáru
–M
 aximální dosažitelnost systému a bezpečnost komunikace
díky mesh technologii
–M
 esh technologie SWING poskytuje alespoň 2 redundantní
a hlídané komunikační trasy, prostě jako kabelové smyčka
–M
 aximálně bezpečná detekce s nejvyšší odolností proti
falešným poplachům díky ASAtechnology
– Použití více skoků zajišťuje velké a spolehlivé přenosové
vzdálenosti v rámci celého systému (max. 180m)
– Na jedno bezdrátové rozhraní lze připojit až 30 prvků
– Max. 16 bezdrátových rozhraní na smyčku/otevřenou linku
– Individuální adresace hlásičů pro snadnou lokalizaci události
– Dlouhá životnost baterií

Tón

Hlasová zpráva

Hlasová zpráva (volitelná)

Jazyk 1

Jazyk 2

Jazyky (15 integrovaných, 2 uživatelsky volitelné)
– Angličtina
– Němčina
– Francouzština
– Italština
– Španělština
– Angličtina UK
– Holandština
– Švédština
– Norština

Uživatelem definovaná
hlasová zpráva
1. Pro vytvoření uživatelské
audio knihovny si objednejte
službu „Úprava hlasové
zprávy FDS227“
2. Objednejte zařízení
upravené uživatelem (…-C)
s ID kódem uživatelské
audio knihovny

Kategorie zpráv (5 předdefinovaných, 2 uživatelské)

– Finština
– Dánština
– Polština
– Portugalština
– Turečtina
– Ruština
– uživatelský jazyk 1
– uživatelský jazyk 2

– EVAKPOŽÁR
– EVAK NOUZE
– VÝSTRAHA
– TEST
– VŠE ZRUŠENO
– uživatelská zpráva 1
– uživatelská zpráva 2

Příklady hlasových zpráv v češtině
– EVAKPOŽÁR	Prosím pozor, toto je požární poplach! Prosím, opusťte ihned budovu označenými únikovými východy.
– EVAK NOUZE	Prosím pozor, toto je stav nouze! Prosím, opusťte budovu označenými únikovými východy.
– VÝSTRAHA	Prosím pozor, v objektu došlo k výskytu mimořádné události, vyčkejte na další pokyny.
– TEST	Toto je zkušební hlášení bez nutnosti reakce.
– VŠE ZRUŠENO	Prosím pozor! Konec události! Incident v budově byl vyřešen. Konec události!		

Ovládání požárních klapek

Maják

Požární klapky instalované v objektech lze snadno a spolehlivě ovládat
ústřednou požární signalizace Sinteso.
Ovládání požárních klapek vstupně/výstupním modulem FDCIO222/224
Využití
– Nemocnice
– Hotely
– Kanceláře
– Průmyslové objekty
– Knihovny
– Nákupní centra

Zařízení s hlasovými zprávami umožňuje přehrání přesné hlasové instrukce podle druhu události v objektu.
Při využití hlasových zpráv probíhá evakuace rychleji a osoby v objektu dostávají jednoznačné pokyny.
– Certifikace pro akustické vyhlašování poplachu podle ČSN EN 54-3
Hlasovou zprávu lze vysílat v jednom nebo dvou jazycích společně s tónem pro upozornění:

Technické podrobnosti
– Šablony ovládání pro zjednodušení programování
požárních klapek
– Monitorování času funkce otevírání a zavírání
– Přenos stavu požárních klapek na nadstavbový systém
přes BACnet interface
– Z nadstavbového systému lze testovat a vizualizovat
požární klapky
– Podpora BACnet komunikace s ústřednou vzduchotechniky
např. při použití kontroleru Desigo PX: informace důležité
pro požární klapky jsou zobrazeny jako binární nebo
multistavové BACnet objekty
– Uchování nastavení požárních klapek během změn
konfigurace na ústředně
– Možno ovládat dvě požární klapky z jednoho FDCIO222
nebo FDCIO224

Aktivace dvou smyslů – optickým a akustickým signálem – zvýší rychlost varování a evakuace. Vnímání optického signálu zvyšujeme
vysokou intenzitou záblesků a velmi krátkou délkou impulzů. Zařízení má několik možností pro nastavení jasu, který lze volit podle
velikosti prostoru použití.
– Certifikace pro optické vyhlašování poplachu podle ČSN EN 54-23
– Doplňkové nastavení intenzity světla (pomocná optická indikace) vytvořené pro rozšiřování nebo migrace systémů.
Zařízení na stěnu

Zařízení na strop

x
Rozsah
pokrytí

Kategorie W – montáž na stěnu

Bílá LED
Vysoká: W-3.2-10		
Střední: W-2.4-7.5		
Nízká: O-2-6.2		

Červená LED
Vysoká: W-2.8-8.8
Střední: W-2.4-7.5
Nízká: O-2-6.2

O = Volná třída:
Montáž na stěnu, krychlové pokrytí jako kategorie W

y

Rozsah
pokrytí

Kategorie C – montáž na strop

Bílá LED
Vysoká: O-4-15		
Střední: C-3-12		
Nízká: O-2.5-6.5		

Červená LED
Vysoká: C-3-12
Střední: W-3-10
Nízká: O-2.5-6.5

O = Volná třída:
Montáž na strop, cylindrické pokrytí jako kategorie C

Pomůcka pro projektování Sinteso				 FDnet zařízení
Ústředny Sinteso FC2020; FC2030;
FC2040; FC2060; FC2080
(více podrobností najdete v dokumentu
pomůcka pro projektování Sinteso –
ústředny, síť a příslušenství)

Ústředna
FC2060

Ústředna
FC2040

FCnet

Hlásiče Sinteso S-LINE

Hlásiče Sinteso C-LINE jsou určeny pro standardní
aplikace s průměrným nebezpečím požáru a střední
úrovní rušení. Zaručují optimální detekci požáru
a odolnost proti falešným poplachům díky využití
volitelných sestav parametrů. V konkrétní sestavě
parametrů, vybrané podle typu aplikace, jsou
prostřednictvím detekčního algoritmu analyzovány
signály ze senzorů - amplituda, nárůst a kolísání
signálu.

Svou kombinací inovativní technologie senzorů a unikátní ASAtechnology poskytují hlásiče Sinteso
S-LINE, určené pro náročné aplikace, nepřekonatelně bezpečnou detekci, konstantní citlivost
na všechny typy požárů a zároveň odolnost vůči rušení.
Nejvýznamnější inovací hlásičů Sinteso S-LINE je schopnost interpretace situace v reálném čase
a možnost automatického přepínání ASA parametrů podle prostředí nasazení. Hlásiče vykazují vyšší
citlivost na požár a jsou současně odolnější vůči klamným příznakům požáru.

Patice hlásiče FDB221

Plochá patice hlásiče FDB222

Patice hlásiče FDB221

Plochá patice hlásiče FDB222

Obj. č.: A5Q00001664

Obj. č.: S54319-F1-A1

Obj. č.: A5Q00001664

Obj. č.: S54319-F1-A1

ASA hlásič vyzařování plamene
FDF241-9
Hlásiče vyzařování plamene jsou
vhodné pro detekci požárů hořlavých
kapalin a plynů bez vývinu kouře
a otevřených požárů materiálů
obsahujících uhlík s vývinem kouře.
FDF241-9 je tříkanálový infračervený
hlásič plamene pro aplikace (vnitřní
i venkovní) s nejnáročnějšími požadavky.
Tři senzory měří v různých specifických
infračervených vlnových délkách,
a proto hlásič dokáže rozlišit mezi
skutečným požárem a umělým
světlem nebo slunečním zářením.

Adresovatelné

Elektronika kolektivního tlačítka
(přímé ovládání) DMA1104D
Krytí: IP54

Elektronika kolektivního
tlačítka (nepřímé ovládání)
DMA1103D
Krytí: IP54

Obj. č.: A5Q00005925
ASA lineární hlásič kouře
FDL241-9
Lineární hlásiče kouře se využívají pro
hlídání skladů, výrobních hal nebo
místností se složitou strukturou stropů.
Max. vzdálenost mezi hlásičem
a odrazkou: 100m.
Obj. č.: A5Q00002298

Obj. č.: BPZ:5222870001

ASA kombinovaný hlásič
FDOOT241-A9-Ex

Patice lineárního hlásiče
kouře FDLB291

Obj. č.: A5Q00003310

Obj. č.: A5Q00003941

Obj. č.: S54370-F4-A1

Patice pro hlásič vyzařování
plamene DF119x DFB1190
Obj. č.: BPZ:5165360001

Bezpečnostní bariéra
se Zenerovou diodou

ASA kombinovaný
hlásič
FDOOT241-A9-Ex

Poplachový indikátor
FDAI92-Ex

Obj. č.: BPZ:5162220001

Obj. č.: S54329-F7-A1

Patice hlásiče vyzařování
plamene FDFB291

Obj. č.: S54329-F5-A1

Obj. č.:
A5Q00001664

Kolektivní hlásič vyzařování
plamene pro SNV DF1101-Ex

Tlačítkový hlásič DM1103 (Ex)

Zóna SNV

Tlačítkový hlásič
FDM223-Ex

Adresovatelná patice
hlásiče FDB221

Obj. č.: A5Q00004470

Obj. č.: A5Q00003006

Ústředna
FC2020

Patrový opakovací terminál FT2010-A1
Používá se pro zobrazení a ovládání
poplachů v rámci zabezpečeného
areálu.

Kolektivní

Poplachový indikátor
FDAI93-Ex

Obj. č.: BPZ:4837400001

Modernizace
Kolektivní hlásič
– standard Siemens
(DS11/Sigmacon/
SynoLINE600; MS7;
MS9; MS24)

Obj. č.:
S54329-F7-A1

FDnet-Ex

Ústředny
Sinteso™

Hlásiče Sinteso C-LINE

ASA kombinovaný hlásič
požáru FDOOT241-A9
Je možné jej kombinovat
s ostatními hlásiči na
kolektivní lince.

Adresovatelná plochá
patice hlásiče FDB222
Obj. č.: S54319-F1-A1

Obj. č.: S54370-F6-A1

Obj. č.: A5Q00004813
Patice hlásiče FDB201
(kolektivní)

Linkový adaptér (Ex)
FDCL221-Ex

Vstupně/výstupní
modul FDCIO222

Obj. č.: A5Q00003814

Obj. č.: S54329-F4-A1
24Vss

Obj. č.: A5Q00014104

Plochá patice hlásiče
FDB202 (kolektivní)

24Vss

Obj. č.: S54319-F3-A1

Další provedení:

Obj. č.: S54400-F34-A1

Driver pro synoptická tabla FT2001-A1
Driver pro synoptická tabla ovládá 48
LED diod, které mohou reagovat na
události v rámci celého systému. LED
diody lze např. zabudovat do grafického
plánu zabezpečeného areálu.

Obj. č.:
A5Q00001567

Obj. č.: A5Q00004811

Obj. č.: S54310-F13-A1

ASA kombinovaný hlásič
požáru FDOOTC241
Detekční vlastnosti podobné jako ASA kombinovaný
hlásič požáru FDOOT241-A,
navíc s detekcí oxidu uhelnatého (CO), kterou lze
využít i pro detekci koncentrace CO nesouvisejících
s požárem např. podle
norem pro ochranu zdraví.

ASA hlásič teploty
FDT241
Volně programovatelný
teplotně diferenciální nebo
prahový hlásič teploty pro
detekci otevřených požárů
nebo vzniku požáru
s rychlým nárůstem
teploty.

Instalační držák MV1

Obj. č.: A5Q00004812

Obj. č.: BPZ:3950450001
Filtr pro krátkou vzdálenost 7 – 10m
DLF1191-AA
Tento filtr pro krátkou vzdálenost je
nutné doplnit při detekci na vzdálenost
od 7 do 10m.

Obj. č.: S54311-F1-A1

Obj. č.: A6E050060

Příslušenství patic hlásičů

Plochý zadní panel
FHA2013-A1
Sníží v případě potřeby a instalace
kabelů pod omítkou hloubku
krabice pro FT2010/2011
na 46mm.
Obj. č.: A5Q00016552

Plochý kabel
s 24 LED diodami

Přídavná patice do mokra FDB295

Popisný štítek hlásiče DBZ1193A

Obj. č.: S54319-F21-A1

Obj. č.: BPZ:4864330001

Přídavná patice do vlhka FDB293

Maketa hlásiče FDX291

Obj. č.: A5Q00003945

Obj. č.: S54319-F2-A1

Vyhřívání hlásiče FDBH291

Popisný štítek FDBZ291

Obj. č.: A5Q00004439

Obj. č.: A5Q00002621

Ochranný koš DBZ1194

Přídavná patice FDB291

Obj. č.: BPZ:4677110001

Obj. č.: A5Q00001603

Ochrana hlásiče proti odcizení
FDBZ293
Obj. č.: A5Q00005035
Ochrana proti prachu FDZ291

Obj. č.: S54322-F5-A1

Obj. č.: BPZ:4933030001
Instalační držák s kloubem MWV1

Obj. č.: A5Q00004814

Vícenásobný oddělovač linky FDCL221-M
Vícenásobný oddělovač linky obsahuje celkem devět oddělovačů linky s individuální
adresou pro každou z nich a s jedním LED indikátorem po každý oddělovač.
Lze jej připojit na dvě nezávislé smyčky FDnet a obsahuje:
– svorky pro detekční linky
– svorky pro otevřené linky – přepínače pro nastavení provozního módu
– žluté LED diody pro indikaci stavu

Poplachový indikátor
FDAI93

Obj. č.:
S54370-F9-A1

Obj. č.:
S54370-F3-A1

Obj. č.:
BPZ:3169430001

Obj. č.:
S54370-F5-A1

Poplachový indikátor
(adresovatelný)
FDCAI221
Obj. č.: S54370-F10-A1

Patice (montáž na stěnu)
FDB226-R
Obj. č.: S54364-B1-A1

Vysoká patice (montáž na stěnu, IP65)
FDB227-R
Obj. č.: S54364-B3-A1

Patice (montáž na stěnu)
FDB226-W
Obj. č.: S54364-B2-A1

Vysoká patice (montáž na stěnu, IP65)
FDB227-W
Obj. č.: S54364-B4-A1
Alarm

Patice (montáž na strop)
FDB228
Obj. č.: S54364-B5-A1

Obj. č.: S54310-F9-A1
FDOOT241-A5
ASA kombinovaný hlásič požáru
(AlgoRex Interactive)
Obj. č.: S54310-F14-A1
FDB241
Adaptér patice
(AnalogPLUS/SIGMALOOP)
FDB251
Adaptér patice
(AlgoRex Interactive)

Obj. č.: BPZ:4933160001

Obj. č.: BPZ:4787710001

Obj. č.:
S54319-B33-A1/A2/A3

Obj. č.: S54319-F28-A1

Délka 0,6m/ 1,5m/ 2,8m

4 oddělené
ovládací vstupy

Obj. č.: S54319-B34-A1

Vstupně/výstupní modul FDCIO222/224
– 4 hlídané vstupy
– 4 výstupy pro ovládání požárních
návazností nebo požární klapky

Souprava těsnění
FDBZ292-AD

Reléové výstupy:
– 4 beznapěťové NO/NC kontakty

Instalační držák
FDBZ290-AD

Vyhřívání hlásiče DLH1191A
Zabraňuje kondenzaci vodních par
v hlásiči FDL241-9 a/nebo v odrazce
DLR1191.
Provozní napětí: 20 - 30Vss
Provozní proud: 30 – 50 mA
Obj. č.: BPZ:4787970001

Zařízení pro vyhlášení akustického a optického poplachu

FDOOT241-A4
ASA kombinovaný hlásič požáru
(SIGMALOOP)

Nasávací trubice
FDBZ290-AA/AB/AC

Odrazka pro střední
vzdálenost DLR1192
Pro vzdálenosti od 30
do 65m.

Obj. č.: A5Q00021367

Obj. č.:
BPZ:4788490001

Obj. č.: S54312-F6-A1

Obj. č.: S24218-A201-A2

Obj. č.: S54310-F10-A1

Obj. č.: S54319-F13-A1

Obj. č.: BPZ:5221480001

Rámeček
AI330

FDCC221S

Obj. č.: ICAM IAS-2/IAS-2-SIE

Obj. č.: S54333-F15-A1

 DOOT241-A3
F
ASA kombinovaný hlásič požáru
(AlgoRex AnalogPLUS)

Obj. č.: S54319-S32-A1

Filtr externího světla DLF1191-AC
Pro prevenci ovlivnění detekce
intenzivním externím světlem.

Poplachový indikátor
FDAI92

Obj. č.: S24218-B102-A1

Obj. č.: ICAM IAS-1/IAS-1-SIE

FDA221

ASA kombinovaný
dvouprotokolový hlásič
Možnost připojení na linku FDnet.

(bez nasávací trubice)

Poplachové indikátory

Poplachový indikátor
FDAI91

Obj. č.: S54333-F17-A1

Nasávací hlásiče kouře
FDA221/FDA241
Nasávací hlásiče kouře
FDA221 a FDA241 využívají
pro velmi rychlou detekci
kouře technologii duální
vlnové délky. Jsou navrženy
pro ochranu malých a středně
velkých, pro provoz důležitých,
prostor až do 800m2 (FDA241)
nebo 500m2 (FDA221).

Odrazka pro velkou
vzdálenost DLR1191
(prizma)
Pro vzdálenosti od 20
do 100m.

Obj. č.: BPZ:5302660001

Obj. č.: A5Q00004011

FDA241

Vstupně/výstupní modul
„transpondér“ FDCIO223
Modul má dva vstupy/výstupy
a lze jej použít pro:
–p
 řipojení konvenčních hlásičů
(bodových hlásičů, speciálních
hlásičů)
–p
 řipojení hlásičů přes bezpečnostní bariéru v prostředí
s nebezpečím výbuchu
– ovládání poplachových zařízení
(zábleskových majáků,
houkaček)
–h
 lídané ovládání
(např. požárních klapek)

Nasávací hlásič kouře
ICAM IAS
Jedná se o systém nasávacího
hlásiče kouře, který prostřednictvím vzorkovacího potrubí nasává vzduch dovnitř utěsněného
IAS krytu, ve kterém je umístěn
bodový hlásič Sinteso. Lze
nastavit jak systém nasávání,
tak i hlídání průtoku vzduchu.
IAS-1 má jeden vstup pro
potrubí. IAS-2 má dva vstupy
pro potrubí, což mu umožňuje
monitorovat pomocí dvou zabudovaných bodových hlásičů dvě
různé detekční zóny.

Filtr pro krátkou vzdálenost 5 – 8m
DLF1191-AB
Tento filtr pro krátkou vzdálenost
je nutné doplnit při detekci na vzdálenost
od 5 do 8m.

Ochrana proti dešti DFZ1190

Oddělovač linky FDCL221
Oddělovač linky (elektronický
spínač) se používá v místech, kde je
ze smyčky FDnet vyvedeno několik
paralelních odboček s otevřenými
linkami. Použití oddělovače zajistí,
že v případě zkratu nebude z komunikace vyřazeno více otevřených linek.
Používání stávajících kabelových
rozvodů je v praxi běžné.

Pasivní nasávací komora
FDBZ290
Pasivní nasávací komora je
detekční systém kouře bez
vlastního ventilátoru. Využívá
rozdílů tlaku uvnitř vzduchotechniky pro nepřetržité odebírání
vzorku vzduchu nasávací
trubicí ze vzduchotechnického
potrubí. Vzorek vzduchu je poté
přiveden dovnitř komory, v níž
je umístěn hlásič FDOOT241-A9.
Hlásič FDOOT241-A9 má k dispozici dva detekční algoritmy
„Super Sensitive“ a „Ultra
Sensitive“, které byly vyvinuty
speciálně pro rychlou a citlivou
detekci.
Pasivní nasávací komora
FDBZ290

Obj. č.: BPZ:3674840001

Obj. č.: 5291410001

Obj. č.: A5Q00014417

Modul pro zónu, externě
napájený FDCI223
– Jedna kolektivní/konvenční
skupina prvků
–M
 ožno připojit až 32
konvenčních hlásičů
–V
 kombinaci s SB3
pro zóny SNV
–K
 omunikace po lince
FDnet (individuální
adresace)

V

Obj. č.:
A5Q00001565

ASA širokospektrální
hlásič kouře FDO241
Optickokouřový hlásič
pro včasné varování před
plameny s výskytem kouře
a doutnajícími požáry.

0m

Obj. č.: A5Q00017706

Obj. č.:
A5Q00001566

ASA kombinovaný hlásič
požáru FDOOT241-A
Pro včasné varování
v případě hoření pevných
a kapalných materiálů
otevřeným plamenem
a doutnajících požárů;
vhodný pro použití na
lince FDnet.

Hlásič teploty
FDT221
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Patrový opakovací displej FT2011-A1
Používá se pro zobrazení poplachů
v rámci zabezpečeného areálu.

Hasební ústředna XC10
Ústřednu XC10, která je určená pro řízení
hašení v jednom požárním úseku, lze přes modul
FDCIO222 připojit ke všem ústřednám FC20 jako
nezávislou jednotku. Všechny důležité události
jsou přenášeny do připojených ústředen. Hasební
ústředna a připojené hasicí ventily musí používat
oddělené napájení.

Širokospektrální
hlásič kouře
FDO221

až

Společné vlastnosti
FT2010 a FT2011
– Podsvícený displej zobrazující
textové informace
(6 řádek po 40 znacích)
– Napájení a komunikace (individuální adresace) po lince FDnet, lze
připojit externí napájení 24V
– 282x207x79mm (ŠxVxH)
– Max. 8 FT2010/FT2011
na FC2020
– Max. 16 FT2010/FT2011
na FC2040
– Max. 50 FT2010/FT2011
na FC2060

Kombinovaný
hlásič požáru
FDOOT221

D2C
42V
4ss

Patrový ovládací terminál FT2010-C1
s klíčovým spínačem KABA

Odrazka pro krátkou
vzdálenost DLR1193
Pro vzdálenosti od 10
do 30m.

Požární
ovládání

Souprava napájecího zdroje
(70W) FP120-Z1
Autonomní napájecí zdroj
převádí napájení ze sítě na
systémové napětí 24Vss
a dobíjí baterie.

Krabice FDCH221
IP65
Pro instalaci FDCI221,
FDCIO221, FDCI222,
FDCIO222, FDCI223,
FDCIO223, FDCIO224.

Obj. č.: S54400-S122-A1

Obj. č.: S54312-F3-A1

4 oddělené
ovládací vstupy

4 oddělené
ovládací
výstupy

FDnet
FDnet (Field Device network) je moderní,
víceúčelový sběrnicový systém. Zajišťuje rychlou,
bezchybnou komunikaci mezi připojenými prvky
Sinteso a požární ústřednou.
Charakteristika:
– Na lince FDnet lze kombinovat prvky S-LINE
a C-LINE
– Pro FDnet lze využít všechny typy kabelů
(stíněné i nestíněné)
– Integrace kabelových sítí zapojených do hvězdy
bez nutnosti změn na kabelovém rozvodu
– Prvky pro akustické a optické vyhlašování
poplachu přímo na smyčce
– Až 40 T-odboček
– Až 252 prvků na jednu smyčku
– Kabelová délka linky až 3,3km pro až 252 prvků
– Není vyžadováno stínění
– 2 vodičová kruhová sběrnice
– Napájení všech prvků sběrnice z linky FDnet
(vyjma vstupně/výstupního modulu FDCIO221,
modulu zóny FDCI223, transponderu FDCIO223,
hasební ústředny XC10, nasávacích hlásičů
kouře FDA221/241)

Houkačka
FDS224-R
Červený kryt

Hlasová houkačka
FDS225-R
Červený kryt

Obj. č.: S54364-F1-A1

Obj. č.: S54364-F3-A1

Houkačka
FDS224-W
Bílý kryt

Hlasová houkačka
FDS225-W
Bílý kryt

Obj. č.: S54364-F2-A1

Obj. č.: S54364-F4-A1

Obj. č.: A5Q00001647

Obj. č.: S54364-F5-A1
Houkačka s majákem
FDS226-RW
Červený kryt / bílá LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10
Obj. č.: S54364-F6-A1
Houkačka s majákem
FDS226-WR
Bílý kryt / červená LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8
Obj. č.: S54364-F7-A1

Společné vlastnosti:
– Až 13 různých tónů, včetně „evakuace“
podle specifikace v DIN 33404-3
– Různá hlasitost a zvuk pro předpoplach
a poplach
– Bez externího napájení
– Integrovaný oddělovač linky

Houkačka s majákem
FDS226-WW
Bílý kryt / bílá LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10
Obj. č.: S54364-F8-A1

Standardní hlášení

Vstupní modul FDCI222
– 4 hlídané vstupy
Obj. č.: A5Q00001984

Obj. č.:
BPZ:4787840001

Vstupní modul FDCI221
– 1 hlídaný vstup
Obj. č.: S54312-F1-A1

Tlačítkové hlásiče a příslušenství

Alarm

Upravené hlášení

Akusticko-optická patice
FDSB226-WR
Hlasová houkačka
Hlasová houkačka
s majákem FDS227-RR
s majákem FDS227-RR-C Červená LED
Červený kryt / červená LED Červený kryt / červená LED O-2.5-6.5 / C-3-10 /
C-3-12
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8
W-2.8-8.8
Obj. č.: S54364-F13-A1
Obj. č.: S54364-F9-A1

Obj. č.: S54364-F9-A2

Hlasová houkačka
s majákem FDS227-RW
Červený kryt / bílá LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Hlasová houkačka
s majákem FDS227-RW-C
Červený kryt / bílá LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Obj. č.: S54364-F10-A1

Obj. č.: S54364-F10-A2

Hlasová houkačka
s majákem FDS227-WR
Bílý kryt / červená LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Hlasová houkačka
s majákem FDS227-WR-C
Bílý kryt / červená LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Obj. č.: S54364-F11-A1

Obj. č.: S54364-F11-A2

Hlasová houkačka
s majákem FDS227-WW
Bílý kryt / bílá LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Hlasová houkačka
s majákem FDS227-WW-C
Bílý kryt / bílá LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Obj. č.: S54364-F12-A1

Obj. č.: S54364-F12-A2

Akusticko-optická patice
FDSB226-WW
Bílá LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 /
O-4-15
Obj. č.: S54364-F14-A1

Standardní hlášení

Upravené hlášení

Hlasová akusticko-optická
patice FDSB227-WR
Červená LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 /
C-3-12

Hlasová akusticko-optická
patice FDSB227-WR-C
Červená LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 /
C-3-12

Obj. č.: S54364-F15-A1

Obj. č.: S54364-F15-A2

Hlasová akusticko-optická
patice FDSB227-WW
Bílá LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 /
O-4-15

Hlasová akusticko-optická
patice FDSB227-WW-C
Bílá LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 /
O-4-15

Obj. č.: S54364-F16-A1

Obj. č.: S54364-F16-A2

S hlásičem

Tlačítkový hlásič
FDM221
Standardní, dostupný
v různých barvách.

Tlačítkový hlásič
FDM225
Resetovatelný, k dispozici
v červené barvě, možno
instalovat i pod omítku.

Tlačítkový hlásič
FDM226
Resetovatelný a IP66;
k dispozici v červené
barvě.

Tlačítkový hlásič
FDM231-RP
Standardní, k dispozici
v červené barvě.

Tlačítkový hlásič
FDM224
IP44 nebo IP64,
k dispozici v různých
barvách.

Tlačítkový hlásič
FDM223
IP44 nebo IP64, nepřímá
aktivace poplachu, k dispozici v různých barvách.

Tlačítkový hlásič
FDM224H
Zvýšená odolnost, IP44
nebo IP64, k dispozici
v červené barvě.

Tlačítkový hlásič
FDM223H
Zvýšená odolnost,
IP44 nebo IP64, nepřímá
aktivace poplachu.

Tlačítkový hlásič
FDMH243H
Zvýšená odolnost,
IP66, nepřímá aktivace
poplachu.

FDT	Fire detector „thermal“ (teplotně diferenciální hlásič, který lze
naprogramovat i jako hlásič maximální teploty)
...241
S-LINE
...221
C-LINE
...xxx-A9 možné připojení k detekční technologii s mezními hodnotami
...xxx-8
možné připojení k pulzní detekční technologii

Podrobné informace pro projektování
Podrobné informace pro projektování systému jsou k dispozici
v dokumentu pro projektování 008843.

Bez hlásiče

Tlačítkový hlásič
s resetovatelným
plastem FDM225-RP
Obj. č.: A5Q00012020

Tlačítkový hlásič
s resetovatelným
plastem vč. zad krytu
FDM226-RP

Tlačítkový hlásič
kompletní
FDM231-RP

Tlačítkový hlásič
kompletní
Obj. č.: S54311-F8-A1

Obj. č.: S54311-F11-A1

Obj. č.: A5Q00002451

Tlačítkový hlásič
se sklíčkem
FDM225-RG

Tlačítkový hlásič se
sklíčkem vč. zad krytu
FDM226-RG

Obj. č.: A5Q00013434

Obj. č.: A5Q00013435

Elektronika FDME231
vč. klíčku FDMK231

Elektronika tlačítka
FDME224

Tlačítkový hlásič
FDM223

Elektronika tlačítka
FDME224

Elektronika tlačítka
FDME223

Obj. č.: S54311-B14-A1

Obj. č.: A5Q00009392

Obj. č.: A5Q00003087

Obj. č.: A5Q00009392

Obj. č.: A5Q00003087

Kryty:

Kryt se sklíčkem a klíčkem: (FDM224 a FDM223):

Kryt:

Kryt:

Červený kryt s klíčkem
FDMH291-R

Červený kryt FDMH293-R
Žlutý kryt FDMH293-Y
Zelený kryt FDMH293-G
Modrý kryt FDMH293-B
Oranžový kryt FDMH293-O
Červený kryt FDMH297-R

Kryt červený
FDMH292-R

Kryt červený
FDMH292-R

Obj. č.: A5Q00005525

Obj. č.: A5Q00005525

Obj. č.: A5Q00002217
Žlutý kryt s klíčkem
FDMH291-Y
Obj. č.: A5Q00004979

Obj. č.: S54312-F2-A1

Bezdrátová detekce požáru SWING
Bezdrátové rozhraní FDCW241
Bezdrátové rozhraní FDCW241 zajišťuje obousměrné spojení
pro až 30 bezdrátových zařízení SWING napájených bateriemi.
Obj. č.: S54370-F11-A1

Obj. č.: A5Q00013436
Elektronika tlačítka
FDME221

Vstupně/výstupní modul FDCIO221
– 1 hlídaný vstup
– 1 výstup
– Reléový výstup 30Vss/2A
– Výstup lze nastavit jako hlídaný,
ale pak je třeba zajistit externí
napájení 24Vss.

Obj. č.: A5Q00004023
Obj. č.: A5Q00004908
Obj. č.: A5Q00004911
Obj. č.: A5Q00004909
Obj. č.: S54311-F2-A1
Obj. č.: S54311-B7-A1

Zařízení SWING komunikují
prostřednictvím vícepásmové
(433/868 MHz) technologie
mesh s více skoky.

Patice FDB271
Obj. č.: S54319-F12-A1

Zelený kryt s klíčkem
FDMH291-G
Obj. č.: A5Q00004981
Kroužkový nástavec
FDBZ221
Obj. č.: S54364-B7-A1

Legenda pro popis hlásičů požáru:
FCnet
Fire Control network
FDnet
Field Device network
FDO
Fire detector „optical“ (optická dopředná detekce)
FDOOT	Fire detector „optical/optical/thermal“ (optická dopředná i zpětná detekce
a teplotní senzor)
FDOOTC Fire detector „optical/optical/thermal/chemical“ (optická dopředná i zpětná
detekce, teplotní senzor a senzor CO)

Obj. č.: A5Q00002369
Obj. č.: A5Q00018689

Vysoká patice (montáž na strop)
FDB229
Obj. č.: S54364-B6-A1

Alarm

Houkačka s majákem
FDS226-RR
Červený kryt / červená LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

FDCIO222
FDCIO224

24Vss
(jako výstup)

Akustická patice
FDSB291
Akustickou patici lze
použít pouze společně
s automatickým hlásičem
C-LINE nebo S-LINE
FDOOT, FDT nebo FDO.
Úroveň zvuku: 88 dBA/1m

Zatížení kontaktů:
– 250V stř./4A
– 30Vss/4A

Plochá patice hlásiče
FDB222
Obj. č.: S54319-F1-A1

Kryt
FDBZ298
Obj. č.: S54364-B8-A1

Úprava hlášení
FDSS227
Práce související s úpravou
nového obsahu hlášení
Obj. č.: L54364-Y1-A1

ASA kombinovaný
bezdrátový hlásič
požáru FDOOT271

Příslušenství:

Příslušenství:

Příslušenství:

Příslušenství (pro FDM224 a FDM223):

Příslušenství:

Příslušenství:

Záda krytu FDMH295-R

Ochranný kryt FDMC295

Obj. č.: A5Q00004980

Obj. č.: A5Q00013440

Záda krytu červená
FDMH231-S-R

Ochranné těsnění DMZ1197-AD Obj. č.: BPZ:5470680001

Obj. č.: A5Q00013437

Ochranný kryt DMZ1197-AC

Obj. č.: BPZ:5223550001

Ochranné těsnění
DMZ1197-AD

Ochranné těsnění
DMZ1197-AD

Obj. č.: S54311-B12-A1

Ucpávka M20 (1 otvor)

Obj. č.: A5Q00006735

Obj. č.:
BPZ:5470680001

Obj. č.:
BPZ:5470680001

Příslušenství:

Záda krytu s otvory
a průchodkami
FDMH295-S

Ochranný kryt
DMZ1197-AC

Ochranný kryt
DMZ1197-AC

Obj. č.:
BPZ:5223550001

Obj. č.:
BPZ:5223550001

Obj. č.: S54323-B109-A1

Šroubovací kabelová
průchodka M20 x 1,5

Šroubovací kabelová
průchodka M20 x 1,5

Obj. č.: S54323-B108-A1

Obj. č.: A5Q00004478

Obj. č.: A5Q00004478

Modrý kryt s klíčkem
FDMH291-B

Ochranný kryt
FDMC291

Obj. č.: A5Q00013438

Kovová šroubovací
kabelová průchodka
M20 x 1,5

Ochranný kryt FDMC295

Obj. č.: A5Q00004478

Obj. č.: A5Q00001644

Obj. č.: A5Q00013440

Matka M20
Obj. č.: A5Q00004479

Obj. č.: S54313-F1-A1

Bezdrátový tlačítkový
hlásič FDM273

Bezdrátový tlačítkový
hlásič FDM275

Červený kryt FDMH273-R

Obj. č.:
S54323-F105-A1
(nutné prověřit
dostupnost)

Elektronika bezdrátového tlačítka

Baterie BAT3.6-10
Obj. č.: S54370-Z11-A1
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