
Cerberus FIT
Akıllı, aynı zamanda basit de olabilir

Özellikle küçük ve orta ölçekli binalar için tasarlanmış yüksek kaliteli bir yangından korunma sistemi. 
Cerberus FIT, çalışanlarınızın güvenliğini sağlamak için ideal bir çözümdür.

Küçük ve orta ölçekli binalar için ideal yangın güvenliği 
çözümü

İnsanların güvende olmasını sağlamak söz konusu olduğunda, 
güvenilir bir yangından korunma sistemi son derece 
önemlidir. Özellikle ilkokullar veya bakımevleri gibi, 
desteğimize ihtiyaç duyan çocukların ve yaşlıların olduğu 
daha küçük binalarda. Cerberus FIT, yangın güvenliğine 
yönelik entegre bir yaklaşımın bir parçasıdır. Çünkü 
algılamadan alarmlara ve tahliyeye kadar korumanın her bir 
unsuru önemlidir.

Bu akıllı ve basit sistem, küçük ve orta ölçekli binaların yangın 
güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve bina sakinlerinin 
güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Cerberus FIT ayrıca, 
kurulum ve bakımla ilgilenen teknisyenlerden tesis 
personeline kadar sürece dahil olan herkesin üretkenliğini de 
arttırır. Kullanıcı dostu bir arayüzle donatılmış olan Cerberus 
FIT, bakım ve tesis personelinin basit operasyonel görevleri 
izlemesine ve bu görevleri kolayca yapabilmesine olanak tanır.
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Değişiklikler ve hatalar içerebilir. Bu 
dokümanda verilen bilgiler yalnızca genel 
tanımları ve/veya performans özelliklerini 
içerir. Bunlar her zaman spesifik olarak 
açıklanacakları yansıtmayabilir veya 
ürünlerin daha da geliştirilmesi sırasında 
değişiklikler olabilir. Talep edilen 
performans özellikleri, yalnızca imzalanan 
sözleşmede açıkça kabul edildiğinde 
bağlayıcıdır.
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Optimize edilmiş işletme ve bakım 
giderleri

Otomatik konfigürasyon ve lisans 
gerektirmeyen araç sayesinde devreye 
alma işlemi kolaydır. Diğer yandan 
sezgisel arayüz sayesinde bakım da 
kolaylaşır. Bu özellikler kapsamlı bir 
eğitime duyulan ihtiyacı da ortadan 
kaldırır.

İş sürekliliği sağlama

Bakım personelleri, daha az çaba ve 
daha düşük maliyetler sayesinde asıl 
önemli olan işlerine odaklanabilir. 
Böylece iş sürekliliği en üst seviyeye 
çıkarılabilir. Bununla birlikte ASA 
dedektörleri sayesinde yanlış alarmlar 
en aza indirilerek işi kesintiye uğratacak 
uyarılar da ortadan kaldırılır.

Okullarda ve bakımevlerinde

Otellerde ve konutlarda

Fabrikalarda

Mağazalarda

Küçük ve orta ölçekli binalar 
her yerdedir, bu nedenle 
onların güvenliği yaptığımız 
işin merkezinde yer alır! 

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar

Maksimum yangın güvenliği ve 
güvenilirliği

Erken ve en güvenilir algılama, en 
yüksek güvenlik standartlarına 
ulaşılmasını sağlar. Uluslararası 
müşterilere sahip oteller için uygun 
olan, geniş bir dil seçeneğine sahip net 
sesli mesajlar sayesinde güvenli tahliye 
sağlanır.




