
Cerberus PRO –
Yangın koruma 
sistemi

Önemli şeyleri korurken, onları nasıl koruduğunuz önemlidir.
#MükemmelMekanlarYaratır
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Koruma 
önemlidir



Yaşamları
korur

Varlıkları
korur

İş sürekliliğini
korur

Önemli olanı korumak.
İş sizin için önemli olan şeyleri korumaya gelince, onları nasıl 
koruduğunuz önem kazanır.  Söz konusu yangın koruması olunca, 
Cerberus™ korumanın her öğesini gözeten tek bir entegre çözümle 
bütün ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Kapsamlı bir portföy, uygulamalara 
ilişkin bilgi birikimi ve uzman danışmanlık hizmetlerini bir araya 
getirerek optimum yangın güvenliği çözümünü sunar.

Mükemmel bir mekanın korunan 
bir mekan olması gerekir. 
Çalışanları ve işletmeyi 
korumaktan, binadan tamamıyla 
faydalanmaya, operasyonel 
verimliliği en üst düzeye 
çıkarmaktan, sistem bütünlüğünü 
güvence altına almaya, 
standartlara ve yasal 
düzenlemelere uyum sağlamaya 
kadar, karşılanması gereken pek 
çok ihtiyaç söz konusudur. 
Koruma, size kesinlik sağlar. Sizi 
yangından ve daha pek çok 
şeyden korur. 

Korunduğunuzu hissettiğinizde, 
işinize odaklanabilir, yaratıcı, 
üretken ve başarılı olabilirsiniz. 
Bir yangın durumunda 
yaşamların, varlıkların ve iş 
sürekliliğinin korunacağını 
bilerek. 
Cerberus, yangın korumasının 
bütün öğelerinin gereklerini yerine 
getirir. Geniş bir ürün, sistem ve 
yaşam döngüsü hizmetleri 
portföyü ile Cerberus sizin için 
önem taşıyan her şeyi korur. Çünkü 
ancak korunan bir mekan 
mükemmel bir mekan olabilir.

Siemens’ten yangın güvenliği. 
Dününüzü, bugününüzü ve 
geleceğinizi korur.

Önemli şeyleri korurken, 
korumanın her öğesi önemlidir. 
Ama önemli şeyleri korumayı 
bilen güvenilir bir iş ortağınız 
olması da en az o kadar 
önemlidir. Size ihtiyaçlarınıza 
özel, en son kural ve 
düzenlemelere uyumlu, yenilikçi 
ve entegre çözümler sunuyoruz. 
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Koruma öğeleri
Önemli olan şeyleri korurken, 
korumanın her öğesi önemlidir.
Planlama – dijital planlama (BIM) 
ve özelleştirilmiş, bütüncül 
yangın güvenliği konsepti
İzleme – 7/24 izleme ve mümkün 
olan en kısa sürede güvenilir 
yangın tespiti  
Yedekleme – yedekli sistem 
mimarisi ve olay verilerinin 
bulutta yedeklenmesi 
Yönetme – merkezi bina ve 
tehlike yönetimi
Bağlantı – güvenli bir şekilde 
entegre edilmiş sistem ve gerçek 
zamanlı izleme için uzaktan 
erişim 
Bakım – modernizasyon ve 
genişletmelerin yanı sıra   
Performans Servisi
Duyarlılık – gerçek alarm 
garantisi, erken ve güvenilir 
tespit, tahliye ve söndürme 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cerberus, yangın korumasının bütün öğelerini tek bir entegre çözümde bir araya getiriyor.

Algılama – yangından ne kadar çabuk haberdar 
olursanız, yangını o kadar kısa sürede kontrol altına 
alabilirsiniz. 

İlk yangın tehlikesi belirtisi görüldüğü anda, sistem onu 
güvenilir bir şekilde algılayarak sonraki adımları devreye 
sokar.  Çok sayıda uygulama ile birlikte kullanılabilen 
algılama teknolojisi, gerçek ve aldatıcı olayları birbirinden 
ayırabilir. Size yönetmelik gerekliliklerinden daha fazlasını 
sunarken binanızda gereksiz kesintilerin yaşanmasını da 
önlüyoruz.

Alarm & Tahliye – binanızdaki insanları yangından 
korumak, onları yangından uzaklaştırmak demektir. 

Hem sesli hem de görsel alarmlarla iki duyuyu birden 
uyarmak, herkesin durumun farkına varmasını garanti altına 
alır. Alarm duyulduğunda, çözümlerimiz insanların hızlı ve 
düzenli bir şekilde tahliye edilerek, güvenli ve dumansız 
rotalar üzerinden güvenlik bölgelerine ulaştırılmalarına 
yardımcı olur. 

Sinorix – Akıllı Söndürme– insanları ve mekanları 
korumak için yangının söndürülmesi. 

Bir yangın durumunda, her saniye önemlidir –hızlı ve etkin 
bir şekilde harekete geçmek zorunludur aynı zamanda 
pahalı ve hassas ekipmanlara gelecek zararın minimum 
düzeyde tutulması da gereklidir. Bu nedenle, binanın ve 
işletmenin özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
özelleştirilmiş, güvenilir bir çözümün bulunması çok 
önemlidir. Gelişmiş söndürme portföyümüz doğal veya 
kimyasal söndürme maddelerinin yanı sıra gaz ve suyun bir 
arada kullanıldığı sistemleri de kapsar.  

Tehlike Yönetimi – binanızı yönetmek, binanızın yangın 
korumasını yönetmek demektir.  

Binanızın yangın koruma sistemlerini takip altında 
tutmanıza ve tek bir kontrol noktasından yönetmenize 
yardımcı oluyoruz. Tehlike yönetimi sistemimiz size özel 
ihtiyaçlarınızı karşılarken ileriye dönük genişletmelere de 
olanak tanır. Hem esneklik hem de ölçeklendirilebilirlik 
sağlayan modüler bir yapıya sahip bu çözüm, sorunsuz bir 
entegrasyon için açık bir platformu temel alır.

Bulut – birden fazla mekanı aynı anda izlemenin en iyi 
yolu verilerden faydalanmaktır.

Cerberus yangın koruma sistemlerini buluta bağlamak çok 
sayıda bina için her yerden büyük bir görünürlük 
kazanmanız anlamına gelir. Olaylarla ilgili anında iletişim 
kurulur ve daha önleyici bir koruma sağlanır. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan yüksek düzeyde duyarlılık güvenliği 
artırır ve operasyonel verimliliği iyileştirir. 

Servis hizmetleri – yangın, belki de var olan en eski 
tehdittir. İşte bu yüzden, yangınla mücadele her zaman 
yeni yollar bulmayı gerektirir. 

Bir yangın koruma sisteminin bütünlüğü her an güvence 
altında olmalıdır.  Çok kapsamlı bir servis yelpazesi 
sayesinde, sistemin bütün yaşam döngüsü boyunca iyi bir 
bakım alması sağlanır. Sisteminizin hem bugünün hem de 
yarının standartlarıyla uyumlu olması için, özelleştirilmiş 
modernizasyon ve genişletme çözümleri sunuyoruz. 



İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90’ını iç 
mekanlarda geçiriyorlar. 

Yaşamlarını geçirdikleri mekanları 
iyileştirirseniz, yaşamlarını da iyileştirmiş 
olursunuz. 

Çalışanlarımız ve teknolojimizle, ürün ve 
hizmetlerimizle, mükemmel mekanlar yarat-
mayı hedefliyoruz. 

Yaşamın her aşaması için.  

Bina teknolojisinin mükemmel mekanlar 
yaratması, işte bu yaşam için yaratıcı 
zekadır. 

#CreatingPerfectPlaces

#MükemmelMekanlarYaratır
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Article no. BT_0166_EN (Status 10/2018)

Değişikliklere ve hatalara tabidir. Bu belgede yer 
alan bilgiler yalnızca genel açıklamaları ve/veya 
performans özelliklerini içerir ve bunlar her 
zaman açıklamalarla birebir uyuşmayabilir ya da 
ürünlerin geliştirilme sürecinde modifikasyona 
tabi olabilir. Talep edilen performans özellikleri 
yalnızca bir sözleşme ile karşılıklı olarak 
anlaşma sağlanan durumlarda bağlayıcıdır.
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