
Cerberus FIT
Smart can be simple

De ideale brandveiligheidsoplossing voor kleine tot middelgrote 
gebouwen

Profiteer van een hoogwaardig brandmeldsysteem, speciaal gemaakt voor kleine tot middelgrote gebouwen. Cerberus FIT is 
de ideale oplossing om de veiligheid van uw mensen te garanderen.

Een zeer betrouwbaar brandmeldsysteem is essentieel om ervoor 
te zorgen dat mensen veilig zijn. Zeker in kleinere gebouwen zoals 
basisscholen of verpleeghuizen, waar kinderen en ouderen op onze 
steun rekenen. Cerberus FIT maakt deel uit van een geïntegreerde 
aanpak van brandveiligheid, omdat elk element van bescherming 
van belang is, van detectie tot alarmering en ontruiming.

Dit slimme en toch eenvoudige systeem is ontworpen om de 
brandveiligheid van kleine tot middelgrote gebouwen te 
maximaliseren en de veiligheid van hun bewoners te garanderen. 
Bovendien verhoogt Cerberus FIT de productiviteit van alle 
betrokkenen, van de technicus die zorgt voor de installatie en de 
goede werking tot het facilitair personeel. Uitgerust met een 
gebruiksvriendelijke bediening, is Cerberus FIT gemakkelijk te 
gebruiken door zowel onderhoudspersoneel als facilitair personeel 
dat eenvoudige onderhoudstaken zelf kan uitvoeren.

siemens.nl/cerberus-fit



De vroege en meest betrouwbare detectie 

zorgt voor de hoogste veiligheidsnormen. 

Een ordelijke en snelle ontruiming is 

verzekerd dankzij duidelijke gesproken 

ontruimingsberichten met een breed scala 

aan talen om uit te kiezen, wat vooral 

handig is in hotels met internationale 

klanten.
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Wijzigingen en fouten voorbehouden. De 

informatie in dit document bevat alleen 

algemene beschrijvingen en / of 

prestatiekenmerken die niet altijd specifiek 

overeenkomen met de beschreven 

eigenschappen, of die kunnen worden 

gewijzigd in de loop van de verdere 

ontwikkeling van de producten. De 

gevraagde prestatiekenmerken zijn alleen 

bindend wanneer ze uitdrukkelijk zijn 

overeengekomen in het gesloten contract.
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Geoptimaliseerde bediening 

en onderhoudstaken

De automatische configuratie en 

licentievrije tool zorgen voor eenvoudige 

inbedrijfstelling en installatie, evenals 

onderhoud met intuïtieve bediening. Er is 

dus geen uitgebreide opleiding vereist.

Gegarandeerde bedrijfscontinuïteit

Door inspanning en operationele kosten te 

besparen, kan onderhoudspersoneel zich 

concentreren op wat er echt toe doet en 

de veiligheid maximaliseren evenals de 

continuïteit van uw bedrijf. Bovendien 

bieden de ASA-melders immuniteit voor op 

brand lijkende verschijnselen (geen vals 

alarm), waardoor onnodige 

bedrijfsverstoringen worden vermeden.

Op scholen en verpleeghuizen

In hotels en huizen

In fabrieken

In winkels

Het optimaal beveiligen van kleine
tot middelgrote gebouwen vormt
de kern van wat wij doen!

Uw voordelen in één oogopslag

Maximale brandveiligheid en 
betrouwbaarheid


