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Systém požární  
signalizace Sinteso –  
ústředny, komunikační 
síť a příslušenství
Pomůcka pro projektování

siemens.com/sinteso

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Pro každou etapu života.

Pokud technologie budov vytvoří perfektní místa –  
tomu se říká Důvtip pro život.
 
#CreatingPerfectPlaces 
siemens.com/perfect-places

Váš systém detekce požáru,  
vyhlášení poplachu a ovládání: Sinteso

Aplikace: komplexní budova  
a rozlehlý areál

Ústředna Sinteso FC2080 –  
mimořádně bezpečná a flexibilní

Topologie 2
Až 64 ústředen v jednom systému splňujícím normy EN54 s velkým množstvím  
kombinací podsítí a páteře - a s připojením k nadstavbovému systému pomocí sítě 
uživatele.

Topologie 1
Do podsítě (FCnet/SAFEDLINK) lze připojit až 16 ústředen – pokud je využit  
nadstavbový systém. Bez nadstavbového systému lze připojit až 32 ústředen.

Nadstavbový 
systém  
Siemens

Přenos poruchy

Přenos poplachu

Ethernet
Vzdálený přístup  

k nadstavbovému systému

Bez připojení na  
nadstavbový systém:  
do podsítě lze připojit  
až 32 ústředen

Charakteristika příkladu topologie: 

– Snadné propojení ústředen sítí 
–  Provozování ústředen jako samostatných  

jednotek nebo v síti o celkové délce až 1280 km
– Lze využít stávající kabelové rozvody

Klíčová data

–  Max. počet ústředen připojitelných do sítě:  32
–  Max. počet ústředen připojitelných do sítě  

v případě využití nadstavbového systému: 16
–  Max. vzdálenost mezi ústřednami  

po metalickém vedení:  
• bez opakovače:  1 km  
• s opakovačem (FN2002-A1): 2 km

–  Max. vzdálenost mezi ústřednami  
po optickém vedení:  
• multimód (FN2007-A1): 4 km  
• singlemód (FN2006-A1): 40 km

–  Max. počet ústředen se zobrazením  
celého systému:  5

Podsíť   
(FCnet/SAFEDLINK)

Podsíť 
(FCnet/SAFEDLINK)

Podsíť  
(FCnet/SAFEDLINK)

Charakteristika příkladu topologie: 

–  Normám EN54 odpovídající propojení až 64 
ústředen páteřní sítí

–  Rozsáhlé sítě překlenou velkou vzdálenost
–  Vysoká dosažitelnost díky redundanci v rámci 

celého systému
–  Ústředny v různých podsítích mohou spolu 

navzájem komunikovat
–  I v takto rozsáhlém síťovém řešení lze  

v jednom místě zřídit přenos na hasiče  
z celého systému a instalovat zde zařízení  
pro hasiče (OPPO, KTPO)

–  Tímto způsobem lze ideálně zabezpečit  
komplexy složené z více budov 

– Páteřní síť využívá optické kabely

Klíčová data 

–  Max. počet ústředen na síti vč. podsítí  
(dle EN54):  64

–  Max. počet podsítí: 14
–  Max. počet ústředen v každé podsíti:  16
–  Počet ústředen se zobrazením celého systému:  5

Přenos poruchy

Přenos poplachu

Ethernet switch (modulární)  
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární)   
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární)   
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární)   
FN2012-A1

Páteř (FCnet/LAN)

Kontakt úniku
hasiva

Spouštěč

Ruční spuštění
DM1103-L

Nouzové přerušení
DM1103-S

Spínač vypuštění

Zařízení optické 
signalizace

Systém 
vzduchotechniky

Poplachová 
houkačka

Baterie lahví

Přetlaková
klapka

Hasební terminál 
(vzdálený) XT2001-A2  

Komponenty elektrického automatického 
řídícího a zpožďovacího zařízení pro 
ovládání plynového hasicího systému 
ČSN EN12094-1
Souprava ovládání hašení (1 úsek) XCA2005-A1
Hasební terminál (1 úsek) XCM2002-A2

Legenda:
FDnet
Elektrické vedení
Hasební potrubí
Ovládací potrubí

Poplachový indikátor

Ovládací a indikační zařízení
Požárního zabezpečení 
ČSN EN54-2 (zdroj: ČSN EN54-4)
FC2020 / FC2040

Dálkový přenos 
na hasiče

Automatické hlásiče požáru

Hasební úsek

Projektování integrovaného ovládání hašení
Jednoúsekové hašení

Popis
V komplexních budovách lze systém požární 
signalizace přizpůsobit místním podmínkám. 
Ústředny a ovládací terminály jsou spojené 
dohromady pomocí podsítí (FCnet/SAFEDLINK). 
Tyto podsítě jsou navzájem spojené průmyslovou 
LAN technologií prostřednictvím páteřního 
vedení (FCnet/LAN) a společně vytvářejí systém 
splňující podmínky norem EN54. 

Přínos
–  Pro celý systém stačí vytvořit pouze jeden 

společný dálkový přenos na hasiče
–  Pouze jeden interface pro společný pager 

systém
–  Přehled o celém systému z libovolného  

ovládacího terminálu
–  Páteřní síť s optickými kabely má vysokou  

odolnost vůči elektromagnetickému rušení
–  Provoz v rámci celého systému odpovídá 

požadavkům norem EN54
–  Včasné předání zákazníkovi díky paralelnímu 

uvedení do provozu jednotlivých ústředen  
nebo částí

–  Distribuovaná inteligence: kompletní ovládání 
v případě požáru je rozděleno do jednotlivých 
částí; toto řešení poskytuje ideální možnosti 
přizpůsobení se konkrétní struktuře i způsobu 
využití

Popis
Areál tvoří několik jednotlivých budov. Každá 
z nich má svou vlastní organizaci a strukturu, 
kterou lze ideálně pokrýt podsítí až 16 ústředen. 
Páteřní síť propojuje tyto podsítě a vytváří  
celkové řešení splňující požadavky norem EN54.

Přínos
–  Inteligentně uspořádaná struktura sítě s jasně 

definovanými podsítěmi
–  Z konkrétní ústředny je možno mít přístup do 

celého systému včetně všech podsítí
–  Páteřní síť je odolná proti elektromagnetickému 

rušení a splňuje požadavky norem EN54
–  Souběžná práce na několika ústřednách zvyšuje 

efektivitu uvedení do provozu
–  Pro připojení pager systému pro celou požární 

signalizaci stačí pouze jedna ústředna
–  Distribuovaná inteligence: kompletní ovládání 

v případě požáru je rozděleno do jednotlivých 
částí; toto řešení poskytuje ideální možnosti 
přizpůsobení se konkrétní struktuře i způsobu 
využití

–  Ostraha má přehled o celém areálu
–  Správná informace na správném místě: podle 

požadavků uživatele lze nastavit rozsah 
informací zobrazovaných na jednotlivých 
ovládacích terminálech; veškeré ovládání lze 
naprogramovat tak, aby byly splněny všechny 
požadavky uživatele

Páteř (FCnet/LAN) 
Podsíť (FCnet/SAFEDLINK)

Síť v komplexní budově,  
například nemocnici.

Rozsáhlá síť překlenující velké vzdálenosti,  
například výrobní závod.

Ústřednu FC20 lzekombinací detekce požáru a ovládání hašení použít pro systém jednoúsekového hašení. FC20 dokáže spolupracovat s většinou typů hasicích 
systémů určených pro prostorovou nebo předmětovou ochranu. Jednoúsekové hašení tvoří jedna hasební zóna a jedna baterie lahví s hasivem. V případě 
požáru je hasivo vypouštěno do hasebního potrubí, kterým je dopraveno do hasební zóny, kde je rozptylováno pomocí hasebních trysek. Systém lze volitelně 
vybavit rezervní baterií lahví s hasivem. 

Ústřednu FC2080 lze kombinací detekce požáru a ovládání hašení použít pro systém víceúsekového hašení. Víceúsekové hašení tvoří jedna baterie lahví  
s hasivem sdílená přes sekční ventily několika hasebními zónami. V případě požáru v jedné z hasebních zón dojde k otevření příslušného sekčního ventilu  
a z určené skupiny lahví je vypuštěno hasivo. Hasivo je do hasební zóny dopravováno hasebním potrubím. Systém lze volitelně vybavit rezervní baterií  
lahví s hasivem.

Víceúsekové hašení

Nadstavbový 
systém  
Siemens

Vzdálený přístup 
přes SintesoView/ 
Sinteso Touch

Ethernet switch 
(modulární) 
FN2012-A1

Router + Firewall + VPN

Vzdálený přístup 
do nadstavbového 

systému

Vzdálený přístup  
přes Sinteso Mobile

Ethernet

Ethernet switch (modulární) 
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární) 
FN2012-A1

Ethernet switch (modulární) 
FN2012-A1

Páteřní síť (FCnet/LAN)

Houkačka 
FDS224-R

Tlačítkový hlásič 
FDM223

Akustická patice 
FDSB291 Patrový opakovací 

terminál FT2010

Plynové  
hašení  
Sinorix

Bezdrátové 
rozhraní 

FDCW241

ASA širokospektrální 
hlásič kouře  

FDO241

Širokospektrální 
hlásič kouře 

FDO221

Vstupní modul 
FDCI222

Tlačítkový 
hlásič 

FDM221

ASA kombinovaný 
hlásič požáru 
FDOOTC241

Nasávací hlásič 
kouře  

ICAM IAS

Pasivní nasávací 
komora  

FDBZ290

Přenos poruchy

FDnet
Ústředna požární 
signalizace  
FC2020

Ústředna požární 
signalizace FC2020

Ovládací terminál 
FT2040

Ústředna požární 
signalizace   
FC2060

Ústředna požární 
signalizace 

FC2080

Ovládací terminál 
(dotykový) FT2080

Hasební terminál  
(4 úseky) XCM2003-A2

Vstupně/výstupní 
modul  

FDCIO222 

Akusticko-optická 
patice  
FDSB226-WR

Požární klapka  
se spouštěčem

Vstupně/výstupní modul 
FDCIO222/224

Patrový opakovací 
displej FT2011

Hlasová houkačka  
s majákem  
FDS227-RR

Nasávací hlásiče kouře  
FDA221/FDA241

Kolektivní 
hlásič

Plynové  
hašení  
Sinorix

ASA kombinovaný 
hlásič požáru 

FDOOT241-A9Ruční spuštění

ASA lineární 
hlásič kouře 
FDL241-9

Driver pro 
synoptické tablo 

FT2001-A1
Linkový adaptér (Ex) 

FDCL221-Ex

Poplachový 
indikátor 

FDCAI221

Hasební ústředna 
XC1001-A

ASA bezdrátový 
kombinovaný 
hlásič požáru 
FDOOT271

ASA hlásič teploty 
FDT241

Otevřená linkaBezdrátový 
tlačítkový hlásič 
FDM273

ASA kombinovaný 
hlásič požáru 
FDOOT241-A

ASA hlásič 
vyzařování plamene 

FDF241-9

Ústředna požární 
signalizace 

FC2040

Podsíť  
(FCnet/SAFEDLINK)

Přenos poplachu

ASA kombinovaný hlásič 
požáru FDOOT241-A9-Ex

Tlačítkový hlásič 
FDM223-Ex

FDnet

FDnet

FS cloud 
aplikace

Nadstavbový 
systém  
Siemens

Vzdálený přístup 
přes SintesoView/ 
Sinteso Touch

Ethernet switch 
(modulární) 
FN2012-A1

Router + Firewall + VPN

Vzdálený přístup  
k nadstavbovému 

systému

Vzdálený přístup přes 
Sinteso Mobile

Ethernet
Síť  

uživatele

FG2004  
(rozhraní  

Sinteso Connect 
X300)

FG2004  
(rozhraní  

Sinteso Connect  
X300)

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

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

    * Počet potřebných kusů
  ** Jsou-li třeba 3 nebo 4: rozdělte instalaci do dvou skříní
*** Max. 120 LED diod na ovládací terminál

Základní vybavení

1  Skříň na podstavci ➔ 1x*
Skříň (19“ na podstavci) FH2080-AA 
–  Skříň vč. podstavce, dveří a přihrádky na plány A3
–  Rozměry vč. podstavce:  

601x2204x615mm (ŠxVxH)
Obj. č.: S54400-C103-A1

2  Procesorová jednotka ➔ 1x*
Procesorová jednotka (19“, FC2080) FCC2002-A1 ➔ 1x  
– Krabice pro karty (CPU) s:

•  CPU kartou (FC2080) vč. síťového modulu 
(SAFEDLINK, CC) FN2010-A1 

•  Komunikační karta (FC2080) vč. síťového 
modulu (SAFEDLINK, CC) FN2010-A1

•  1 volná pozice pro volitelnou druhou CPU 
kartu (FC2080)

• 2 volné pozice pro linkové karty
–  Krabice pro karty (5 pozic) s pozicemi pro max. 5 

linkových karet
–  Souprava kabelů pro připojení volitelného  

ovládacího terminálu
Obj. č.: S54400-B17-A1

CPU karta (FC2080) FCC2004-A1➔ 0 až 1x 
– Druhá CPU karta pro redundantní provoz
Obj. č.: S54400-A18-A1

I/O karta (FUE) FCI2007-A1 ➔ 0 až 7x  
– Karta pro přenos poplachů a poruch
– Max. 1 do krabice pro karty (5 pozic) FCA2008-A1
Obj. č.: S54400-A20-A1

I/O karta (programovatelná) FCI2008-A1 ➔ 0 až 10x 
– 12x otevřený kolektor vstupy/výstupy
Obj. č.: S54400-A6-A1 

I/O karta (houkačka/hlídaná) FCI2009-A1 ➔ 0 až 7x  
– 8x hlídaný výstup
– Max. 1 do krabice pro karty (5 pozic) FCA2008-A1
Obj. č.: S54400-A21-A1

Rozšíření – Hašení

5b Krabice pro karty ➔ 0 až 8x
Krabice pro karty (1 úsek) FCA2046-A1  
Obj. č.: S54392-B8-A1

Multisekční hašení
Souprava kabelů (FCA2046-XCM2003) 
FCA2051-A1
– Připojení k hasebnímu terminálu XCM2003-A2
–  1x pro hasební úsek
Obj. č.: S54392-K13-A1

Souprava kabelů (FCA2046-FCA2046) 
FCA2049-A1
–  Připojení k další krabici pro karty FCA2046
Obj. č.: S54392-K15-A1

Souprava kabelů (FHA2053-FHA2053) 
FCA2048-A1
–  Připojení k dalšímu držáku FHA2053
Obj. č.: S54392-K16-A1

Souprava kabelů (2. 19“ skříň, FCA2053) 
FCA2050-A1 
–  Propojení s druhou 19“ skříní
Obj. č.: S54392-K14-A1

6b Hasební karty ➔ 0 až 8x
Hasební karta XCI2005-A1 ➔ 0 až 8x  
Obj. č.: S54392-A7-A1

Ovládání

7   Ovládací terminál ➔ 0 až 1x
Ovládací terminál FCM2028-A2 ➔ 0 až 1x
– Standardní ovládací zařízení 
– Komunikace po síti FCnet
Obj. č.: S54400-F83-A1

8   Přídavná indikační pole ➔ 0 až 2x***
Přídavné indikační pole (2xLED displej) FCM2038-A2  
➔ 0 až 2x na ovládací terminál  
– 48x LED diod
Obj. č.: S54400-B146-A1

Přídavné indikační pole (4xLED displej) FCM2036-A2  
➔ 0 až 1x na ovládací terminál 
– 96x LED diod
Obj. č.: S54400-B147-A1

9   Hasební terminál ➔ 0 až 2x
Hasební terminál (4 úseky) XCM2003-A2 ➔ 0 až 2x
Obj. č.: S54392-B4-A1

Hasební terminál (1 úsek) XCM2002-A2 ➔ 0 až 2x
Obj. č.: S54392-B3-A1

Napájecí zdroj

3  Napájecí zdroj ➔ 1 až 4x**
Držák (19“, napájecí zdroj) FHA2022-A1 
➔ 1 až 4x**
–  19“ držák vč. 2x napájecího zdroje (150W)  

v kaskádě 
Obj. č.: S54400-B24-A1

Souprava napájecího zdroje (150W, B) FP2005-A1 
➔ 0 až 1 pro každý FHA2022-A1  
– Pro posílení FHA2022-A1 o 150W
Obj. č.: A5Q00018779

Přihrádka po baterie (19“) FHA2021-A11 
➔ 1x pro každý FHA2022-A1 
– Přihrádka po baterie vč. 2 upevňovacích pásů  
– Max. pro 2 baterie 100Ah  
   (nutné objednat zvlášť)
Obj. č.: S54400-B23-A1

Mechanická část

4   19“ držáky
Držák (19“, krabice pro karty) FHA2023-A1 ➔ 0 až 3x 
– Max. pro 2 krabice pro karty (5 pozic) FCA2008-A1
Obj. č.: S54400-B25-A1

Držák (19“, volitelný) FHA2024-A1 ➔ 0 až 8x 
–  Pro volitelné části, max. výška 135mm na dvou 

úrovních instalační lišty délky 430mm; max. 1 
adaptér pro klíčový trezor SDA 300 (IFAM)

Obj. č.: S54400-B26-A1

Držák pro hašení (19“, krabice pro karty) 
FHA2058-A1 ➔ 0 až 2x 
– Max. pro 4 krabice pro karty FCA2046-A1
Obj. č.: S54392-B7-A1

Rozšíření – Požární signalizace

5a Krabice pro karty ➔ 0 až 6x
Krabice pro karty (5 pozic) FCA2008-A1  
– Pozice pro max. 5 linkových karet 
Obj. č.: S54400-B28-A1

6a Linkové karty ➔ 0 až 37x
Linková karta (FDnet) FCL2001-A1 ➔ 0 až 30x  
– 4x linka FDnet a max. 252 adres
Obj. č.: A5Q00009875

Linková karta (kolektivní) FCL2002-A1 ➔ 0 až 30x  
– 8x kolektivní linka
Obj. č.: A5Q00010502

Linková karta (MS9i) FCL2003-A1 ➔ 0 až 30x  
– 2x linka MS9i a max. 100 adres
Obj. č.: A5Q00010044

Linková karta (AnalogPLUS) FCL2005-A1  
➔ 0 až 30x
–  4x linka AnalogPLUS a max. 126 adres na linku
Obj. č.: S54400-A107-A1

Linková karta (Interactive) FCL2006-A1➔ 0 až 30x
– 1x linka Interactive a max. 126 adres
Obj. č.: S54400-A108-A1

Linková karta (Interactive Ex) FCL2007-A1  
➔ 0 až 30x
– 1x linka Interactive Ex a max. 32 adres
Obj. č.: S54400-A134-A1

Síť 
uživatele

FS cloud 
aplikace

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
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 Důležitá poznámka: 
Jedná se o zjednodušené schéma bez přídavného síťového hardware  
a bezpečnostních komponentů. Možné konfigurace jsou popsány  
v dokumentu „Network SecurityGuidelines“, č. dokumentu  
A6V101039125. Podrobnosti získáte od vašeho lokálního Siemens  
odborníka na IT bezpečnost. 
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Páteř  
(FCnet/LAN)
Podsítě mohou být navzájem propojené Ethernet 
páteří využívající technologii průmyslové LAN. 
Siemens je prvním výrobcem, který nabízí síťové 
řešení splňující požadavky EN54. Standardní IT 
architekturou lze ideálně pokrýt strukturu i provoz 
objektu.

Charakteristika sítě s páteří
–  Ethernet switch pro připojení podsítě  

(FCnet/SAFEDLINK) k páteři (FCnet/LAN)  
– Redundance přenosu díky kruhové topologii
–  Možná redundance připojení pomocí dvou  

Ethernet switchů
–  Zvýšená odolnost proti elektromagnetickému 

rušení díky optickým kabelům
–  Snadné programování a ovládání systému  

v souladu s normami EN54
– Nastavitelný rozsah zobrazení na každé ústředně
–  Každou ústřednu lze použít jako router  

(prosím, přečtěte si separátní dokumentaci) 

Klíčová data
– Max. počet ústředen v systému dle EN54:  64
– Max. počet ústředen v podsíti:  16
–  Max. počet podsítí připojených k páteři:  14
– Počet ústředen připojených přímo na páteři:  4*
– Počet ústředen s viditelností celého systému:  5*
–  Max. vzdálenost mezi podsítěmi 

Multimód optika (FN2012-A1s Ethernet  
modulem (MM) VN2002-A1:  4 000 m 
Singlemód optika (FN2012-A1s Ethernet  
modulem (SM) VN2003-A1:  40 000 m

* více při určité topologii systému

Je třeba dodržet následující požadavky
–  Pro splnění požadavků norem řady EN54 lze  

pro připojení na páteřní síť použít pouze jeden  
Ethernet switch jen v případě skupiny ústředen, 
která neobsahuje více jak 512 hlásičů požáru.

Ústředna požární signalizace 
FC2020-AZ
sestává z:

Ovládání
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
– Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Skříň
– Standard: 430x398x160mm (ŠxVxH) 
– Napájecí zdroj 70W 
– Max. kapacita baterií: 2x12Ah

Obj. č.: A5Q00015550

Podsíť 
(FCnet/SAFEDLINK)
Sítí FCnet/SAFEDLINK lze propojit až 32 stanic 
(ústředen požární signalizace a ovládacích terminálů).

Charakteristika propojení přes systémovou 
sběrnici FCnet/SAFEDLINK
– Propojení dvoužilovým kabelem
– Redundantní přenos díky kruhové topologii
–  Vyšší bezpečnost díky módu degradace, který 

využívá druhý síťový modul
–  Pro mód degradace není třeba táhnout žádné  

další kabely; ani pro systém s více jak 512 
požárními hlásiči

–  Nastavitelné zobrazení pro jednotlivé ústředny

Klíčová data
– Max. počet ústředen připojitelných do podsítě:  32
–  Max. počet ústředen připojitelných do podsítě  

v případě využití nadstavbového systému:   16
–  Max. vzdálenost mezi ústřednami  

po metalickém vedení: 
• bez opakovače:  1 km  
• s opakovačem: 2 km

–  Max. vzdálenost mezi ústřednami  
po optickém vedení:  
• multimód (FN2007-A1): 4 km 
• singlemód (FN2006-A1): 40 km

–  Max. počet ústředen se zobrazením  
celého systému:  5

FDnet
FDnet (FieldDevice network) je moderní, víceúčelový 
sběrnicový systém. Zajišťuje rychlou, bezchybnou 
komunikaci mezi připojenými prvky Sinteso  
a požární ústřednou.

Charakteristika hlásičové linky:
–  Pro FDnet lze využít všechny typy kabelů (stíněné 

i nestíněné)
–  Integrace kabelových sítí zapojených do hvězdy 

bez nutnosti změn na kabelovém rozvodu
– Není vyžadováno stínění
–  Turbo oddělovače pro nepřetržitou detekci  

a vyhlašování poplachů
– 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)

Klíčová data
– Až 40 T odboček
– Max. 252 prvků na smyčku
–  Kabelová délka až 3,3km s až 252 prvky

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

Ústředna požární signalizace 
FC2020-EZ
sestává z:

Ovládání
–  24 skupin LED diod, každá s jednou 

zeleno/červenou a jednou žlutou 
barvou

– Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Skříň
– Standard: 430x398x160mm (ŠxVxH) 
– Napájecí zdroj 70W 
– Max. kapacita baterií: 2x12Ah

Obj. č.: A5Q00016827

SintesoView/Sinteso Touch, Sinteso Mobile
Při využití SintesoView a Sinteso Touch pro vzdálené 
ovládání je zařízení kompatibilní s Windows připojeno 
buď přes Internet nebo přes LAN, WAN síť uživatele 
nebo prostřednictvím sítě mobilního operátora. 
Signály jsou následně přenášeny na Ethernet switch, 
který je připojen k páteři. Toto připojení je chráněno 
firewallem proti neoprávněnému přístupu.  
Pro přístup k systému požární signalizace je třeba 
použít licenční klíč. Zařízení slouží jako virtuální  
terminál a nabízí uživateli stejný interface jako 
ovládací terminály nebo ústředny (FT2080, FT2040, 
FC20xx) v síti požární signalizace.

Uživatelský interface Sinteso Mobile app pro 
smartphony Android má tabulkové uspořádání  
a umožňuje kompletní přístup do systému.  
Poplachy a poruchy jsou barevně odlišeny.

Sériový interface   Jeden z každého volitelného interface RS232 
a/nebo RS485 (lze libovolně kombinovat)  
pro každou ústřednu nebo ovládací terminál

Páteř (FCnet/LAN)  Síť pro propojení podsítí
Podsíť (FCnet/SAFEDLINK) Síť pro propojení ústředen
FDnet Síť pro připojení zařízení Sinteso

Legenda pro propojení:

Nadstavbový 
systém
Nadstavbový systém Desigo CC je 
připojen přes síť Ethernet. Bývá připojen 
buď napřímo do páteře (přes Ethernet 
switch) nebo prostřednictvím sítě 
uživatele. V každém případě musí být 
použita odpovídající bezpečnostní 
ochrana (např. Firewall, VPN, atd.).  
Web klienti a app aplikace pro smart-
phony a tablety umožňují vzdálený 
přístup k nadstavbovému systému.

Ústředna požární signalizace 
FC2040-AA
sestává z:

Ovládání 
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
–  Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Přídavná indikace 
–  Volitelné: skupina 48 nebo 96 LED diod 

s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou LED diodou

Skříň 
–  Comfort: 430x796x160mm (ŠxVxH)
– 150W napájecí zdroj 
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: A5Q00016100

Ústředna požární signalizace 
FC2040-AE
sestává z:

Ovládání 
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
–  Volitelné: klíčový spínač KABA 

FTO2005

Přídavná indikace 
–  skupina 48 LED diod s jednou zeleno/

červenou a jednou žlutou LED diodou
–  Volitelné: skupina 96 LED diod s jednou 

zeleno/červenou a jednou žlutou LED 
diodou

Skříň 
–  Comfort: 430x796x160mm (ŠxVxH)
– 150W napájecí zdroj
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: A5Q00016852

Ústředna požární signalizace 
FC2040-AG
sestává z:

Ovládání 
– Volitelné: tiskárna událostí  
   FTO2001 
–  Volitelné: klíčový spínač KABA 

FTO2005

Přídavná indikace 
–  96 LED diod s jednou zeleno/ 

červenou a jednou žlutou LED  
diodou

Skříň 
–  Comfort: 430x796x160mm (ŠxVxH)
– 150W napájecí zdroj
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: A5Q00016854
Ethernet switch 

(modulární) 
FN2012-A1

Páteřní síť  (FCnet/LAN)

Zobrazení celého 
systému z ovládacího 
terminálu FT2040-AZ

Interface pro cizí systémy Převodník pro optický kabelPáteř

Modbus rozhraní NK8237.2
NK8237 se používá jako rozhraní 
mezi systémem Sinteso a Modbus 
zařízeními. Poskytuje obousměrnou 
Modbus RTU a TCP konektivitu pro 
systémy požární signalizace Sinteso. 
Obsahuje ochranu, router a záznam 
 událostí. Rozhraní nenahrazuje  
firewall, který dokáže ochránit systém 
Sinteso před neoprávněným 
přístupem a počítačovými útoky.

Obj. č.: S54461-C7-A1

Síťové moduly pro optiku 
FN2006-A1 (SM)  
a FN2007-A1 (MM)
Pomocí těchto síťových modulů 
pro optiku lze stanice Sinteso  
na sběrnici FCnet/SAFEDLINK  
propojit optickým kabelem na 
větší vzdálenost. Redundantní 
napájení splňuje požadavky 
norem EN54 a to i dokonce 
v případě vzdálené instalace 
modulu mimo ústřednu.

Charakteristika:
–  Dva nezávislé, galvanicky 

oddělené kanály
–  SC konektory pro optické kabely
–  Dva redundantní, hlídané 

napájecí zdroje schválené dle 
EN54

– Monitorování chyby uzemnění
–  Instalace do ústředny nebo 

externě
–  Lze instalovat ve svislé nebo 

horizontální pozici na DIN lištu
–  FN2006-A1: singlemód přenos 

až do vzdálenosti 40km

Obj. č.: S54400-A109-A1

–  FN2007-A1: multimód přenos 
až do vzdálenosti 4km

Obj. č.: S54400-A110-A1

Ethernet switch (modulární) FN2012-A1
Obj. č.: S54400-B152-A1

Ethernet switch slouží k připojení 
podsítí k páteři. V případě zvýšených 
požadavků na redundanci může být 
podsíť k páteři připojena pomocí druhé 
ústředny a druhého switche. To platí 
např. v případech podsítí obsahujících více než 512 
automatických/tlačítkových hlásičů nebo pro podsíť 
se vzdáleným přenosem v systému s více jak 512 
hlásiči.

– 4 Ethernet interfacy
–  2 sloty pro volitelné Ethernet moduly (kruh) 

Tyto se musí objednávat samostatně: 
•  VN2001 Ethernet modul (metalika/elektrický) 

max. 100 m 
Obj. č.: S54400-A42-A1

•  VN2002 Ethernet modul (multimód) 
optický Ethernet, max. 4km 
Obj. č.: S54400-A43-A1

•  VN2003 Ethernet modul (singlemód) 
optický Ethernet, max. 40km 
Obj. č.: S54400-A44-A1

– Výstup pro poruchu: reléový beznapěťový kontakt

Pro FN2012-A1 je ještě třeba objednat přípojný 
modul (MoNet) FCA2031-A1 
Obj. č.: S54400-A153-A1

Pro instalace do ústředen nebo přídavných skříní 
použijte následující instalační soupravy:

–  FHA2029-A1 pro skříně Eco, Standard a Comfort 
Obj. č.: S54400-B79-A1

– FHA2030-A1 pro skříně Large a LargeExtension 
Obj. č.: S54400-B81-A1

Síťové komponenty Přídavné karty pro rozšíření a síťování
Ústředny Přídavné volitelné moduly

Linková karta (FDnet) 
FCL2001-A1
Pro 252 FDnet prvků 
na max. 4 smyčkách 
nebo 8 otevřených 
linkách.

Obj. č.: 
A5Q00009875

Linková karta (kolektivní) 
FCL2002-A1
Pro připojení kolektivních 
hlásičů standardu Siemens 
na 8 otevřených linek 
(MS7/9, MS24, DS11/
Sigmacon/SynoLINE600, 
FDOOT241-9 a FDOOT241-A9).

Obj. č.:  A5Q00010502

Linková karta (MS9i)  
FCL2003-A1 
Pro 2 adresovatelné 
linky MS9i (max.100 
adres).

Obj. č.: 
A5Q00010044

Linková karta 
(AnalogPLUS) 
FCL2005-A1  
Pro 4 adresovatelné 
linky AnalogPLUS 
(max. 126 adres  
na linku).

Obj. č.:  
S54400-A107-A1

Linková karta  
(Interactive) 
FCL2006-A1 
Pro 1 adresovatelnou 
interaktivní linku 
(max. 126 adres).

Obj. č.:  
S54400-A108-A1

Linková karta  
(Interactive Ex) 
FCL2007-A1 
Pro 1 adresovatelnou 
interaktivní Ex linku 
(max. 32 adres).

Obj. č.:   
S54400-A134-A1

I/O karta (HZS) 
FCI2007-A1 
Pro přenos poplachu  
a poruchy.

Obj. č.:   
S54400-A20-A1

I/O karta  
(programovatelná) 
FCI2008-A1 
12 programovatelných 
vstupů/výstupů  
s volitelným chováním  
v módu degradace.

Obj. č.:   
S54400-A6-A1

I/O karta  
(houkačka/hlídaná) 
FCI2009-A1 
8 hlídaných linek  
pro houkačky nebo 
pro hlídané výstupy.

Obj. č.:   
S54400-A21-A1

FC2020 – – – – – – – – –

FC2030 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FC2040 – – – – – – – – –

FC2060 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FC2080 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ústředny  Přídavné volitelné moduly

Síťový modul (SAFEDLINK)  
FN2001-A1
Pomocí tohoto modulu lze stanici 
připojit na podsíť FCnet/SAFEDLINK. 
Každá stanice, která má na podsíti  
komunikovat, musí být vybavena 
alespoň jedním síťovým modulem.  
V případě potřeby zajištění redundance 
lze instalovat do každé stanice dva 
síťové moduly.
Například se jedná o následující situace:
–  Ústředna na podsíti FCnet/SAFEDLINK 

s více jak 512 FDnet prvky
–  Ústředna na podsíti FCnet/SAFEDLINK 

s připojením vzdáleného přenosu pro 
systém s více jak 512 FDnet prvky

Obj. č.: A5Q00012851

CPU karta 
FCC2004-A1 
Pro provoz se 
zálohou CPU.

Obj. č.: 
S54400-A18-A1

Modul RS232  
(izolovaný) 
FCA2001-A1
Tento modul je 
potřeba například 
pro tiskárnu 
událostí. Připojuje 
se na hlavní kartu 
ovládacího termi-
nálu. Modul RS232 
není součástí 
soupravy tiskárny 
událostí, musí se 
objednat zvlášť.

Obj. č.:  
A5Q00005327

Modul RS485 (izolovaný)  
FCA2002-A1
Tento modul je potřeba například  
pro následující doplňky:
– Zobrazovací panel pro hasiče (FAT) [DE]
–  Zobrazovací panel pro hasiče  

s integrovaným ovládacím panelem 
pro hasiče (FAT a OPPO) [DE & CZ]

– EVAC modul [NL]
– UGA 20 [FR]
Modul RS485 (izolovaný) se připojuje 
na hlavní kartu ovládacího terminálu.

Obj. č.: A5Q00009923 

Rozšíření smyčky (FDnet) 
FCI2003-A1
Rozšíření smyčky umožňuje 
zdvojnásobit počet smyček  
v ústředně (např. z 2 
smyček na 4 smyčky nebo 
ze 4 smyček na 8 smyček), 
ale limity pro maximální 
počet adres karty pro 
periférie se tímto rozšířením 
nemění (např. 2 smyčky 
každá se 126 adresami se 
rozšířením mohou změnit 
na 4 smyčky každá s 63 
adresami).

Obj. č.: A5Q00010136 

Modul pro houkačky 
FCA2005-A1
Modul pro houkačky 
poskytuje připojení 
pro 4 konvenční 
linky pro houkačky 
(primární vedení; 
4x až 1A, max. 2A 
celkem na modul). 
Modul pro houkačky 
se montuje na 
instalační destičku 
FHA2007-A1.

Obj. č.: 
A5Q00014866

Hasební karta  
XCI2005-A1
Sestává z: 
–  Modul pro 1 hasební úsek
–  10 nastavitelných hlídaných výstupů 

(spouštěče, poplachová a periferní zařízení)
–  10 nastavitelných hlídaných vstupů (hlídání 

hasícího zařízení)
–  6 ovládacích výstupů
–  Připojení pro vzdálený terminál

Obj. č.: S54392-A7-A1

Držák karty (1 úsekové hašení)  
FCA2046-A1
Sestává z:
–  Držák jedné hasební karty

Obj. č.: S54392-B8-A1

FC2020   ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FC2030   ✔ – ✔ ✔  ✔ 1) ✔ –

FC2040   ✔ – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FC2060   ✔ – ✔ ✔  ✔ 1) ✔ –

FC2080 – ✔ – – – ✔ ✔

1) Použít lze pouze na kartě pro periférie

Opakovač (SAFEDLINK) FN2002-A1 
Opakovač dvojnásobně prodlouží vzdálenost mezi 
dvěma FCnet stanicemi (z 1000m na 2000m).  
Je třeba zajistit externí napájení.

Obj. č.: S24236-B2502-A1

Licenční klíč Bez 
licenčního 
klíče

S1 (FCA2033-A1) S2 (FCA2034-A1) S3 (FCA2035-A1) S4 (FCA2036-A1)

Obj. č.: 
S54400-P154-A1

Obj. č.: 
S54400-P155-A1

Obj. č.: 
S54400-P156-A1

Obj. č.:
S54400-P157-A1

Nadstavbový systém Siemens ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SintesoView, Sinteso Touch  
a BACnet cizí systém (dohled)

– ✔ ✔ ✔ ✔

BACnet cizí systém  
(dohled a základní povely)

– – ✔ ✔ ✔

BACnet cizí systém  
(dohled a rozšířené povely)

– – – ✔ ✔

BACnet cizí systém  
(aktivační a deaktivační povely)

– – – – ✔

Sinteso Mobile – – – ✔ ✔

Skříň (Eco) FH2001-A1
– Max. kapacita baterií: 2x 7Ah
– 430x398x80mm (ŠxVxH)
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(70W) FP2003-A11
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001-A1
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou barvou

Obj. č.: A5Q00016865

Skříň (Standard) FH2002-A1
– Max. kapacita baterií: 2x 12Ah
– 430x398x160mm (ŠxVxH)
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(70W) FP2003-A1 nebo
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(150W) FP2004-A1 a přídavný napájecí 
zdroj (150W) FP2005-A1

– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001-A1
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou barvou

Obj. č.: A5Q00018931

Skříň (Comfort) FH2003-A1
– Max. kapacita baterií: 2x 26Ah 
– 430x796x160mm (ŠxVxH)
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(70W) FP2003-A1 nebo
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(150W) FP2004-A1 a přídavný napájecí 
zdroj (150W) FP2005-A1

– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001-A1
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou barvou

Obj. č.: A5Q00009906

Skříň (Large extension) FH2004-A1
Skříň pro větší baterie 
–  Max. kapacita baterií: 2x 65Ah 
– 430x398x260mm (ŠxVxH)
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(70W) FP2003-A1 nebo
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(150W) FP2004-A1 a přídavný napájecí 
zdroj (150W) FP2005-A1

– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001-A1
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou barvou

Obj. č.: A5Q00018778

Skříň (Large) FH2005-A1
Skříň pro větší baterie
–  Max. kapacita baterií: 2x 65Ah
– 430x796x260mm (ŠxVxH) 
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(70W) FP2003-A1 nebo
–  Volitelné: souprava napájecího zdroje 

(150W) FP2004-A1 a přídavný napájecí 
zdroj (150W) FP2005-A1

– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001-A1
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou a 
jednou žlutou barvou

Obj. č.: A5Q00019543

19“ instalační souprava FHA2016-A1
Pro vestavbu všech ústředen požární 
signalizace a ovládacích terminálů do  
19“ skříní; 430x100x324mm (ŠxVxH).

Obj. č.: A5Q00020179

Skříně

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

Obj. č.: S54400-S122-A1

Souprava napájecího zdroje (70W) 
FP2015-A1
Pro nezávislé napájení ovládacích terminálů  
např. FT2040.

Obj. č.: S54400-S121-A1

Napájecí zdroje
Souprava napájecího zdroje (150W) 
FP2004-A1
Napájecí zdroj pro vestavbu do prázdných skříní.
Volitelné: lze použít přídavný napájecí zdroj  
FP2005-A1.

Obj. č.: A5Q00020825

Přídavný napájecí zdroj (150W) 
FP2005-A1
Přídavný napájecí zdroj lze zapojit ve stejné skříni 
přímo za FP2004-A1.

Obj. č.: A5Q00018779

V základní verzi je každá ústředna 
FC2040 vybavena pro:
Přenos poplachu
Přenos poruchy
Ovládání požárních návazností
Hlídání 2 konvenčních linek  
pro houkačky

Podsíť (FCnet/SAFEDLINK)

Ústředna  
FC2020 (2 smyčky)
Popis
FC2020 je kompaktní, 2-smyčková ústředna  
požární signalizace. 
Má následující vlastnosti: 
– 2 smyčky FDnet 
– Integrované vstupy/výstupy pro periférie 
– Integrovaný ovládací terminál 
– Integrovaný napájecí zdroj 
– Automatická konfigurace 
–  Připojení k síti FCnet/SAFEDLINK nebo  

Ethernet

Technická data
Hlásičové linky FDnet
– Počet adres: max. 252 
– Počet smyček/otevřených linek: 2/4 
–  Při použití volitelného rozšíření smyček:  

4 smyčky / 8 otevřených linek

Vstupy a výstupy
– 1 reléový výstup pro DP poplachu 
– 1 reléový výstup pro DP poruchy 
– 1 hlídaný výstup pro poplach 
– 1 hlídaný výstup pro poruchu 
– 1 hlídaný výstup pro houkačku (1A) 
– 8 nastavitelných vstupů/výstupů 24V 
– 1 připojení na Ethernet (RJ45) 
–  Volitelné: modul pro houkačky pro rozdělení 

výstupu pro houkačkovou linku na 4 hlídané 
výstupy (2A)

Popis
FC2040 je kompaktní, 4-smyčková ústředna  
požární signalizace. 
Má následující vlastnosti: 
– 4 smyčky FDnet 
– Integrované vstupy/výstupy pro periférie 
– Integrovaný ovládací terminál 
– Integrovaný napájecí zdroj 
– Automatická konfigurace 
–  Připojení k síti FCnet/SAFEDLINK nebo  

Ethernet

Technická data
Hlásičové linky FDnet 
– Počet adres: max. 504 
– Počet smyček/otevřených linek: 4/8 
–  Při použití volitelného rozšíření smyček: 8 smyček/  

16 otevřených linek

Vstupy a výstupy
– 1 reléový výstup pro DP poplachu 
– 1 reléový výstup pro DP poruchy 
– 1 hlídaný výstup pro poplach 
– 1 hlídaný výstup pro poruchu 
– 2 hlídané výstupy pro houkačku (každý 1A) 
– 12 nastavitelných vstupů/výstupů 24V 
– 1 připojení na Ethernet (RJ45) 
–  Volitelné: modul pro houkačky pro rozdělení výstupu  

pro houkačkovou linku na 4 hlídané výstupy (2A)

Ústředna FC2040 (4 smyčky)

Popis
FT20xx má následující vlastnosti: 
– Integrované ovládání
– Možno použít externí napájení 24Vss
– Redundantní vstup pro napájení 24Vss
–  Připojení k síti FCnet/SAFEDLINK  

nebo Ethernet

Technická data
– Napájení 24Vss ze systému 
–  Proud při poplachu: 130mA 

• FT2040: 430 mA 
• FT2080: 700 mA

Ovládací terminál FT2040/FT2080

Ústředna  
FC2060 (modulární)
Popis
FC2060 je modulární ústředna požární signalizace. 
Má následující vlastnosti: 
– 4 smyčky FDnet 
– 5 slotů pro přídavné karty 
– Integrované vstupy/výstupy pro periférie 
– Integrovaný ovládací terminál 
– Integrovaný napájecí zdroj 
– Automatická konfigurace 
– Připojení k síti FCnet/SAFEDLINK nebo Ethernet

Technická data
Hlásičové linky FDnet
– Počet adres: max. 1512 
– Počet smyček/otevřených linek: 4/8 
– Volitelné: rozšíření až na 28/56 smyček/ 
   otevřených linek

Vstupy a výstupy
– 1 reléový výstup pro DP poplachu 
– 1 reléový výstup pro DP poruchy 
– 1 hlídaný výstup pro poplach 
– 1 hlídaný výstup pro poruchu 
– 2 hlídané výstupy pro houkačku (každý 1A) 
– 12 nastavitelných vstupů/výstupů 24V 
– 1 připojení na Ethernet (RJ45) 
–  Volitelné: modul pro houkačky pro rozdělení 

výstupu pro houkačkovou linku na 4 hlídané 
výstupy (2A)

Ústředna  
FC2030 (modulární)
Popis
FC2030 je modulární ústředna požární signalizace. 
Má následující vlastnosti:
– 2 smyčky FDnet
– 2 sloty pro přídavné karty
– Integrované vstupy/výstupy pro periférie
– Integrovaný ovládací terminál
– Integrovaný napájecí zdroj
– Automatická konfigurace
– Připojení k síti FCnet/SAFEDLINK nebo Ethernet

Technická data
Hlásičové linky FDnet
– Počet adres: max. 756
– Počet smyček/otevřených linek: 2/4
– Volitelné: rozšíření až na 12/24 smyček/ 
   otevřených linek

Vstupy a výstupy
– 1 reléový výstup pro DP poplachu
– 1 reléový výstup pro DP poruchy
– 1 hlídaný výstup pro poplach
– 1 hlídaný výstup pro poruchu
– 1 hlídaný výstup pro houkačku (1A)
– 8 nastavitelných vstupů/výstupů 24V
– 1 připojení na Ethernet (RJ45)
–  Volitelné: modul pro houkačky pro rozdělení výstupu 

pro houkačkovou linku na 4 hlídané výstupy (2A)

V základní verzi je každá  
ústředna FC2020  
vybavena pro:

Přenos poplachu 
Přenos poruchy 
Ovládání požárních návazností 
Hlídání 1 konvenční linky  
pro houkačky

Ovládací terminál (dotykový) FT2080-A1
sestává z:

Ovládání
– 12“ barevný displej
– Rozlišení 1280x800 pixel

Obj. č.: S54400-C120-A1

Skříň
– Standard (FH2002-A1)*
– Desktop (FHA2040-A1)*
– Záda (FHA2039-A1)*
– Karta ovládacího terminálu (FTI2001-A1)*

* musí být objednáno zvlášť

Ústředna požární signalizace 
FC2020-AA
sestává z:

Ovládání
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
– Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Přídavná indikační pole
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou barvou

Skříň
– Comfort: 430x796x160mm (ŠxVxH) 
– Napájecí zdroj 150W 
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: A5Q00016829

Ústředna požární signalizace 
FC2020-AE
sestává z:

Ovládání
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
– Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Přídavná indikační pole
–  48 skupin LED diod, každá s jednou 

zeleno/červenou a jednou žlutou barvou
–  Volitelné: 96 skupin LED diod, každá s 

jednou zeleno/červenou a jednou žlutou

Skříň
– Comfort: 430x796x160mm (ŠxVxH) 
– Napájecí zdroj 150W 
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: A5Q00016851

Ústředna požární signalizace 
FC2020/2040-AA s ovládáním hašení
sestává z:

Ústředna požární signalizace
– 2 smyčková ústředna FC2020-AZ 
Obj. č.: A5Q00016829

– 4 smyčková ústředna FC2040-AZ
Obj. č.: A5Q00016100

Hasební terminál (1 úsek) XCM2002-A2
Obj. č.: S54392-B3-A1

Souprava ovládání hašení (1 úsek) 
XCA2005-A1
–  Hasební karta XCI2005-A1
–  Držák karty (1 úsekové hašení) FCA2046-A1
–  Souprava příslušenství FCA2047-A1
–  Připojení pro držák karty FCA2006
Obj. č.: S54392-S20-A1

Ovládací terminál FT2040-AZ
sestává z:

Ovládání
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
– Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Skříň
– Eco: 430x398x80mm (ŠxVxH) 
– Volitelné: napájecí zdroj 70W 
– Max. kapacita baterií: 2x7Ah 
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou a jednou 
žlutou barvou ve skříni Eco se skupinou 48 
LED diod (FH2001-E1) nebo se skupinou 
96 LED diod (FH2001-G1) 

Obj. č.: A5Q00016702

Volitelné: 
Ovládací terminál FT2040-EZ 
sestává z: 

Ovládání 
–  24 skupin LED diod, každá s jednou 

zeleno/červenou a jednou žlutou barvou

Obj. č.: A5Q00016720

Ústředna požární signalizace FC2030-AA
sestává z:

Ovládání
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001
–  Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Přídavná indikační pole
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou a jednou 
žlutou barvou

Skříň
– Comfort: 430x796x160mm (ŠxVxH)
– Napájecí zdroj 150W
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: S54400-C2-A1

V základní verzi  
je každá ústředna  

FC2060 vybavena pro:

Přenos poplachu 
Přenos poruchy 

Ovládání požárních návazností 
Hlídání 2 konvenčních linek  

pro houkačky

Ústředna požární signalizace  
FC2060-AA
sestává z:

Ovládání
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001
–  Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Přídavná indikační pole
–  Volitelné: 48 nebo 96 skupin LED diod, 

každá s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou barvou

Skříň
– Large: 430x796x260mm (ŠxVxH)
– Napájecí zdroj 150W
–  Volitelné: až dva přídavné 150W  

napájecí zdroje (FP2005-A1)
– Max. kapacita baterií: 2x45Ah

Obj. č.: A5Q00023048

Patrový opakovací terminál 
FT2010
Používá se pro zobrazení a ovládání 
událostí v rámci zabezpečeného  
prostoru.

Obj. č.: A5Q00014104

Patrový opakovací displej 
FT2011 
Používá se pro zobrazení hlášení 
ze zabezpečeného prostoru.

Obj. č.: A5Q00017706

Společné vlastnosti
–  Podsvícený displej s textem  

(6 řádek každý po 40 znacích)
–  Napájení a komunikace (individuální adresace) přes 

linku FDnet, možné použít externí napájecí zdroj 24V
– 282x207x79 (ŠxVxH)
– Max. 8 FT2010/FT2011 na ústřednu FC2020 
– Max. 16 FT2010/FT2011 na ústřednu FC2040 
– Max. 50 FT2010/FT2011 na ústřednu FC2060

FDnet

Klíčový spínač Nordic FTO2006-B1
Souprava zámku s instalačním 
příslušenstvím. Využitelný jako 
volitelný prostředek pro aktivaci 
přístupu k ovládání.
Obj. č.: A5Q00010129

Klíčový spínač Nordic pro hašení 
 XTO2003-B1
Obj. č.: S54392-B11-A1

Tiskárna událostí FTO2001-A1
Tiskárna událostí FTO2001-A1 se instaluje přímo  
do ústředny nebo do ovládacího terminálu. Jedná se  
o termickou tiskárnu, která tiskne všechny události.  
Pro použití tiskárny je třeba použít RS232 modul  
(izolovaný) FCA2001-A1. Tento není součástí  
soupravy tiskárny a musí být objednán zvlášť.
Obj. č.: A5Q00010126

Tiskárna událostí DL3750+
Hlídaná externí tiskárna událostí pro připojení 
přes sériovou linku nebo přes Ethernet.  
Volitelné: Modul RS232 (izolovaný) FCA2001-A1.

Obj. č.: A5Q00023962

Přídavné indikační pole (2xLED pole) 
FCM2038-A2
Obsahuje 48 skupin LED diod, každá s jednou 
zeleno/červenou a jednou žlutou barvou.  
K LED diodám lze přiřadit libovolné události; 
427x200x25mm (ŠxVxH).
Volitelné: tiskárna událostí FTO2001-A1
Obj. č.: S54400-B146-A1

Přídavné indikační pole (4xLED pole) 
FCM2036-A2
Obsahuje 96 skupin LED diod, každá 
s jednou zeleno/červenou a jednou 
žlutou barvou. K LED diodám  
lze přiřadit libovolné události;  
427x200x25mm (ŠxVxH).
Obj. č.: S54400-B147-A1

Klíčový spínač Kaba FTO2005-C1
Vložka zámku Kaba s instalačním 
příslušenstvím a klíči Kaba 8 # 100. 
Využitelný jako volitelný prostředek  
pro aktivaci přístupu k ovládání.
Obj. č.: A5Q00010113

Klíčový spínač Kaba pro hašení 
XTO2002-C1
Obj. č.: S54392-B12-A1

Přídavné ovládání a indikace

Ústředna  
FC2080 (modulární)**
Popis
FC2080 je modulární ústředna požární signalizace. 
Má následující vlastnosti:
– Skříň (19“ podlahová se soklem)
–  Procesorová jednotka (19“, FC2080) 

vybavená
• CPU kartou
• Komunikační kartou
• SAFEDLINK moduly
•  Volitelně: redundantním druhým CPU 

modulem (přepnutí za provozu)
• Sloty pro max. 7 přídavných karet

– Napájecí zdroj až 450W
– Volitelný ovládací terminál
–  Připojení k síti FCnet/SAFEDLINK  

nebo Ethernet

Technická data
Hlásičové linky FDnet 
– Počet adres: max. 5000 
– Volitelné: rozšíření až na 120/240  
   smyček/otevřených linek

Volitelné vybavení 
– Max. 6 přídavných krabic pro karty  
   (po 5 slotech) 
–  Max. 37 slotů pro přídavné moduly:

• Max. 30 linkových karet FDnet 
• Max. 30 kolektivních linkových karet 
• Max. 30 linkových karet MS9i
• Max. 30 linkových karet AnalogPLUS
• Max. 30 linkových karet Interactive
• Max. 30 linkových karet Interactive Ex 
• Max. 7 I/O karet pro přenos poplachu a poruchy 
• Max. 10 programovatelných I/O karet 
• Max. 7 I/O karet pro hlídané houkačkové linky 
• Max. 16 hasebních úseků (8 úseků na jednu skříň) 
 
Poznámka: Na obrázku je ústředna FC2080 vybavená volitelným 
dotykovým ovládacím terminálem FT2080 a přídavnou indikací 
FCM2007-A1.

** podrobnější popis je uveden na druhé straně dokumentu

Pomůcka pro projektování Sinteso    Ústředny, komunikační síť a příslušenství

Hasební terminál (1 úsek)  
XCM2002-A2
sestává z:
–  1 hasební terminál
–  Konfigurovatelné LED diody a tlačítka
–  4-znakový displej pro zobrazení 

odpočítávání času varování
Obj. č.: S54392-B3-A1

Volitelný 
externí ovládací 
terminál 
XT2001-A2 
Obj. č.: 
S54392-F2-A1 

Hasební terminál (4 úseky)  
XCM2003-A2
Pouze pro FC2080. 
sestává z:
–  4 hasební terminály
–  Konfigurovatelné LED diody a tlačítka
–  4-znakový displej pro zobrazení 

odpočítávání času varování
Obj. č.: S54392-B4-A1

Ústředna  
požární  
signalizace  
s ovládáním 
hašení

Ethernet switch 
(modulární)  
FN2012-A1

FS cloud 
aplikace

Síť  
uživatele

Nadstavbový  
systém  
Siemens

Vzdálený přístup  
přes SintesoView/ 
Sinteso Touch

Router + Firewall + VPN
Vzdálený přístup  

do nadstavbového 
systému

Vzdálený přístup  
přes Sinteso Mobile Důležitá poznámka: 

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

Ethernet

FG2004  
(rozhraní  

Sinteso Connect 
X300)

Ústředna požární signalizace  
(4 smyčky) FC2040-GA*  
sestává z:

Ovládání 
– Volitelné: tiskárna událostí FTO2001 
–  Volitelné: klíčový spínač KABA FTO2005

Přídavná indikace 
–  Volitelné: skupina 48 nebo 96 LED 

diod s jednou zeleno/červenou  
a jednou žlutou LED diodou

Skříň 
– Large: 430x796x260mm (ŠxVxH)
– 150W napájecí zdroj 
– Max. kapacita baterií: 2x26Ah

Obj. č.: S54400-C3-A3

* (Obrázek stejný jako pro FC2040-AA)

© Siemens 2019


