
Sinorix
yangın söndürme

çözümü

Ethernet anahtarı
(modüler)

FN2012-A1

Ethernet anahtarı
(modüler)

FN2012-A1

Ethernet anahtarı
(modüler)

FN2012-A1

Siren
FDS224-R

Yangın ihbar
butonu 
FDM221

Cerberus PRO – korunmanın keyfini çıkarın
Güçlü kontrol panelleri, akıllı yangın dedektörleri ve akıllı saha cihazları. Bunlar, 
kapsamlı Cerberus™ PRO grubu ürünlerimizin sunduğu özelliklerdir. Aşağıda, en 
önemli sistem parçaları gösterilmektedir.

Backbone (C-WEB/LAN)

C-NETSiren tabanı 
DBS720 

Kat tekrarlama
terminali FT2010

Yangın kontrol paneli
FC723

Yangın terminali
FT724

Yangın kontrol paneli
FC724

Yangın kontrol paneli
FC726Hava emişli

duman dedektörü
FDA221
FDA241

Cluster (C-WEB/SAFEDLINK)

Yangın kontrol paneli
FC722 

Giriş/çıkış
modülü

FDCIO222

Duman
dedektörü 
OP720

Sinorix 
yangın 
söndürme 
çözümü

Kombine
yangın

dedektörü
OH110

ASA nöral 
yangın 

dedektörü 
OOH740

Yangın kontrol paneli
FC724

Isı dedektörü
HI720 

(max + RoR)

Yanhat

Lineer
duman dedektörü 

FDL241-9

Mimik
ekran sürücü 

FT2001-A1
Hat adaptörü (Ex)

FDCL221-Ex

Yangın ihbar
butonu 
FDM221Manuel başlatma

SWING
kablosuz ağ geçidi
FDCW241

SWING kablosuz yangın
ihbar butonu

FDM275

Motorlu yangın damperi

C-NET

Arıza iletimi

Alarm iletimi

Kombine yangın
dedektörü 

OH720

Isı dedektörü
HI722 (mak)

Giriş/çıkış modülü 
FDCIO222/224

Yangın söndürme
kontrol ünitesi XC10

Duman
dedektörü
OP720

ASA nöral 
yangın ve CO 
dedektörü 
OOHC740

ASA nöral yangın
dedektörü 
OOH740

Giriş modülü
FDCI222

SWING
kablosuz nöral

yangın dedektörü
FDOOT271

C-NET

Alev dedektörü 
FDF241-9 Multi sensörlü dedektör

OOH740-A9-Ex

Yangın ihbar butonu
FDM223-Ex

Kat tekrarlama
ekranı FT2011

Flaşörlü siren 
taban FDSB226-WR

Anonslu flaşörlü 
siren 
FDS227-RR

 Önemli bildirim:
İlave ağ donanımı ve emniyet komponentlerinin gösterilmediği basitleştirilmiş çizim. 
İzin verilen konfigürasyonlar, “Ağ Güvenliği Kılavuzu”, Doc.ID A6V101039439 belgesinde 
açıklanmaktadır. Ayrıntılar için, Siemens IT Güvenlik uzmanınızla irtibata geçiniz.

FS bulut
uygulamaları

Siemens 
tehlike 
yönetim 
sistemi

Cerberus- 
Remote ile 
Yerel Erişim

Ethernet anahtarı 
(modüler) 
FN2012-A1

Router + Firewall + VPN

Tehlike yönetim 
sistemine uzaktan erişim

Cerberus Mobile ile 
uzaktan erişim

FG2004
(Cerberus

Connect X300
Ağ Geçidi) 

EthernetMüşteri
ağı

FC721-ZZ/-YZ FC722-ZZ/-YZ FC722-ZA/-ZE FC724-ZA/-ZE FT724-ZZ

Muhafaza Eco Muhafaza Standart Muhafaza Konfor Muhafaza Konfor Muhafaza Eco

Şebeke gerilimi
V 721...79 CA  –

V 352...691 CA  –
V 721...79 CA  –

V 352...691 CA  –
V 721...79 CA  –

V 352...691 CA  –
V 721...79 CA  –

V 352...691 CA  –
 –

Güç kaynağı 70 W 70 W 150 W 150 W opsiyonel PSU 70 W

Çalışma gerilimi DC 21… 28.6 V DC 21…28.6 V DC 21…28.4 V DC 21…28.4 V DC 21…28.4 V

Çalışma akımı mak. 2.5 A mak. 2.5 A mak. 5 A mak. 5 A 125 mA

Akü kapasitesi 2x 12 V, 7 Ah 2x 12 V, 7…12 Ah 2x 12 V, 26 Ah 2x 12 V, 26 Ah opsiyonel 2x 12 V, 7 Ah

Acil durum güç kaynağı 72’e kadar¹) 72’e kadar¹) 72’e kadar 72’e kadar 72’e kadar

Bağlanabilir dedektör
serisi

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

–

Hat sayısı
–  entegre TEN-C  

(döngü genişletmeli)
– Yanhatlar

1

2

2 (4)

4 (8)

2 (4)

4 (8)

4 (8)

8 (16)

–

–

Adres sayısı mak.126 mak. 252 mak. 252 mak. 504 –

Ağ bağlantısı kurulabilir –    

Dahili giriş/çıkış
Röle çıkışları

İzlenen çıkışlar

–

Serbest programlanabilir
giriş/çıkış

–

–

• Uİ alarmı
• Uİ arızası

• Alarm 
• Arıza
• Siren

1
1

1
1
1
4

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1
2

12

–
–

–
–
–
–

İşletme ünitesi entegre entegre entegre entegre entegre

Her biri kırmızı, yeşil ve sarı
LED ışıklı entegre gösterge
grupları

                  –/24’e kadar                   –/24’e kadar                   –/48’e kadar                   –/48’e kadar –

Her biri kırmızı, yeşil ve sarı
LED’li gösterge grupları 96’e kadar)3)/– 96’e kadar)3)/– 96’ya kadar/96’ya kadar 96’ya kadar/96’ya kadar 96’e kadar) 3)

RS232, RS485 seri bağlantı
portları için takılabilir yuva 1 2 2 2 2

Ethernet bağlantısı RJ45 1 1 1 1 1

Ebatlar (WxHxD) 430x398x80 mm 430x398x160 mm 430x796x160 mm 430x796x160 mm 430x398x80 mm

Onaylar
– CPR
– VdS 
– LPCB

0786-CPR-20767
– 
126bn

0786-CPR-20721
G209076 
126bn

0786-CPR-20721
G209076
126bn

0786-CPR-20722
G209077 
126bn

–
G209078 
126bn

Cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK)

Topoloji 1 
Bir tehlike yönetim sistemine bağlı olması durumunda bir küme içerisinde 16 
adede kadar panelin ağ bağlantısı yapılabilir (C-WEB/SAFEDLINK).
Tehlike yönetim sisteminin bulunmaması durumunda, 32 adede kadar panelin 
ağ bağlantısı yapılabilir.

Topoloji 2
EN 54 uyumlu sistem içerisinde 64 adede kadar panel, farklı cluster ve 
backbone kombinasyonu ve müşteri ağı üzerinden, tehlike yönetim sistemine
bağlanabilmektedir.

siemens.com/cerberus

Cerberus PRO – 
paneller, ağ 
ve aksesuarlar
Planlama Aracı

Panel genel görünümü
Kompakt

  ilave muhafaza ve güç kaynağı ile ekstra muhafaza ile

Panel genel görünümü
Modüler

Tek sektörlü yangın
söndürme paneli

FC723-ZA FC726-ZA

Muhafaza Konfor Muhafaza, Büyük

Şebeke gerilimi
V 721...89 CA  –

 V 352...691 CA  –
V 721...89 CA  –

 V 352...691 CA  –

Güç kaynağı 150 W 150 W

Çalışma gerilimi DC 21…28.4 V DC 21…28.4 V

Çalışma akımı mak. 5 A mak. 5 A

Akü kapasitesi 2x 12 V, 26 Ah 2x 12 V, 45 Ah

Acil durum güç kaynağı 72’e kadar 72’e kadar

Bağlanabilir dedektör 
serisi

Cerberus PRO 
FD720 (C-NET)

Cerberus PRO 
FD720 (C-NET)

Hat sayısı
– C-NET entegre 
(döngü genişletmeli)
– Yanhatlar
– C-NET genişletme. 
(Hat kartı başına 4)

2 (4)

4 (8)
max. 8

4 (8)

8 (16)
max. 20

Adres sayısı mak. 756 mak. 1,512

Ağ bağlantısı kurulabilir  

Entegre giriş/çıkış
– Röle çıkışları
• Uİ alarmı
• Uİ arızası
– İzlenen çıkışlar
• Alarm
• Arıza
• Siren
– Serbest programlanabilir 
giriş/çıkış

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1
2

12 (72)1)

İşletme ünitesi entegre entegre

Her biri kırmızı, yeşil ve sarı 
LED ışıklı entegre gösterge 
grupları

– –

Her biri kırmızı, yeşil ve sarı 
LED’li gösterge grupları 96’e kadar 96’e kadar

RS232, RS485 seri bağlantı 
portları için takılabilir yuva 2 2

Ethernet bağlantısı RJ45 1 1

Ebatlar (GxYxD) 430x796x160 mm 430x796x260 mm

Onaylar
– CPD
– VdS
– LPCB

0786-CPD-21328
G214021
126bn

0786-CPD-20983
G210084 
126bn

1)

1) 3)

ilave giriş/çıkış kartları FCI2008-A1 ile

Kombine yangın ve söndürme kontrol
paneli

İçeriği:
– Yangın kontrol paneli
– Yangın söndürme kontrol 
kiti
– Yangın söndürme terminali
Opsiyonel:
– Yangın söndürme terminali

FC722-ZA or FC724-ZA
XCA2005-A1
XCM7202-Z3

XT2001-A1

Teknik veriler FC72x Bakınız: FC722-ZA, FC724-ZA

Teknik veriler yangın söndürme kartı

İzlenen çıkışlar
– Çıkış gerilimi
– Çıkış akımı
– Hat direnci
– İzleme konusu:

valf, standart ve ters çıkışlar, mak. 10
mak. DC 25.8 V
mak. 2 A
mak. 80 Ω, her iki iletken
topraklama arızası, kaçak akım, açık hat

İzlenen toplu girişler

– Giriş başına cihaz sayısı
İzlenen girişler

mak. 4 (örneğin: Manuel başlatma ve Acil 
durdurma ihbar butonları) 
mak. 8, kolektif

İzlenen girişler

– Giriş başına cihaz sayısı

mak. 6 (örnek: Gaz kaçağı, Boşaltım kontağı…) 
Kolektif girişler kullanılmıyorsa: 10
mak. 64 (paralel, normal açık)

İzlenmeyen sürücü çıkışları
– Akım sınırlandırma

mak. 6 Circuit Open drain, Kısa devre korumalı
40 mA

Teknik veriler yangın söndürme terminali

Sektör başına eleman sayısı
Birincil 1, ikincil mak. 5

Kablo uzunluğu birincil mak. 10 m, ikincil mak. 1200 m

Çalışma gerilimi DC 21…30 V

Terminal başına çalışma 
akımı 25 mA tipik @DC 24 V

Gösterge LED’leri 34 LEDs

Gösterge Ekranı 4 haneli 5x7 dot matrix

Veri formu A6V11480005

Onaylar
– CPR
– VdS

bekleniyor
bekleniyor

Siemens’ten 
tehlike 
yönetim 
sistemi

Arıza iletimi

Alarm iletimi

Bir tehlike yönetim sistemine 
bağlantı olmaması durumunda: 
bir küme içerisinde 32 adede 
kadar panelin ağ bağlantısı 
yapılabilir.

Örnek topoloji özellikleri:

– Kolay panel ağ bağlantısı
– Paneller bağımsız bir çözüm şeklinde 
   ya da toplam 1.280 km’ye kadar ağ 
   bağlantısı içerisinde çalışabilmektedir
– Veri hızı, hat kalitesine göre uyarlanabilir

 

Anahtar veriler
– Ağ bağlantısı yapılabilir mak. panel sayısı:
– Tehlike yönetim sistemine bağlı maksimum 
   ağ bağlantısı yapılabilecek panel sayısı:
– Bakır kablolu paneller arasındaki mak. mesafe:
   • tekrarlayıcısız:
   • tekrarlayıcılı:
– Fiber optik kablolu paneller arasındaki mak. 
    mesafe:
   • multi mod:
   • single mod:
– Sistem genel görünürlüğüne sahip mak. 
    panel sayısı:

32

16

5

1 km
2 km

4 km
40 km

Örnek topoloji özellikleri:

– EN 54 gerekliliklerine uygun, omurga 
   yoluyla 64 adede kadar panel ağı kurulumu
– Uzun mesafeleri kapsayan çok büyük ağlar
– Sistem genelinde uygulanan yedekleme 
   sayesinde en yüksek sistem kullanılabilirliği
– Farklı clusterlar üzerindeki paneller birbirleriyle
   haberleşebilir.
– Bütün sistem üzerinde itfaiyeye sadece tek bir 
   uzak iletim gereklidir.
– Dağınık bina kompleksleri ideal bir şekilde 
   korunabilir.
– Backbone, fiber optik kabloyla gerçekleştirilir.

Önemli veriler

– Kümeler dahil olmak üzere ağ bağlantısı 
   yapılabilir panellerin maksimum sayısı 
   (EN 54 uyumlu):
– Mak. küme sayısı: 
– Küme başına ap bağlantısı yapılabilir mak. 
    panel sayısı: 
– Sistem genel görünürlüğüne sahip mak. 
    panel sayısı:

64
14

16

5

Backbone (C-WEB/LAN)
Ethernet anahtarı (modüler) 

FN2012-A1
Ethernet anahtarı (modüler) 

FN2012-A1
Ethernet anahtarı (modüler) 

FN2012-A1
Ethernet anahtarı (modüler) 

FN2012-A1
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Yaşamlarımızın nerdeyse yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiyoruz.

Asla çok soğuk değil. Asla çok sıcak değil. Her zaman emniyetli. 
Her zaman güvenli.

Bilgi ve teknolojilerimiz, ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimizle, 
sıradan mekanları mükemmel alanlara dönüştürürüz.

#MukemmelMekanlar
siemens.com/mukemmel-mekanlar

Siemens’in, bu dokümanın herhangi bir sayfasında aksi belirtilmedikçe, 
özellikle bildirilen değerler, boyutlar ve ağırlıklarda değişiklik yapma hakkı 
saklı tutulmaktadır. Dokümanda ki mevcut olan teknik seçenekler genel 
tanımlarını içerir ve bu seçenekler her projede daima mevcut olmak 
zorunda değildir. Bu sebeple, istenilen tüm özellikler, her proje için ayrı 
olarak sözleşme esnasında belirtilmelidir.

Arıza iletimi

Alarm iletimi

Cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK)

Cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK)

Ethernet
Tehlike yönetim 

sistemine uzaktan erişim

 Söndürücü 
kaybı kontağı

Aktüatör

Manuel başlatma 
DM1103-L

Acil durum
DM1103-S

Deşarj kontağı

Havalandırma sistemi

Alarm sireni

Silindir Grubu

Aşırı
basınç kanadı

Yangın söndürme 
terminali 
(uzak) X T 2001-A2

  

Gazlı yangın söndürme işletim sistemi 
için elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme 
cihazı komponentleri EN12094-1
Yangın söndürme kontrol kiti (1 sektör) XCA2005-A1
Yangın söndürme Terminal (1 sektör) XCM7202-Z3

Başlık:
C-NET
Elektrik hattı
Manifold (dağıtım borusu)
Kontrol borusu

Paralel ihbar
lambası

Kontrol ve Gösterge 
Ekipmanı 
Yangın güvenliği
EN54-2 (PSE: EN54-4)
FC722 / FC724

İtfaiye uzak iletimi

Otomatik yangın dedektörleri

Boşaltım bölgesi

Entegre yangın söndürme kontrol planlaması

Tek sektörlü yangın söndürme

Tek sektörlü yangın söndürme sistemi olarak çalışan kombine yangın algılama ve yangın söndürme kontrol paneli FC20. FC20, oda ev nesne koruması için 
yangın söndürme sistemi tiplerinin büyük bir çoğunluğuyla çalışmaktadır. Tek sektörlü bir kurulum, tekli bir boşaltım bölgesi ile silindir grubundan oluşmaktadır. 
Yangın durumunda, yangın söndürme maddesi manifoldlardan boşaltım bölgesine akarak buradan da başlıklar yoluyla dağıtılır. Sistem opsiyonel olarak yedek bir 
silindir grubu ile yapılandırılabilir.

Önemli bildirim:
İlave ağ donanımı ve emniyet komponentlerinin 
gösterilmediği basitleştirilmiş çizim İzin verilen 
konfigürasyonlar, “Ağ Güvenliği Kılavuzu”, 
Doc.ID A6V101039439 belgesinde açıklanmaktadır. 
Ayrıntılar için, Siemens IT Güvenlik uzmanınızla 
irtibata geçiniz.

Önemli bildirim:
İlave ağ donanımı ve emniyet komponentlerinin 
gösterilmediği basitleştirilmiş çizim İzin verilen 
konfigürasyonlar, “Ağ Güvenliği Kılavuzu”, 
Doc.ID A6V101039439 belgesinde açıklanmaktadır. 
Ayrıntılar için, Siemens IT Güvenlik uzmanınızla 
irtibata geçiniz.
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Siemens 
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yönetim 
sistemi

Cerberus- 
Remote ile 
Yerel Erişim

Ethernet anahtarı 
(modüler) 
FN2012-A1

Router + Firewall + VPN

Tehlike yönetim sistemine 
uzaktan erişim

Cerberus Mobile ile 
uzaktan erişim

FG2004
(Cerberus Connect

X300 Ağ Geçidi)

Ethernet
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Optik Sinyalizasyon 
Ekipmanı
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Cerberus-Remote ile uzaktan çalışma fonksiyonunun 
etkinleştirilmesi için, PC’nin omurgadaki bir Ethernet 
anahtarına bağlanması gerekmektedir. Bir cluster 
içerisindeki belirli bir panele erişim, söz konusu panele 
bir S1 lisans anahtarı kurulmasıyla sağlanmaktadır.

Backbone 
(C-WEB/LAN)
Clusterlar, endüstriyel LAN teknolojisi kullanmak 
suretiyle, bir Ethernet backbone ünitesi yoluyla ağa 
bağlanabilmektedir. Siemens, EN 54 onaylı bir çözüm 
olarak bunu sunan ilk üreticidir. Standart IT mimarisiyle, 
bina yapıları ve organizasyon süreçleri ideal bir şekilde 
gösterilebilir.
Backbone yoluyla ağ kurulumu özellikleri
– Bir clusterın backbone ünitesine bağlanması
   için Ethernet anahtarı
– Sirküler kablo tesisatı sayesinde yedeklemeli iletim
– İki Ethernet anahtarı sayesinde yedekli bağlantı 
   mümkündür
– Fiber optik kablolar sayesinde artan EMC koruması
– Kolay programlandırılabilir, EN 54 uyumlu sistem 
   geneli kontrol
– Her bir panelin yapılandırılabilir görünümü
– Bütün paneller bir router paneli olarak kullanılabilir 
   (FC726 hakkında ilave bilgiler için, lütfen ilgili 
   belgelere bakınız).
Anahtar veriler
– EN 54 sistemi içerisindeki mak. panel sayısı:
– Cluster içerisindeki maksimum panel sayısı:
– Ağ bağlantısı yapılabilir maksimum cluster 
   sayısı:
– Doğrudan backbone üzerine yerleştirilen 
   panel sayısı:
– Tüm sistemi görebilir panel sayısı:
– Clusterlar arasındaki mak. mesafe
– Fiber optik multi mod:
– Fiber optik single mod:

* ve ilgili sistem topolojisiyle daha fazla
Aşağıdaki kılavuza riayet edilmelidir
– EN 54 normu gereklilikleri uyarınca, 512’den az
yangın dedektörünün bulunduğu kontrol panellerinin
backbone ünitesine bağlanması için sadece 1 Ethernet 
anahtarı gereklidir.

 

Cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK)
Güçlü cluster ile, 32 panele kadar ağ bağlantısı 
yapılabilmektedir (yangın kontrol panelleri ve 
yangın terminalleri)
Sistem veri yoluyla ağ kurma özellikleri
– Çift kablolu kablo tesisatı 
– Sirküler kablo tesisatı sayesinde yedeklemeli iletim
– İkinci bir ağ modülünün kullanıldığı degrade modu 
   sayesinde artan güvenlik
– 512’den fazla yangın dedektörlü sistemler için bile;
   degrade modu için ilave kablo gerekmemektedir. 
– Her bir panelin yapılandırılabilir görünümü
Anahtar veriler
– Ağ bağlantısı yapılabilir mak. panel sayısı:
– Bir tehlike yönetim sistemine bağlı olması 
   durumunda ağ bağlantısı yapılabilir maksimum 
   panel sayısı:
– Bakır kablolu paneller arasındaki mak. mesafe
• takrarlayıcısız:
• tekrarlayıcılı:
– Fiber optik kablolu paneller arasındaki mak. 
   mesafe
• multi mod:
• single mod: 
– Tüm sistemi görebilen mak. panel sayısı:

32

16

1km
2km

4km
40km
5

C-NET
C-NET, modern, çok amaçlı bir veri yolu sistemidir. 
Cerberus™ PRO veri yolu elamanları ile Yangın kontrol 
paneli arasında, hızlı ve arızalara karşı güvenceli bir 
haberleşme sağlar.
Dedektör veri yoluyla ağ kurma özellikleri
– Bütün kablo tipleri (ekranlı ya da ekransız) kullanılabilir
– Kablo ağında değişiklik yapılmadan, yıldız şekilli kablo 
ağlarına entegrasyon sağlanır
– Ekranlama gerekli değildir
– 2 kablolu döngü
– Bütün veri yolu elemanları için C-NET yoluyla güç 
beslemesi (FDCIO223, FDCI723, LaserFOCUS, yangın 
söndürme kontrol ünitesi XC10 ve ASD FDA221, FDA241 
hariç)
Anahtar veriler
– 40 adede kadar T bağlantı
– Bir döngü üzerinde 252’ye kadar veri yolu elemanı
– 252’ye kadar veri yolu elemanıyla birlikte 3.3 km’ye 
kadar kablo uzunlukları

Yangın kontrol paneli FC722-ZA
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Opsiyonel:
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • Anahtar Kaba FTO2005-C1
   • İşletme eklentisi, her biri kırmızı, 
      yeşil ve sarı LED’li 48 gösterge grubu 
      LED FCM7213-Y3
   • İşletme eklentisi, her biri kırmızı,
      yeşil ve sarı LED’li 96 gösterge grubu 
      LED FCM7214-Y3

Muhafaza
– Konfor: 430x796x160 mm (GxYxD)
– 150 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah

Sipariş numarası: S54400-C29-A2

Yangın kontrol paneli FC722-ZE
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Her biri kırmızı, yeşil ve sarı LED’li 
   48 ekran grubu
– Opsiyonel:
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • Anahtar Kaba FTO2005-C1
   • İşletme eklentisi, her biri kırmızı, 
      yeşil ve sarı LED’li 96 gösterge grubu 
      LED FCM7214-Y3

Muhafaza
– Konfor: 430x796x160 mm (GxYxD)
– 150 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah

Sipariş numarası: S54400-C29-A1

Yangın terminali FT724-ZZ
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Opsiyonel:
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • Anahtar Kaba FTO2005-C1

Muhafaza
– Eco: 430x398x80 mm (GxYxD)
– Opsiyonel:
   • 70 W güç kaynağı
   • Mak. akü kapasitesi: 2x 7 Ah
   • Muhafaza (Eco) FH7201-Z3 ve
      işletme eklentisi (2x LED-ind.) 
      FCM2713-Y3

Sipariş numarası: S54400-C31-A2

Yangın kontrol paneli FC722-YZ
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Her biri kırmızı, yeşil ve sarı 
   LED’li 24 gösterge grubu
– Opsiyonel: Anahtar Kaba 
    FTO2005-C1
Muhafaza
– Standart: 430x398x160 mm 
   (GxYxD)
– 70 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 12 Ah

Sipariş numarası: S54400-C29-A4

Yangın kontrol paneli FC722-ZZ
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Opsiyonel:
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • Anahtar Kaba FTO2005-C1

Muhafaza
– Standart: 430x398x160 mm (GxYxD)
– 70 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 12 Ah

Sipariş numarası: S54400-C29-A5

Yangın kontrol paneli FC724-ZE
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Her biri kırmızı, yeşil ve sarı 
   LED’li 48 gösterge grubu
– Opsiyonel:

• Olay yazıcısı FTO2001-A1
• Anahtar Kaba FTO2005-C1
• İşletme eklentisi, her biri kırmızı, 
   yeşil ve sarı LED’li 96 gösterge grubu 
   LED FCM7214-Y3

Muhafaza
– Konfor: 430x796x160 mm (GxYxD)
– 150 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah

Sipariş numarası: S54400-C30-A3

Seri arabirimler  Panel ya da yangın terminali başına bir adet opsiyonel 
RS232 ve/veya bir RS485 arabirimi (serbestçe kombine edilebilir)
 

 
Backbone (C-WEB/LAN)  Cluster bağlantısı ağı
Cluster (C-WEB/SAFEDLINK) Panel bağlantısı ağı
C-NET   Cerberus PRO adreslenebilir cihaz bağlantısı ağı
C-NET-Ex   Cerberus PRO adreslenebilir Ex cihaz bağlantısı ağı

Arabirimler ve ağlar için açıklamalar:

Yangın kontrol paneli FC724-ZA
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Opsiyonel:

• Olay yazıcısı FTO2001-A1
• Anahtar Kaba FTO2005-C1
• İşletme eklentisi, her biri kırmızı, 
yeşil ve sarı LED’li 48 gösterge grubu 
LED FCM7213-Y3

Muhafaza
– Konfor: 430x796x160 mm (GxYxD)
– 150 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah

Sipariş numarası: S54400-C30-A2

Yangın kontrol paneli FC726-ZA
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Opsiyonel:
• Olay yazıcısı FTO2001-A1
• Anahtar Kaba FTO2005-C1
• İşletme eklentisi, her biri kırmızı ve 
sarı LED’li 48 gösterge grubu LED FCM7211-Y3
• İşletme eklentisi, her biri kırmızı ve 
sarı LED’li 96 gösterge grubu LED FCM7212-Y3

Muhafaza:
– Büyük: 430x796x260 mm (GxYxD)
– 150 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 45 Ah

Sipariş numarası: S54400-C87-A1

Yangın kontrol paneli FC723-ZA
içeriği:

Kontrol ünitesi
Kontrol ünitesi
– Opsiyonel:
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • Anahtar Kaba FTO2005-C1
   • İşletme eklentisi, her biri kırmızı ve 
      sarı LED’li 48 gösterge grubu 
      LED FCM7211-Y3
   • İşletme eklentisi, her biri kırmızı ve 
      sarı LED’li 96 gösterge grubu 
      LED FCM7212-Y3

Muhafaza:
– Konfor: 430x796x160 mm (GxYxD)
– 150 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah

Sipariş numarası: S54400-C14 3-A1

Her bir FC726 kontrol 
panelinde şunlar yer 
almaktadır:
Alarm iletimi
Arıza iletimi
Yangın kontrolleri
2 konvansiyonel siren hattı 
izlemesi

Her bir FC723 kontrol
panelinde şunlar yer

almaktadır:
Alarm iletimi
Arıza iletimi

Yangın kontrolleri
1 konvansiyonel siren

hattı izlemesi

Yangın kontrol paneli modüler FC726 / FC723

Cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK)

Açıklama
Açıklama
FC724, kompakt bir 4 döngülü yangın kontrol 
panelidir. Aşağıda gösterilen özelliklere sahiptir:
– 4 C-NET döngüsü
– Çevre birimleri için entegre girişler/çıkışlar
– Entegre kontrol ünitesi
– Entegre güç kaynağı
– Otomatik konfigürasyon
– Backbone (C-WEB/LAN), cluster 
   (C-WEB/SAFEDLINK) ya da Ethernet yoluyla 
   network bağlantısı

Teknik veriler
C-NET dedektör hattı
– Adres sayısı: mak. 504
– Döngü/ yanhat sayısı: 4/8
– Opsiyonel döngü genişletmesiyle:
8 döngü/ 16 yanhat
Girişler ve çıkışlar
– Uİ alarmı için 1 röle çıkışı
– Uİ arızası için 1 röle çıkışı
– 1 izlemeli alarm çıkışı
– 1 izlemeli arıza çıkışı
– 2 izlemeli siren çıkışı (her biri 1 A)
– 12 yapılandırılabilir giriş/çıkış DC 24 V
– 1 Ethernet bağlantısı (RJ45)
– Opsiyonel: siren hattının 4 izlemeli çıkışa (2 A) 
   bölünmesi için siren modülü

Yangın kontrol paneli 
FC722 (2 döngülü)
Açıklama
FC722, kompakt bir 2 döngülü yangın kontrol panelidir. 
Aşağıda gösterilen özelliklere sahiptir:
– 2 C-NET döngüsü
– Çevre birimleri için entegre girişler/çıkışlar
– Entegre kontrol ünitesi
– Entegre güç kaynağı
– Otomatik konfigürasyon
– Backbone (C-WEB/LAN), cluster (C-WEB/SAFEDLINK) 
    ya da Ethernet yoluyla network bağlantısı

Teknik veriler
C-NET dedektör hattı
– Adres sayısı: mak. 252
– Döngü/ yanhat sayısı: 2/4
– Opsiyonel döngü genişletmesiyle:
    4 döngü/ 8 yanhat

Girişler ve çıkışlar
– Uİ alarmı için 1 röle çıkışı
– Uİ arızası için 1 röle çıkışı
– 1 izlemeli alarm çıkışı
– 1 izlemeli arıza çıkışı
– 1 izlemeli siren çıkışı (1 A)
– 8 yapılandırılabilir giriş/çıkış DC 24 V
– 1 Ethernet bağlantısı (RJ45)
– Opsiyonel: siren hattının 4 izlemeli çıkışa (2 A) 
    bölünmesi için siren modülü

Açıklama FC726 (modüler)
FC726, modüler bir yangın kontrol panelidir. 
Aşağıda gösterilen özelliklere sahiptir:
– 4 C-NET döngüsü
– İlave modül veri yolu kartları için 5 bağlantı 
   yuvası
– Çevre birimleri için entegre girişler/çıkışlar
– Entegre kontrol ünitesi
– Entegre güç kaynağı
– Otomatik konfigürasyon
– Backbone (C-WEB/LAN), cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK) ya da Ethernet yoluyla 
network bağlantısı

Teknik veriler
Temel konfigürasyon
– Döngü/ yanhat sayısı: 4/8
– Opsiyonel döngü genişletmesiyle:
8 döngü/ 16 yanhat

Modüler genişletme
– 252 C-NET cihazı için hat kartı
– 512 SynoLOOP cihazı için hat kartı
– Giriş/çıkışlı I/O kartı (12)

Mak. konfigürasyon
– Adres sayısı: mak. 1.512
– Döngü/ yanhat sayısı: 28/56

Açıklama FC723 (modüler)
FC723, modüler bir yangın kontrol panelidir. 
Aşağıda gösterilen özelliklere sahiptir:
– 2 C-NET döngüsü
– İlave modül veri yolu kartları için 
    2 bağlantı yuvası
– Çevre birimleri için entegre girişler/çıkışlar
– Entegre kontrol ünitesi
– Entegre güç kaynağı
– Otomatik konfigürasyon
– Backbone (C-WEB/LAN), cluster 
(C-WEB/SAFEDLINK) ya da Ethernet yoluyla 
network bağlantısı

Teknik veriler
Temel konfigürasyon
– Döngü/ yanhat sayısı: 2/4
– Opsiyonel döngü genişletmesiyle:
4 döngü/ 8 yanhat

Modüler genişletme
– 252 C-NET cihazı için hat kartı
– 512 SynoLOOP cihazı için hat kartı
– Giriş/çıkışlı I/O kartları (12)

Mak. konfigürasyon
– Adres sayısı: mak. 756
– Döngü/ yanhat sayısı: 12/24

 

 

Cerberus- Remote 
ile uzaktan erişim

Backbone (C-WEB/LAN)

In the basic version each FC724 
control panel contains:

Alarm transmission
Fault transmission
Fire controls
Monitoring of 2 conven-
tional sounder lines

Temel versiyonda, her bir 
FC722 kontrol paneli 
şunları içermektedir:

Alarm iletimi
Arıza iletimi
Yangın kontrolleri
Konvansiyonel siren 
hattı izlemesi

FT724
yangın terminalli 

sistem genel görünümü

64
16

14

4*
5*

4km
40km

ASA nöral yangın 
dedektörü OOH740

Yangın ihbar butonu, 
kırmızı FDM221 

C-NET

(Ayrıntılı bilgiler için ayrıca bakınız: Cerberus PRO
Planlama Aracı – C-NET cihazları)

Teknik veriler
– DC 24 V sistem güç kaynağı
– Alarm akımı: 130 mA

Açıklama
Açıklama
FT724 aşağıda gösterilen özelliklere 
sahiptir:
– Entegre kontrol ünitesi
– Ayrı DC 24 V besleme girişi olanağı
– Yedekli DC 24 V besleme girişi
– C-WEB/SAFEDLINK ya da Ethernet 
   yoluyla ağ kurma olanağı

Yangın terminali FT724

Yangın kontrol paneli FC724 (4 döngülü)

Ethernet switch 
(modular)

FN2012-A1

Ethernet
Cluster 

Ağ modülü (SAFEDLINK) 
FN2001-A1
Panel bu modülle birlikte küme 
yoluyla ağa bağlanabilecektir. 
Bu amaçla, bir ağ modülünün 
kurulması gerekmektedir. 
Degrade mod fonksiyonu açısından 
ilave gerekliliklerin söz konusu 
olması durumunda, 2 ağ modülü 
kurulabilecektir.
Örneğin:
– 512’den fazla C-NET cihazlarıyla 
   ağ bağlantılı paneller
– Uzak iletim ve 512’den fazla C-NET 
   cihazlarıyla ağ bağlantılı paneller

Sipariş numarası: A5Q00012851

 

Optik fiber ağ kurma modülleri 
FN2006-A1 (SM) ve FN2007-A1 (MM)

Cerberus PRO istasyonları, bu optik 
fiber ağ kurma modülleriyle birlikte, 
optik fiber kabloyla büyük mesafeler 
üzerinden C-WEB/SAFEDLINK sistem 
veri yoluna bağlanabilecektir. Yedekli 
besleme, ağ kurma modülünün uzakta 
olması durumunda bile EN 54 uyumlu 
ağ yapısına olanak sağlamaktadır. 
Özellikler:
– İki bağımsız, galvanik ayrımlı kanal
– Optik kablolar için SC bağlantıları
– İki yedekli, izlemeli güç beslemesi, 
   EN 54 onaylı
– Topraklama arızası izleme 
– İstasyonda ya da uzak kurulum
– DIN rayı üzerinde dikey ya da yatay 
   bir şekilde takılabilir
– FN2006-A1: 40 km’ye kadar single 
   mod iletim 

Sipariş numarası: S54400-A109-A1

– FN2007-A1: 4 km’ye kadar multi mod 
   iletim

Sipariş numarası: S54400-A110-A1

Ağ bileşenleri
Backbone 

Ethernet anahtarı (modüler) 
FN2012-A1
Sipariş numarası: 
S54400-B152-A1

Ethernet modülü 
(elektrik/CAT5) VN2001-A1
Sipariş numarası: 
S54400-A42-A1

Ethernet modülü (MM) VN2002-A1
Sipariş numarası: 
S54400-A43-A1

Ethernet modülü (SM) VN2003-A1
Sipariş numarası: 
S54400-A44-A1

Bağlantı modülü (MoNet) 
FCA2031-A1
Sipariş numarası: 
S54400-A153-A1

Muhafaza (Eco) FH7201-Z3
– Mak. akü kapasitesi: 2x 7 Ah
– 430x398x80 mm (GxYxD)
– Opsiyonel:
   • Güç kaynağı kiti (70 W) FP2015-A1
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • İşletme eklentisi (2x LED-ind.) FCM7213-Y3
   • İşletme eklentisi (4x LED-ind.) FCM7214-Y3

Sipariş numarası: S54400-B72-A1

Muhafaza (Standart) FH7202-Z3
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah
– 430x398x160 mm (GxYxD)
– Opsiyonel:
   • Güç kaynağı kiti (70 W) FP2015-A1 ya da 
   • Güç kaynağı kiti (150 W) FP2004-A1 ya da 
      ilave güç kaynağı (150 W) FP2005-A1
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • İşletme eklentisi (2x LED-ind.) FCM7213-Y3
   • İşletme eklentisi (4x LED-ind.) FCM7214-Y3

Sipariş numarası: S54400-B70-A1

Muhafaza (Konfor) FH7203-Z3
– Mak. akü kapasitesi: 2x 26 Ah
– 430x796x160 mm (GxYxD)
– Opsiyonel:
   • Güç kaynağı kiti (70 W) FP2015-A1 ya da
   • Güç kaynağı kiti (150 W) FP2004-A1 ya da 
      ilave güç kaynağı (150 W) FP2005-A1
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • İşletme eklentisi (2x LED-ind.) FCM7213-Y3
   • İşletme eklentisi (4x LED-ind.) FCM7214-Y3

Sipariş numarası: S54400-B71-A1

Muhafaza (Büyük) FH7205-Z3
– Mak. akü kapasitesi: 2x 100 Ah
– 430x796x260 mm (GxYxD)
– Opsiyonel:
   • Güç kaynağı kiti (70 W) FP2015-A1
   • Güç kaynağı kiti (150 W) FP2004-A1
   • Güç kaynağı kiti (150 W) FP2005-A1
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • İşletme eklentisi (2x LED-ind.) FCM7213-Y3
   • İşletme eklentisi (4x LED-ind.) FCM7214-Y3

Sipariş numarası: S54400-B86-A1

Muhafaza (Büyük Genişletme) FH7204-Z3
– Mak. akü kapasitesi: 2x 100 Ah
– 430x398x260 (GxYxD)
– Opsiyonel:
   Güç kaynağı kiti (70 W) FP2015-A1
   • Güç kaynağı kiti (150 W) FP2004-A1
   • Güç kaynağı kiti (150 W) FP2005-A1
   • Olay yazıcısı FTO2001-A1
   • İşletme eklentisi (2x LED-ind.) FCM7213-Y3
   • İşletme eklentisi (4x LED-ind.) FCM7214-Y3 

Sipariş numarası: S54400-B89-A1
 

Sıva altı montaj kenar parçası bir HU FHA2017-A1
Bütün yangın kontrol panelleri ve FT724 
yangın terminali için sıva altı montaj kurulumu 
opsiyonel kenar parçası; 
530x500 mm (GxY)

Sipariş numarası: A5Q00024719

Sıva altı montaj kenar parçası iki HU FHA2015-A1
Bütün yangın kontrol panelleri ve FT724 
yangın terminali için sıva altı montaj kurulumu 
opsiyonel kenar parçası; 
530x886 mm (GxY)

Sipariş numarası: A5Q00024621

Montaj kiti (marine) FHA2035-A1
Bir muhafaza (Konfor) içerisindeki bir yangın 
kontrol panelinin titreşimsiz bir şekilde duvara 
ve EMC etkilerine karşı korumaya bağlanması 
için montaj kiti; 430x796x37 mm (GxYxD)

Sipariş numarası: S54400-S111-A1

19“ montaj kiti FHA2016-A1
Bütün yangın kontrol panelleri ile yangın 
terminallerinin 19‘‘ çerçeve içerisine monte 
edilmesine olanak sağlamaktadır; 
430x100x324 mm (GxYxD)
Sipariş numarası: A5Q00020179

Döngü genişletmesi (C-NET) FCI2003-A1
Döngü genişletmesi, C-NET hat kartı üzerindeki 
toplam adres sayısı sabit tutulurken (örneğin: her 
birinde 126 adres bulunan 2 döngü ya da her birinde 
63 adres bulunan 4 döngü) döngü sayısının iki katına 
çıkarılmasına (örneğin, 2 döngüden 4 döngüye ya da 
4 döngüden 8 döngüye) olanak sağlamaktadır.

Sipariş numarası: A5Q00010136

RS232 modülü (izole) FCA2001-A1
Bu modül, örneğin, bir olay yazıcısının çalıştırılması 
için gereklidir. PMI ana kartına takılmaktadır. RS232 
modülü olay yazıcısı setinde yer almamaktadır.

Sipariş numarası: A5Q00005327

RS485 modülü (izole) FCA2002-A1
Bu modül, örneğin aşağıdaki modüllerin çalıştırılması 
için gereklidir:
– Entegre itfaiye işletme panelinin bulunduğu yangın 
departmanı ekran paneli (FAT ve FBF) [DE ve CZ]
– EVAC modülü [NL]
RS485 modülü (izole) PMI ana kartına takılmaktadır.

Sipariş numarası: A5Q00009923

Siren modülü FCA2005-A1
Siren modülünün 4 konvansiyonel siren hattı için 
bağlantıları bulunmaktadır (birincil hatlar; 4x 1 A’ya 
kadar, toplam mak. 2 A). Siren modülü, FHA2007-A1 
montaj plakasına vidalanmaktadır.

Sipariş numarası: A5Q00014866

Çıkış modülü (230 V) FCA1209-Z1
Bu modül, doğrudan izlenen çıkış hattına bağlanır ve 
gerilimsiz kontak sağlar. Havalandırma, klima, asansör vs. 
sistemleri kontrolü için bir çıkış modülüdür.

Sipariş numarası: S54400-B124-A1

Yangın söndürme kontrol kiti (1 sektör) XCA2005-A1
içeriği:
– Yangın söndürme kartı XCI2005-A1
– Kart kafesi (1 sektörlü y.s.) FCA2046-A1
– Aksesuar kiti FCA2047-A1
– Kart kafesi bağlantısı FCA2006

Sipariş numarası: S54392-S20-A1

Yangın söndürme Terminal (1 sektör) XCM7202-Z3
içeriği:
– 1 yangın söndürme terminali
– Yapılandırılabilir ledler ve basma butonları
– Ön uyarı süresi için geri sayımı gösteren 
    4 haneli ekran
Sipariş numarası: S54392-B18-A1

Yangın söndürme anahtar Kaba XTO2002-C1
Sipariş numarası: S54392-B12-A1

Yangın söndürme anahtarı (Nordic) XTO2003-B1
Sipariş numarası: S54392-B11-A1

Muhafazalar Genişletme opsiyonları

Yangın kontrol paneli 
FC721 (1 döngülü)
Açıklama
FC721, kompakt bir yangın kontrol panelidir. 
Aşağıda gösterilen özelliklere sahiptir:
– 1 C-NET döngüsü
– Çevre birimleri için entegre girişler/çıkışlar
– Entegre kontrol ünitesi
– Entegre güç kaynağı
– Otomatik konfigürasyon

Teknik veriler
C-NET dedektör hattı
– Adres sayısı: mak. 126
– Entegre Döngü/ yanhat sayısı: 1/2

Girişler ve çıkışlar
– Uİ alarmı için 1 röle çıkışı
– Uİ arızası için 1 röle çıkışı
– 1 izlemeli alarm çıkışı
– 1 izlemeli arıza çıkışı
– 1 izlemeli siren çıkışı (1 A)
– 4 yapılandırılabilir giriş/çıkış DC 24 V
– 1 Ethernet bağlantısı (RJ45)

Yangın kontrol paneli FC721-ZZ
içeriği:

Kontrol ünitesi

FTO2005-C1
– Opsiyonel: anahtar Kaba FTO2005-C1

Muhafaza
– Eco: 430x398x80 mm (GxYxD)
– 70 W güç kaynağı
– Mak. akü kapasitesi: 2x 7 Ah

Sipariş numarası: S54400-C32-A2

Yangın kontrol paneli FC721-YZ
içeriği:

Kontrol ünitesi
– Her biri kırmızı, yeşil ve sarı 
   LED’li 24 gösterge grubu
– Opsiyonel: Anahtar Kaba FTO2005-C
    FTO2005-C1

Muhafaza

– Eco: 430x398x80 mm (GxYxD)

– 70 W güç kaynağı

– Mak. akü kapasitesi: 2x 7 Ah
Sipariş numarası: S54400-C32-A3

Kat yineleyici terminali FT2010-A1

İzlenen alandan mesajların kontrol edilmesi 
ve görüntülenmesi için kullanılmaktadır.

Özellikler
– FC721/FC722 başına mak. 8 FT2010/FT2011
– FC724 başına mak. 16 FT2010/FT2011
– FC726 başına mak. 50 FT2010/FT2011

Sipariş numarası: A5Q00014104

İşletme eklentisi (2x LED-ind.) FCM7213-Y3z 
Bu birim, biri kırmızı, yeşil ve sarı LED’li 48 gösterge 
grubu içermektedir. Bütün olaylar, LED’lere tahsis 
edilebilecektir.
Seçimli: olay yazıcısı FTO2001-A1
Sipariş numarası: S54400-B149-A1

İşletme eklentisi (4x LED-ind.) FCM7214-Y3
Bu birim, biri kırmızı, yeşil ve sarı LED’li 96 gösterge 
grubu içermektedir. Bütün olaylar, LED’lere tahsis
edilebilecektir.

Sipariş numarası: S54400-B150 -A1 

Anahtar Kaba FTO2005-C1
Kurulum aksesuarları ve anahtarlarıyla birlikte 
Kaba kilit silindiri (Kaba 8 #100). Çalışmayı 
etkineştirmek için opsiyonel olarak kullanılabilir 

Sipariş numarası: A5Q00010113

Yangın söndürücü anahtar Kaba XTO2002-C1
Sipariş numarası: S54392-B12-A1

Anahtar Nordic FTO2006-B1
Montaj aksesuarlarıyla birlikte anahtar seti. 
Çalışma modu için opsiyonel olarak uygulanabilir. 

Sipariş numarası: A5Q00010129 

Yangın söndürücü anahtar (Nordic) XTO2003-B1
Sipariş numarası: S54392-B11-A1
 
Olay yazıcısı FTO2001-A1
Olay yazıcısı FTO2001-A1 doğrudan kontrol paneline 
ya da terminale takılmaktadır. Bütün olayları kayda alan 
bir termal yazıcıdır. Olay yazıcısının çalışması için RS232 
modülü (izole) FCA2001-A1 gerekmektedir. Yazıcı setinde 
bulunmamaktadır ve ayrıca sipariş edilmelidir.

 

 

Sipariş numarası: A5Q00010126

Olay yazıcısı DL3750+
Seri bağlantı için ya da Ethernet yoluyla izlemeli 
harici olay yazıcısı. Seçimli: RS232 modülü 
(izole) FCA2001-A1.

Sipariş numarası: A5Q00023962

Hat kartı (C-NET) FCL2001-A1
4 döngü ya da 8 yanhat üzerinde 252 C-NET cihazı için.

Sipariş numarası: A5Q00009875

Hat kartı (SynoLOOP) FCL7201-Z3
4 döngü ya da 4 yanhat başına 128 cihaz için.

Sipariş numarası: S54400-H116-A1

I/O kartı (Uİ) FCI2007-A1
Alarm ve arıza iletimi için.

Sipariş numarası: S54400-A20-A1

I/O kartı (programlanabilir) FCI2008-A1
Degrade modunda tanımlı davranışlı 12 
programlanabilir giriş/ çıkış

Sipariş numarası: S54400-A6-A1

I/O kartı (siren/izlemeli) FCI2009-A1
8 izlemeli siren hattı ya da izlemeli çıkış.

Sipariş numarası: S54400-A21-A1

Güç kaynağı kiti A (70 W) FP120-Z1
Bağımsız güç kaynağı, şebeke gerilimini sistem 
gerilimine dönüştürür ve aküleri şarj eder.

Sipariş numarası: S54400-S122-A1 

Güç kaynağı (70 W) FP2015-A1
FT724-ZZ gibi yangın terminali bağımsız güç 
kaynağı için.

Sipariş numarası: S54400-B121-A1

FDA241
Siemens’ten ASD
FDA241, 800 m2’ye kadar küçük, 
iş açısından kritik ortamların korunması 
için tasarlanmış çok erken uyarılı çift 
dalga boylu (mavi ve kızılötesi) duman 
dedektörü.

Sipariş numarası: S5433-F14-A1

FP120-Z1
Güç kaynağı kiti A (70 W)
Bağımsız güç kaynağı, şebeke 
gerilimini sistem gerilimine 
dönüştürür ve aküleri şarj eder.

Sipariş numarası: 
S54400-S122-A1

Anonslu flaşörlü siren
FDS227-RR

İşletme eklentileri

FC723 / FC726 için modül veri yolu kartları

Güç kaynağı

Siemens 
tehlike 
yönetim 
sistemi

Router + Firewall + VPN Tehlike yönetim
sistemine uzaktan erişim

Cerberus Mobile ile
uzaktan erişim

Ethernet anahtarı
(modüler)
FN2012-A1

Cerberus PRO Planlama Aracı Paneller, ağ ve aksesuarlar

Ayrıntılı planlama bilgileri
Sistem planlaması için ayrıntılı bilgiler, Doc. ID A6V10210362 
planlama belgesinde bulunmaktadır.. .

Yangın söndürme kontrollü 
yangın kontrol paneli FC722/724-ZA 
içeriği:

Yangın kontrol paneli
– 2 döngülü panel FC722-ZA
Sipariş numarası: S54400-C29-A2
– 4 döngülü panel FC724-ZA
Sipariş numarası: S54400-C30-A2

Yangın söndürme Terminal (1 sektör) 
XCM7202-Z3
Sipariş numarası: S54392-B18-A1

Yangın söndürme kontrol kiti (1 sektör) 
XCA2005-A1
içeriği:
– Yangın söndürücü kartı XCI2005-A1
– Kart kafesi (1 sektörlü y.s.) FCA2046-A1
– Aksesuar kiti FCA2047-A1
– Kart kafesi bağlantısı FCA2006
Sipariş numarası: S54392-S20-A1

Opsiyonel 
yangın 
söndürme 
terminali 
(uzak) 
XT2001-A2

Sipariş 
numarası:
S54392-F2-A1 

Yangın 
söndürme 
kontrollü 
yangın kontrol 
paneli

Lisans anahtarı

Lisans 
anahtarsız

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

Sipariş numarası: 
S54400-P154-A1

Sipariş numarası: 
S54400-P155-A1

Sipariş numarası: 
S54400-P156-A1

Sipariş numarası: 
S54400-P157-A1

Cerberus DMS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cerberus-Remote and 
BACnet 3. parti sağlayıcı (izleme)

– ✔ ✔ ✔ ✔

BACnet 3. parti sağlayıcı 
(izleme ve temel komutlar)

– – ✔ ✔ ✔

BACnet 3. parti sağlayıcı 
(izleme ve genişletilmiş komutlar)

– – – ✔ ✔

BACnet 3. parti sağlayıcı 
(aktivasyon ve deaktivasyon komutları)

– – – – ✔

Cerberus Mobile – – – ✔ ✔

 Önemli bildirim:
İlave ağ donanımı ve emniyet komponentlerinin gösterilmediği basitleştirilmiş çizim 
İzin verilen konfigürasyonlar, “Ağ Güvenliği Kılavuzu”, Doc.ID A6V101039439 belgesinde 
açıklanmaktadır. Ayrıntılar için, Siemens IT Güvenlik uzmanınızla irtibata geçiniz.

FG2004
(Cerberus Connect

X300 Ağ Geçidi)

Yangın söndürme ekipmanları

Güç kaynağı kiti (150 W) FP2004-A1
Boş muhafazalar içerisinde kurulum için güç kaynağı.
Opsiyonel: FP2005-A1 ile ilave güç kaynağı mümkündür.

Sipariş numarası: A5Q00020825

Güç kaynağı kiti (150 W) FP2005-A1
Güç kaynağı FP2004-A1 ünitesinin ardından doğrudan 
muhafaza içerisine bağlanabilecektir.

Sipariş numarası: A5Q00018779
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• İşletme eklentisi, her biri kırmızı, 
yeşil ve sarı LED’li 96 gösterge grubu 
LED FCM7214-Y3


