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A Siemens oferece um portfólio completo de
Automação Predial e Detecção e Alarme de Incêndio
garantindo Confiabilidade, Autonomia e Eficiência.

Cerberus FIT
De fácil instalação e comissionamento , a Cerberus Fit FC360 é uma
central de detecção e alarme de incêndio de 1 laço, com até 126
dispositivos endereçáveis, a solução certa e confiável para proteger
pequenos e médios empreendimentos sem deixar a segurança de lado.
A Cerberus Fit possui certificações CE e LPCB baseadas nas normas
europeias EN54.

Cerberus ECO

A família Firefinder XLS é um dos sistemas de detecção e alarme de incêndio
mais rápidos do mercado. Seus detectores são capazes de detectar um princípio
incêndio comunicando ao painel em menos de 0,25 segundo, distinguindo
com alta precisão o fogo real de fenômenos enganosos. Com grande
flexibilidade o sistema pode se conectar em rede de até 64 centrais capazes de
integrar até 2500 pontos por central além de sistema de emergência de
abandono por voz. Responsável pela migração do sistema de centrais MXL, a
Firefinder XLS possui certificações UL e ULC baseadas nas normas americanas e
códigos NFPA72 além das aprovações internacionais CSFM e FM.

DESIGO CC

Com flexibilidade de instalação, comissionamento e operação a família
Cerberus ECO protege pessoas e bens com um ótimo custo benefício.
Uma linha completa de detectores, acionadores manuais, módulos de
controle e supervisão é a escolha certa para prédios comerciais, hotéis,
shopping centers e edifícios residenciais.

O sistema supervisório Desigo CC é a nova interface gráfica de gerenciamento
predial da Siemens. Sua plataforma é baseada em sistema SCADA permitindo
integração de uma ampla gama de sistemas desde automação predial
(Apogee e terceiros) e detecção e alarme de incêndio (Cerberus PRO,
FireFinder XLS e terceiros) até segurança eletrônica, iluminação e energia.

Com capacidade de até 2016 dispositivos endereçáveis e centrais em
rede, a Cerberus ECO é responsável pela migração de sistemas BC80 e
atende a normativa brasileira com a qualidade Siemens.

Com sistema modular, o Desigo CC integra múltiplos protocolos com ampla
aplicação no mercado de empreendimentos comerciais ou industriais, tais
como complexos farmacêuticos, atendendo requisitos da CFR21 parte 11.

Cerberus PRO
Com diferenciais únicos a Cerberus PRO possui capacidade de até 1512
dispositivos endereçáveis, com 32 centrais em rede e integração com
protocolos abertos (SNMP, OPC, Modbus e Bacnet).
Seus dispositivos protegem pessoas e bens nas mais diversas aplicações,
graças aos seus detectores neurais ASATechnology, assegurando proteção
contra alarmes falsos mesmo nos ambientes industriais mais exigentes.
A Cerberus Pro possui certificações CE, VdS e LPCB baseadas nas normas
europeias EN54, além de aprovação internacional FM.
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Firefinder XLS

APOGEE
A linha APOGEE® de automação predial oferece arquitetura flexível para
atender as necessidade de hoje e do futuro. Suas múltiplas soluções de
integração, permitem controlar e supervisionar sistemas e equipamentos,
fornecendo todas as vantagens de sistemas integrados e com protocolos
abertos.
Aplicações de alto desempenho de HVAC-R, iluminação, utilidades e
eficiência energética trazem redução de custo e autonomia para os
empreendimentos, e conforto para seus usuários.
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As soluções Siemens são oferecidas através
de nossos parceiros homologados.
Visite nosso site e saiba mais!

www.siemens.com.br/parceirosbt
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