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Perinteinen 
paloilmoituskeskus 
FC120 ja Cerberus® 
PRO -ilmaisimet
Paloilmoitin- ja palovaroitinkäyttöön 
soveltuva kollektiivinen järjestelmä



FC120-paloilmoituskeskus ja Cerberus® PRO -ilmaisimet
FC120 on kompakti kahden, neljän, kahdeksan tai kahdentoista ryhmän paloilmoituskeskus, joka soveltuu myös palovaroitinkäyttöön. Keskuksen 

käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa, ja se voidaan tarvittaessa varustaa ryhmäkohtaisella merkkilampputaululla tai avainkytkimellä. Keskus voi 

ohjata esim. palo-ovien tai ilmastoinnin toimintaa hälytystilanteessa. Järjestelmään on saatavilla kattava valikoima Cerberus® PRO -paloilmaisimia, 

joilla voidaan valvoa luotettavasti kiinteistöjen kaikki tilat.

Kaikkien ilmaisimien kotelointiluokka on vakiona IP 40 tai IP42 tiivisteellä RS720.

Keskustyypit

FC121-FC122 FC123-FC124

• Paloilmoitin- tai palovaroitinkäyttöön soveltuva

• Esiohjelmoitu

• Suomenkielinen valikko

• Monipuoliset ohjausmahdollisuudet

Ilmaisimet

OH110 OP110 HI110 HI112

Multianturisavuilmaisin on 

yhdistelmäilmaisin, joka pystyy 

luotettavasti havaitsemaan 

alkavan palon ympäristöissä, 

joissa voi esiintyä paloa muistutta-

via ilmiöitä. Ilmaisin pystyy 

havaitsemaan kytevät palot sekä 

nesteiden ja kiinteiden aineiden 

palamisen.

Optinen savuilmaisin on tarkoitet-

tu kytevien ja savua tuottavien 

palojen valvontaan normaaleissa 

ympäristöolosuhteissa.

Lämpöilmaisin (DM) on tarkoitettu 

lämpötilan muutosten valvontaan. 

Sitä voidaan käyttää tiloissa, joissa 

esiintyy likaa, kosteutta tai pölyä.

Lämpöilmaisin (M) on maksimaali-

lämpötilaan reagoiva lämpöilmai-

sin. Sitä voidaan käyttää tiloissa, 

joissa voi esiintyä likaa, kosteutta, 

pölyä ja isoja lämpötilojen vaihte-

luita.

Lisätarvikkeet

Avainkytkin 
FCA1206-Z1

Teholähde 
 FP120-Z1

Lisälähtökortti 
FCA1203-Z1

Lähtömoduuli 
FCA1209-Z1

Avainkytkintä käytetään aina kun 

keskus toimii paloilmoittimena ja 

se on liitetty Hätäkeskukseen. 

Palovaroittimena keskusta voi-

daan käyttää suoraan näpäimistöl-

tä ilman avainkytkintä. 

Teholähdettä voidaan käyttää 

lisävirtalähteenä, jos keskuksen 

oma tehonsyöttö ei riitä. Tämä voi 

tulla kyseeseen silloin, kun 

järjestelmässä käytetään epätaval-

lisen runsaasti hälyttimiä tai 

lähtömoduleita.

Lisälähtökortilla voidaan lisätä 

keskuksen antamia ohjaustietoja. 

Lisäkortti tarvitaan aina kun 

keskus on paloilmoitinkäytössä ja 

yhdistettynä hätäkeskukseen.

Lähtömoduulilla voidaan antaa 

ohjauskäskyjä johonkin ulkopuoli-

seen järjestelmään esim. palo-ovi-

en aukipitolaitteille tai ilmastoin-

nin ohjaukseen.

Painikkeet, hälyttimet ja lisämerkkivalot

Paloilmoituspainike 
FDM1101 

Lisämerkkivalo AI322 ROSHNI-palohälytin
DB110- ja DB110R

-ilmaisinkannat 

Paloilmoituspainike 
manuaalista paloilmoitusta 
varten. Paloilmoituspainik-
keet sijoitetaan näkyvästi 
kiinteistön poistumisreittien 
varrelle.

Lisämerkkivalo kytketään 
paloilmaisimiin. Lisämerkki-
valoja käytetään osoitta-
maan hälyttänyt ilmaisin 
silloin kun ne ovat muuten 
vaikeasti havaittavissa.

Palohälyttimien tehtävänä 
on herättää huomiota sekä 
varoittaa kiinteistössä asuvia 
tai siellä asioivia uhkaavasta 
palovaarasta. Hälyttimen 
äänen signaalia tai voimak-
kuutta voidaan säätää 
tarvittaessa. Palohälytin 
liitetään keskuksen hälytin-
linjaan.

Ilmaisinkannoilla  voidaan 
valita erillaisia toimintapara-
metrejä riippuen ilmaisimen 
asennuspaikan olosuhteista. 
Toimintaparametrit vaikutta-
vat ilmaisimen kykyyn 
erottaa todelliset tapahtu-
mat paloa muistuttavista 
ilmiöistä. Oikein valitut 
parametrit vähentävät 
erheellisiä ilmoituksia. 
Lista-asennuksen yhteydes-
sä voidaan lisäksi käyttää 
korotuskantaa BA720 ja 
kannan tiivistettä RS720 
käytetään IP-luokan nosta-
miseksi.

Ominaisuudet

OH110 HI110 HI112

FC121 - 2 ryhmää

FC122 - 4 ryhmää

FC123 - 8 ryhmää

FC124 - 12 ryhmää
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