
Sinorix
gázzal oltó
rendszer

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Hangjelző 
FDS224-R

Kézi jelzésadó 
FDM221

Cerberus PRO – ismertető
Nagy teljesítményű tűzjelző központok, intelligens érzékelők és okos perifériák.
Ezekből áll a Cerberus™ PRO termék család. Az alábbi áttekintés bemutatja 
a rendszer legfontosabb elemeit.

Backbone (C-WEB/LAN)

C-NETHangjelzős aljzat 
DBS720 

Szinti kezelő egység 
FT2010

Tűzjelző központ 
FC723

Kezelő egység 
FT724

Tűzjelző központ 
FC724

Tűzjelző központ  
FC726Aspirácós érzékelő

FDA22x

Cluster (C-WEB/SAFEDLINK)

Tűzjelző központ 
FC722  

Bemeneti/kimeneti
modul 

FDCIO222 

Füst-
érzékelő  
OP720

Sinorix
gázzal oltó
rendszer

Multi-szenzoros
tűzérzékelő 

OH110

ASA neurális
tűzérzékelő  

OOH740 

Tűzjelző központ 
FC724

Hőérzékelő
HI720  

(max + RoR)

Leágazás

Vonali
füstérzékelő 

FDL241-9

Mimic
kijelző vezérlő 

FT2001-A1
Leválasztó (Ex) 

FDCL221-Ex

Kézi
jelzésadó 
FDM221Kézi oltás indító 

FDM221

SWING  
rádiós gateway  
FDCW241

SWING  
rádiós kézi
jelzésadó  
FDM275

Tűzcsappantyú aktuátorral

C-NET

Hiba átjelzés

Riasztás átjelzés

Multi-szenzoros
tűzérzékelő 

OH720

Hőérzékelő  
HI722 (max)

Bemeneti/kimeneti modul 
FDCIO222/224

Oltásvezérlő
központ XC10 Füstérzékelő  

OP720 

ASA neurális tűzés
CO érzékelő 
OOHC740 

ASA neurális
tűzérzékelő  
OOH740 

Bemeneti modul 
FDCI222

SWING  
rádiós neurális

érzékelő  
FDOOT271

C-NET

Lángérzékelő 
FDF241-9 Multi-szenzoros érzékelő  

OOH740-A9-Ex

Kézi jelzésadó
FDM223-Ex

Szinti kijelző
egység FT2011

Hang-fényjelzős
aljzat 
FDSB226-WR

Hangszórós
hang-fényjelző 
FDS227-RR

 Fontos megjegyzés: 
Az ábrák egyszerűsítésre kerültek és nem tartalmazzák az összes hálózati hardver 
elemet és biztonsági részegységet. Az elérhető alkalmazások megtalálhatók 
az ‘A6V101039439’ jelölésű “Hálózati biztonsági irányelvek” dokumentumban.

FS felhő
alkalmazások

Siemens
grafikus
felügyeleti
rendszer

Helyi hozzáférés
Cerberus Remote
programmal

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Router + Firewall + VPN
Távoli hozzáférés grafikus

felügyeleti rendszerhez

Távoli hozzáférés
Cerberus Mobile

applikációval

FG2004  
(Cerberus Connect  

X300 Gateway)

EthernetÜgyfél 
Ethernet

FC721-ZZ/-YZ FC722-ZZ/-YZ FC722-ZA/-ZE FC724-ZA/-ZE FT724-ZZ

Eco ház Standard ház Komfort ház Komfort ház Eco ház

Hálózati feszültség
–  AC 97...127 V
–  AC 196...253 V

–  AC 97...127 V
–  AC 196...253 V

–  AC 97...127 V
–  AC 196...253 V

–  AC 97...127 V
–  AC 196...253 V

 –

Tápegység 70 W 70 W 150 W 150 W opció, 70 W-os táppal

Üzemi feszültség DC 21… 28.6 V DC 21…28.6 V DC 21…28.4 V DC 21…28.4 V DC 21…28.4 V

Üzemi áramfelvétel max. 2.5 A max. 2.5 A max. 5 A max. 5 A 125 mA

Akkumulátor kapacitás 2x 12 V, 7 Ah 2x 12 V, 7…12 Ah 2x 12 V, 26 Ah 2x 12 V, 26 Ah opció, 2x 12 V, 7 Ah

Vészeseti tápellátás akár 72 óra¹) akár 72 óra¹) akár 72 óra akár 72 óra akár 72 óra

Csatlakoztatható
érzékelő család

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

Cerberus PRO FD720 
(C-NET)

–

Jelvonalak száma
–  Integrált C-NET hurok
   (hurok bővítéssel)
– Vonal topológia

1

2

2 (4)

4 (8)

2 (4)

4 (8)

4 (8)

8 (16)

–

–

Címzett eszközök száma max.126 max. 252 max. 252 max. 504 –

Hálózat kezelés – ü ü ü ü

Integrált be-/kimenetek
– Relé kimenetek
   • RT riasztás
   • RT hiba
– Felügyelt kimenetek
   • Riasztás
   • Hiba
   • Hangjelző
– Szabadon programozható 
bemenetek/kimenetek

1
1

1
1
1
4

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1
2

12

–
–

–
–
–
–

Kezelő egység integrált integrált integrált integrált integrált

Integrált LED kijelző mező,
1-1 db piros, zöld és
sárga LED-ekkel

                  –/max. 24                   –/max. 24                   –/max. 48                   –/max. 48 –

LED kijelző mező - opció,
1-1 db piros, zöld és
sárga LED-ekkel

    max. 963)/–     max. 963)/–       max. 96/max. 96       max. 96/max. 96 max. 963)

RS232, RS485 modul
csaltakozók száma

1 2 2 2 2

Ethernet csatlakozó RJ45 1 1 1 1 1

Méretek (SzxMxM) 430x398x80 mm 430x398x160 mm 430x796x160 mm 430x796x160 mm 430x398x80 mm

Tanúsítások
– CPR
– VdS
– LPCB

0786-CPR-20767
– 
126bn

0786-CPR-20721
G209076 
126bn

0786-CPR-20721
G209076
126bn

0786-CPR-20722
G209077 
126bn

–
G209078 
126bn

Cluster  
(C-WEB/SAFEDLINK)

Topológia 1 
Maximum 32 állomás (tűzjelző központ és kezelő egység) köthető össze egy C-WEB
hálózatba. Ha a C-WEB hálózat grafikus felügyeleti rendszerhez is csatlakozik 
BACnet hálózaton keresztül, akkor összesen 16 állomás lehet egy C-WEB hálózatban.

Topológia 2
A magasabb hierarchiai szintű C-WEB/LAN hálózat által összesen 14 alhálózat
illeszthető egy rendszerbe. Egy alhálózaton belül maximum 16 állomás lehet,
a teljes rendszerben pedig összesen 64 állomás a megengedett.

siemens.com/cerberus

Cerberus PRO – 
központok és 
tartozékok
Tervezési segédlet

Kompakt 
tűzjelző központok

¹) kiegészítő házzal és tápegységgel, 3) kiegészítő házzal

Moduláris tűzjelző
központok

Tűzjelző és oltás
vezérlő központok

FC723-ZA FC726-ZA

Komfort ház Nagy ház

Üzemi feszültség
–  AC 98...127 V
–  AC 196...253 V 

–  AC 98...127 V
–  AC 196...253 V 

Tápegység 150 W 150 W

Üzemi feszültség DC 21…28.4 V DC 21…28.4 V

Üzemi áramfelvétel max. 5 A max. 5 A

Akkumulátor kapacitás 2x 12 V, 26 Ah 2x 12 V, 45 Ah

Vészeseti tápellátás up to 72 h up to 72 h

Csatlakoztatható
érzékelő család

Cerberus PRO 
FD720 (C-NET)

Cerberus PRO 
FD720 (C-NET)

Jelvonalak száma
– Integrált C-NET hurok
   (hurok bővítéssel)
– Vonal topológia
– C-NET bőv. (4x / kártya)

2 (4)

4 (8)
max. 8

4 (8)

8 (16)
max. 20

Címzett eszközök száma max. 756 max. 1,512

Hálózat kezelés ü ü

Integrált be-/kimenetek
– Relé kimenetek
   • RT riasztás
   • RT hiba
– Felügyelt kimenetek
   • Riasztás
   • Hiba
   • Hangjelző
– Szabadon programozható
bemenetek/kimenetek

1
1

1
1
1
8

1
1

1
1
2

12 (72)1)

Kezelő egység integrált integrált

Integrált LED kijelző mező,
1-1 db piros, zöld
és sárga LED-ekkel

– –

Integrált LED kijelző 
- opció 1-1 db piros, zöld 
és sárga LED-ekkel

max. 96 max. 96 

RS232, RS485 modul
csatlakozók száma

2 2

Ethernet csatlakozó RJ45 1 1

Méretek (SzxMxM) 430x796x160 mm 430x796x260 mm

Tanúsítások
– CPD
– VdS
– LPCB

0786-CPD-21328
G214021
126bn

0786-CPD-20983
G210084 
126bn

1) kiegészítő bemeneti/kimeneti kártyával (FCI2008-A1)

Kombinált tűzjelző és oltásvez. központ

Tartalma:
– Tűzjelző központ
– Oltásvezérlő kártya
– Oltó kezelő egység
Opció:
– Oltós kezelő egység, külső

FC722-ZA or FC724-ZA
XCA2005-A1
XCM7202-Z3

XT2001-A1

Műszaki adatok FC72x See FC722-ZA, FC724-ZA

Műszaki adatok - oltásvezérlés

Felügyelt kimenetek
– Kimeneti feszültség
– Kimeneti áramfelvétel
– Hurok ellenállás
– Kábel felügyelet

szelep, standard és fordított kimenetek, max.10
max. DC 25.8 V
max. 2 A
max. 80 , mindkét vezetőre
földzárlat, szivárgó áram, szakadás

Felügyelt kollektív
bemenetek
–  Eszközök száma 
    / bemenet

max. 4 (pl. kézi oltás indító - és kézi oltás 
blokkoló eszközök)
max. 8, kollektív 

Felügyelt 
bemenetek
–   Eszközök száma 
    / bemenet

max. 6 (pl. oltóanyag szivárgás, oltás indult, stb..)
max. 10, ha nincs kollektív bemenet használva
max. 64 (párhuzamosan, NO)

Nem-felügyelt driver kimenet
– áram korlátozás

max. 6 Open drain áramkör, rövidzárlat-biztos
40 mA

Műszaki adatok - oltó kezelőegység

Eszközök lehetséges száma
egy szektorban

1 db elsődleges és max. 5 db másodlagos

Kábel hosszúság elsődleges / másodlagos: max. 10 m / max 1200 m

Tápellátás bemenet DC 21…30 V

Kezelő egység üzemi
áramfelvétele

25 mA tipikusan @DC 24 V

Állapotjelző LED-ek 34 LEDs

Kijelző méret 4 digites 5x7 pontmátrix

Adatlap A6V11480005

Tanúsítások
– CPR
– VdS

Siemens
grafikus
felügyeleti
rendszer

Hiba átjelzés

Riasztás átjelzés

Grafikus felügyeleti rendszer 
nélkül max. 32 állomás köthető 
össze egy Cluster hálózatba.

Hálózati topológia előnyei: 

–  Központok egyszerű hálózatba kötése
– Központok közötti távolság 1000 m-től 
   akár 40 km is lehet (üvegszál optikán) 

Jellemzők 

– Hálózatba köthető központok száma:  Max. 32
–  Hálózatba köthető központok száma
   grafikus felügyeleti rendszer illesztés
   esetén:  Max. 16
–  Max. távolság központok között
   réz kábelen:  
   • jelerősítő nélkül:  1 km  
   • jelerősítővel:  2 km
–  Max. távolság központok között
   üvegszál optikai kábelen:  
   • multi-móduson:  4 km  
   • mono-móduson:  40 km
–  Központok száma teljes
   rendszer láthatósággal:  5

Hálózati topológia előnyei 

–  EN 54-konform hálózati topológia összesen
   64 állomásig (backbone hálózat)
– Kiterjedt hálózatok nagy távolságra
– Legmagasabb szintű rendelkezésre állás 
   a rendszer redundanciának köszönhetően
– Egymással kommunikáló központok különböző
   alhálózatokból (cluster hálózat)
– Egy rendszerben elegendő egy központot
   csatlakoztatni a tűzoltósági átjelző egységhez
– Ideális tűzvédelmi megoldás több épületből álló
   épület komplexum esetén
– Üvegszál optikai kábellel kialakított hálózat

Jellemzők 

–  Hálózatba köthető központok száma
   Cluster hálózatokkal (EN54-konform):  Max. 64
–  Hálózatba köthető Cluster-ek száma: Max. 14
–  Hálózatba köthető központok száma
   Cluster hálózatokban:  Max. 16
– Központok száma teljes
   rendszer láthatósággal:  Max. 5

Backbone (C-WEB/LAN)
Ethernet switch (moduláris) 

FN2012-A1
Ethernet switch (moduláris)  

FN2012-A1
Ethernet switch (moduláris)  

FN2012-A1
Ethernet switch (moduláris)  

FN2012-A1
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Közel 170 éve keresünk olyan eljárásokat, amelyek révén számos 
területen jobbá tehetjük az életet. A technológia iránt érzett 
szenvedélyünk tesz minket képessé arra, hogy mértékadók 
legyünk, és fenntartható értéket teremtsünk ügyfeleink, a 
társadalom és minden egyes ember számára. Vállalatunk 
alapítója, Werner von Siemens ezt feltaláló szellemnek nevezte 
volna. Mi ma ezt úgy hívjuk: Ingenuity for life.

Hiba átjelzés

Riasztás átjelzés

Cluster  
(C-WEB/SAFEDLINK)

Cluster  
(C-WEB/SAFEDLINK)

Ethernet
Távoli hozzáférés grafikus

felügyeleti rendszerhez

Oltó anyag
szivárgás
kontaktus

Aktuátor

Kézi oltás indítás
DM1103-L

Vészeseti tartás
DM1103-S

Oltás elindult kontaktus

Vizuális jelző
berendezés

Légtechnikai
vezérlés

Hangjelző

Palack csoport

Túlnyomás
levezető

zsalu

Oltós kezelő egység
(távoli) XT2001-A2  

Beépített tűzoltó berendezés gázzal oltó
rendszerhez. Automatikus, elektromos
vezérlő és késleltető szerkezet
EN12094-1
Oltás vezérlő szett (1 szektoros) XCA2005-A1
Oltós kezel egység (1 szektoros) XCM7202-Z3

Jelmagyarázat:
C-NET
Elektromos jelvonalak
Gyűjtőcső (elosztó cső)
Vezérlő cső

Másodkijelző

Vezérlő- és megjelenítő
berendezés
Tűzjelző központ 
EN54-2 (PSE: EN54-4)
FC722 / FC724

Riasztás átjelzés
tűzoltóságra

Automatikus tűz érzékelők

Oltó szektor

Integrált oltásvezérlés tervezési séma

Egy-szektoros oltásvezérlés

Az FC720 kombinált tűzjelző - és oltásvezérlő központok használhatók, mint egy-szektoros oltásvezérő berendezések. A központok a legtöbb típusú oltó
rendszerrel képesek együttműködni helyiség vagy objektum védelemre. Az egy-szektoros telepítés egy elárasztási zónát foglal magában egy palack csoporttal.
Tűz esetén az oltó anyag beáramlik a gyűjtő csövön keresztül az oltandó térbe, ahol a fúvókák segítségével arányosan elosztásra kerül. A rendszer opcionálisan
kiegészíthető tartalék palack csoporttal.

Fontos megjegyzés: 
Az ábrák egyszerűsítésre kerültek és nem tartalmazzák az összes 
hálózati hardver elemet és biztonsági részegységet. Az elérhető 
alkalmazások megtalálhatók az ‘A6V101039439’ jelölésű 
“Hálózati biztonsági irányelvek” dokumentumban.

Fontos megjegyzés: 
Az ábrák egyszerűsítésre kerültek és nem tartalmazzák az összes 
hálózati hardver elemet és biztonsági részegységet. Az elérhető 
alkalmazások megtalálhatók az ‘A6V101039439’ jelölésű 
“Hálózati biztonsági irányelvek” dokumentumban.
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Távoli hozzáférés
Cerberus Mobile
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FG2004  
(Cerberus Connect  

X300 Gateway)

Ethernet
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A Cerberus-Remote távoli hozzáférés kiépítéséhez 
a PC-t össze kell kötni a backbone hálózat Ethernet
switch egységével. A hozzáférés engedélyezéséhez 
az adott központba be kell helyezni egy S1-es 
licensz kulcsot.

Backbone  
(C-WEB/LAN)
A “cluster” alhálózatok Ethernet hálózatba köthetők 
kialakítva ezzel a LAN technológiájú backbone hálózatot. 
A Siemens az első gyártó, aki ezt a fajta EN-54 minősített 
kommunikációt tudja biztosítani központjaihoz. Az általános 
IT architektúrának köszönhetően az épület meglévő IT 
hálózata is felhasználható erre a kommunikációra.

Backbone hálózat jellemzői és funkciói
–  Cluster alhálózatok összekötése Ethernet switch egységekkel
– Redundáns átvitel a gyűrű topológiának köszönhetően
– Redundáns csatlakozási pontok 2db Ethernet switch   
   illesztésével
– Megnövelt EMC védettség üvegszál optikai kábelezésnek
   köszönhetően
– Egyszerűen programozható, EN 54-konform teljes   
   rendszer vezérelhetőség
– Konfigurálható láthatósági beállítás mindegyik központnál
– Bármelyik központ használható router állomásként
   (további információért lásd az FC726 központ adatlapját). 

Hálózat jellemzői
– Központok max. száma EN 54 szerint:  64
– Központok max. száma egy cluster-ben:  16
–  Hálózatba köthető cluster-ek max. száma:  14
– Backbone hálózatra illeszthető központok:  Max. 4*
– Központok száma teljes láthatósággal:  5*
–  Max. távolság a cluster hálózatok között
   • Üvegszál optika, multi-módusú: 4 km
   • Üvegszál optika, mono-módusú: 40 km

* releváns rendszer topológia esetén több is lehet

A következő irányelvet kell figyelembe venni
– Az EN 54 szerint elegendő 1 db Ethernet switch
azoknak a központoknak a hálózatba illesztéséhez,
amelyeken 512-nél kevesebb címzett eszköz van.

Cluster  
(C-WEB/SAFEDLINK)
A nagy teljesítményű cluster hálózattal összesen 32 
állomás (központ és kezelő egység) köthető hálózatba 
egymással.

Cluster hálózat jellemzői és funkciói
– Két-vezetékes kábelezés
– Redundáns átvitel a gyűrű topológiának köszönhetően
– Megnövelt biztonság redundáns hálózati modullal
–  Vészeseti üzemmódhoz nem szükséges további 

kábelezés még olyan központoknál sem, amelyek 
512-nél több érzékelőt fogadnak

–  Konfigurálható láthatósági beállítás mindegyik 
központnál

Hálózat jellemzői
– Hálózatba köthető központok max. száma:  32
–  Hálózatba köthető központok max. száma
   grafikus felügyeleti rendszer esetén:  16
–  Max. távolság központok között réz vezetéken 

• jelerősítő nélkül:  1 km  
• jelerősítővel:  2 km

–  Max. távolság központok között üvegszál
   optikai kábelen  
• multi-módusú:  4 km  
• mono-módusú:  40 km
–  Teljes rendszer láthatósággal konfigurált
   központok max. száma:  5

C-NET
A C-NET egy modern, többfunkciós buszrendszer,
amely gyors és üzembiztos kommunikációt biztosít
a Cerberus™ PRO buszos perifériák és a tűzjelző
központ között.

C-NET busz jellemzői és funkciói
– Árnyékolatlan vagy árnyékolt kábelezés
–  Integrálható csillag-topológiás kábel hálózat 
   a meglévő hálózat módosítása nélkül
– Nem szükséges árnyékolás
– Kétvezetékes hurok
–  Összes buszos C-NET periféria tápellátás
   (néhány kivétellel, pl. FDCIO223, FDCI723,
   LaserFOCUS, XC10 és ASD FDA221, FDA241)

Kábel hálózat jellemzői
– Max. 40 elágazás
– Max. 252 címzett eszköz egy hurok
–  Max. 3,3 km kábel hosszúság 252 címzett eszköznél

FC722-ZA tűzjelző központ
tartalma:
Központ

– Opciók: 
• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
• Kezelő egység kiegészítő:
   48 LED-es kijelző mező piros, zöld        
   és sárga LED-ekkel FCM7213-Y3
• Kezelő egység kiegészítő:
   96 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel FCM7214-Y3

Ház
–  Komfort: 430x796x160 mm (SzxMxM)
– 150 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah

Rendelési szám: S54400-C29-A2

FC722-ZE tűzjelző központ
tartalma:
Központ
–  48 LED-es kijelző mező piros, 
   zöld és sárga LED-ekkel

– Opciók: 
• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
• Kezelő egység kiegészítő:
   96 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel FCM7214-Y3

Ház
– Komfort: 430x796x160 mm
   (SzxMxM)
– 150 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah

Rendelési szám: S54400-C29-A1

FT724-ZZ tűzjelző központ
tartalma:
Központ
– Opciók: 

• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1

Ház
– Eco: 430x398x80 mm (SzxMxM) 
–  Opciók: 

•  70 W tápegység
• Max. akkumulátor kapacitás: 2x7 Ah
• Ház (Eco) FH7201-Z3 és LED-es
   kezelő egység kiegészítő (2x LED)
   FCM2713-Y3

Rendelési szám: S54400-C31-A2

FC722-YZ tűzjelző központ
Központ
–  24 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel
– Opció: kulcsos kapcsoló Kaba
   FTO2005-C1
Ház
–  Standard: 430x398x160 mm (SzxMxM)
– 70 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 12 Ah

Rendelési szám: S54400-C29-A4

FC722-ZZ tűzjelző központ
Központ
–  Opció: 

• Esemény nyomató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1

Ház
–  Standard: 430x398x160 mm (SzxMxM)
– 70 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 12 Ah

Rendelési szám: S54400-C29-A5

FC724-ZE tűzjelző központ
Központ
–  48 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel
–  Opció:  

• Esemény nyomtató FTO2001-A1
   • Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
   • Kezelő egység kiegészítő:
      96 LED-es kijelző mező piros, zöld 
      és sárga LED-ekkel FCM7214-Y3
Ház
– Komfort: 430x796x160 mm (SzxMxM)
– 150 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah

Rendelési szám: S54400-C30-A3

Soros interfész   Opcionális RS232 és/vagy egy RS485 interfész (kombinálható) 
központoknál vagy kezelő egységeknél 

Backbone (C-WEB/LAN)  Hálózat cluster alhálózatok összekötésére 
Cluster (C-WEB/SAFEDLINK) Hálózat központok összekötésére
C-NET   Hálózat Cerberus PRO címzett perifériákhoz
C-NET-Ex   Hálózat Cerberus PRO címzett Ex-es eszközökhöz

Jelmagyarázat és jölések:

FC724-ZA tűzjelző központ
Központ
– Opciók: 

• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
• Kezelő egység kiegészítő:
   48 LED-es kijelző mező piros, zöld 
  és sárga LED-ekkel FCM7213-Y3
• Kezelő egység kiegészítő:
   96 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel FCM7214-Y3

Ház
– Komfort: 430x796x160 mm (SzxMxM)
– 150 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah

Rendelési szám: S54400-C30-A2

FC726-ZA tűzjelző központ tartalma:

Központ  
– Opciók: 

• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
• Kezelő egység kiegészítő:
   48 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel FCM7211-Y3
• Kezelő egység kiegészítő:
   96 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel FCM7212-Y3

Ház
–  Nagy: 430x796x260 mm (WxHxD)
– 150 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 45 Ah

Rendelési szám: S54400-C87-A1

FC723-ZA tűzjelző központ tartalma:
Központ
– Opciók: 

• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
• Kezelő egység kiegészítő:
   48 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel FCM7211-Y3
• Kezelő egység kiegészítő:
   96 LED-es kijelző mező piros, zöld 
   és sárga LED-ekkel LED FCM7212-Y3

Ház
– Komfort: 430x796x160 mm (SzxMxM)
– 150 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah

Rendelési szám: S54400-C14 3-A1

Mindegyik FC726 központ
tartalmazza az alábbiakat:

Riasztás átjelzés
Hiba átjelzés
Tűzeseti vezérlések
2 felügyelt hangjelző
kimenet

Mindegyik FC723 központ
tartalmazza az alábbiakat:

Riasztás átjelzés
Hiba átjelzés
Tűzeseti vezérlések
1 felügyelt hangjelző
kimenet

FC726 / FC723 moduláris tűzjelző központ

Cluster  
(C-WEB/SAFEDLINK)

Leírás
Az FC724 egy kompakt 4 hurkos tűzjelző 
központ, amely jellemzői a következők: 
– 4 C-NET hurok
– Integrált bemenetek/kimenetek perifériákhoz
– Integrált kezelő egység
– Integrált tápegység
– Automatikus konfigurálás
– Hálózatba köthető: backbone (C-WEB/LAN),
   cluster (C-WEB/SAFEDLINK) vagy Ethernet

Műszaki adatok
C-NET érzékelő jelvonal 
– Címzett eszközök száma: max. 504
– Integrált hurkok/vonalak száma: 4/8
– Jelvonal bővítő modul használatával:
   8 hurok/16 vonal

Bemenetek és kimenetek
– 1 relé kimenet riasztás átjelzéshez (RT)
– 1 relé kimenet hiba átjelzéshez (RT)
– 1 felügyelt riasztási kimenet
– 1 felügyelti hiba kimenet
– 2 felügyelt hangjelző kimenet (1 A)
– 12 programozható be-/kimenet DC 24 V
– 1 Ethernet csatlakozó (RJ45)
– Opcionális: hangjelző modul hangjelző    
   kimenet 4 felügyelt kimenetre való    
   osztásához (2 A)

FC722 (2-hurkos)
tűzjelző központ
Leírás
Az FC722 egy kompakt 2 hurkos tűzjelző központ,
amely jellemzői a következők: 
– 2 C-NET hurok
– Integrált bemenetek/kimenetek perifériákhoz
– Integrált kezelő egység
– Integrált tápegység
– Automatikus konfigurálás
– Hálózatba köthető: backbone (C-WEB/LAN), cluster
   (C-WEB/SAFEDLINK) vagy Ethernet

Műszaki adatok
C-NET érzékelő jelvonal
– Címzett eszközök száma: max. 252
– Integrált hurkok/vonalak száma: 2/4
– Jelvonalak bővítése esetén: 4 hurok/8 vonal

Bemenetek és kimenetek
– 1 relé kimenet riasztás átjelzéshez (RT)
– 1 relé kimenet hiba átjelzéshez (RT)
– 1 felügyelt riasztási kimenet
– 1 felügyelti hiba kimenet
– 1 felügyelt hangjelző kimenet (1 A)
– 8 programozható be-/kimenet DC 24 V
– 1 Ethernet csatlakozó (RJ45)
– Opcionális: hangjelző modul hangjelző kimenet
   4 felügyelt kimenetre való osztásához (2 A)

Leírás FC726 (moduláris)
Az FC726 egy moduláris tűzjelző központ,
amely jellemzői a következők:
– 4 C-NET hurok
– 5 foglalat modul busz kártyák részére
– Integrált bemenetek/kimenetek perifériákhoz
– Integrált kezelő egység
– Integrált tápegység
– Automatikus konfigurálás
– Hálózatba köthető: backbone (C-WEB/LAN),
   cluster (C-WEB/SAFEDLINK) vagy Ethernet

Műszaki adatok
Alap konfiguráció 
– Integrált hurkok/vonalak: 4/8
– Jelvonal bővítő modul használatával:
   8 hurok/16 vonal 

Moduláris bővítések  
–  Vonali kártya 252 C-NET eszközhöz
– Vonali kártya 512 SynoLOOP eszközhöz
– I/O kártya, hangjelző kártya, RT kártya

Maximális kiépítés  
– Címzett eszközök száma: max. 1512
– Hurkok/vonalak száma: 12/56

Leírás FC723 (moduláris)
Az FC723 egy moduláris tűzjelző központ,
amely jellemzői a következők:
– 2 C-NET hurok
– 2 foglalat modul busz kártyák részére
–  Integrált bemenetek/kimenetek perifériákhoz
– Integrált kezelő egység
– Integrált tápegység
– Automatikus konfigurálás
– Hálózatba köthető: backbone (C-WEB/LAN),
   cluster (C-WEB/SAFEDLINK) vagy Ethernet

Műszaki adatok
Alap konfiguráció 
–  Integrált hurkok/vonalak száma: 2/4
– Jelvonal bővítő modul használatával:
   4 hurok/8 vonal

Moduláris bővítések  
–  Vonali kártya 252 C-NET eszközhöz
– Vonali kártya 512 SynoLOOP eszközhöz
– I/O kártya, hangjelző kártya, RT kártya

Maximális kiépítés  
–  Címzett eszközök száma: max. 756
– Hurkok/vonalak száma: 12/24

Helyi hozzáférés
Cerberus-Remote
programmal

Backbone (C-WEB/LAN)

Mindegyik FC724 központ
tartalmazza az alábbiakat:

Riasztás átjelzés
Hiba átjelzés
Tűzeseti vezérlések
2 db felügyelt hangjelző 
kimenet

Mindegyik FC722 központ
tartalmazza az alábbiakat:

Riasztás átjelzés
Hiba átjelzés
Tűzeseti vezérlések
Felügyelt hangjelző
kimenet

Kimenet FT724 kezelő 
egység teljes rendszer 

láthatósággal

ASA neurális
tűzérzékelő OOH740

Kézi jelzésadó, piros
FDM221

C-NET

(további részletekért lásd a “Cerberus PRO
C-NET eszközök” tervezési segédletet)

Műszaki adatok
– 24V DC rendszer tápellátás
– Áram felvétel: 130 mA

Leírás
Az FT724 kezelő egység jellemzői 
a következők: 
– Integrált kezelő egység
– 24V DC tápellátás
– Redundáns 24V DC tápellátás bemenet
– Hálózatba köthető: C-WEB/SAFEDLINK
   vagy Ethernet

FT724 kezelő egység

FC724 (4-hurkos) tűzjelző központ

Ethernet switch  
(moduláris) 
FN2012-A1

Ethernet
Cluster 

Hálózati modul (SAFEDLINK)  
FN2001-A1
Ezzel a modullal köthetők hálózatba az
állomások. Központonként legalább egy
ilyen modulra van szükség. Redundáns
kommunikációhoz 2 db modult kell a
központba illeszteni az alábbi esetekben:

Például:
– Hálózatba kötött központ 512-nél több
   C-NET eszközzel
– Hálózatba között központ átjelzéssel  
   és 512-nél több C-NET eszközzel

Rendelési szám: A5Q00012851

Üvegszál optikai hálózati modul
FN2006-A1 (SM) és FN2007-A1 (MM)
Ezzel a két üvegszál optikai hálózati
modullal a Cerberus PRO állomások
C-WEB / SAFEDLINK hálózata illeszthető
nagy távolságokat áthidaló üvegszál
optikai kábelere. A redundáns átvitel
miatt ez a fajta hálózat kiépítés megfelel
az EN 54-nek.

Jellemzők:
– Két független, galvanikusan
   leválasztott csatorna
– SC csatlakozó optikai kábelhez
– Két redundáns, felügyelt EN54
   minősített tápellátás
– Földzárlat figyelés
– Telepíthető a központba, külső
   házba vagy C-sínre
– FN2006-A1: mono-módusú átvitel
   max. 40 km-ig

Rendelési szám: S54400-A109-A1

– FN2007-A1: multi-módusú átvitel
   max. 4 km-ig

Rendelési szám: S54400-A110-A1

Hálózati eszközök
Backbone 

Ethernet switch (moduláris)  
FN2012-A1
Rendelési szám: S54400-B152-A1

Ethernet modul  
(electric/CAT5) VN2001-A1
Rendelési szám: S54400-A42-A1

Ethernet modul (MM) VN2002-A1
Rendelési szám: S54400-A43-A1

Ethernet modul (SM) VN2003-A1
Rendelési szám: S54400-A44-A1

Illesztő modul (MoNet) FCA2031-A1
Rendelési szám: S54400-A153-A1

Ház (Eco) FH7201-Z3
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 7 Ah
– 430x398x80 mm (SzxMxM)
–  Opciók:  

• Tápegység (70 W) FP2015-A1
   • Esemény nyomtató FTO2001-A1
   • Kezelő egység kiegészítő (2x LED) FCM7213-Y3
   • Kezelő egység kiegészítő (4x LED) FCM7214-Y3

Rendelési szám: S54400-B72-A1

Ház (Standard) FH7202-Z3
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah
– 430x398x160 mm (SzxMxM)
–  Opciók:  

• Tápegység (70 W) FP2015-A1 vagy
   • Tápegység (150 W) FP2004-A1 vagy
      kiegészítő tápegység (150 W) FP2005-A1
   • Esemény nyomtató FTO2001-A1
   • Kezelő egység kiegészítő (2x LED) FCM7213-Y3
   • Kezelő egység kiegészítő (4x LED) FCM7214-Y3

Rendelési szám: S54400-B70-A1

Ház (Komfort) FH7203-Z3
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 26 Ah
– 430x796x160 mm (SzxMxM)
–  Opciók: 

• Tápegység (70 W) FP2015-A1 vagy
• Tápegység (150 W) FP2004-A1 vagy
   kiegészítő tápegység (150 W) FP2005-A1
• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kezelő egység kiegészítő (2x LED) FCM7213-Y3
• Kezelő egység kiegészítő (4x LED) FCM7214-Y3

Rendelési szám: S54400-B71-A1

Ház (Nagy) FH7205-Z3
–  Max. akkumulátor kapacitás: 2x 100 Ah
– 430x796x260 mm (SzxMxM)
–  Opciók:

• Tápegység (70 W) FP2015-A1
• Tápegység (150 W) FP2004-A1
• Tápegység (150 W) FP2005-A1
• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kezelő egység kiegészítő (2x LED) FCM7213-Y3
• Kezelő egység kiegészítő (4x LED) FCM7214-Y3

Rendelési szám: S54400-B86-A1

Ház (Nagy) bővítés FH7204-Z3
–  Max. akkumulátor kapacitás: 2x 100 Ah
– 430x398x260 (SzxMxM)
–  Opciók:

• Tápegység (70 W) FP2015-A1
• Tápegység (150 W) FP2004-A1
• Tápegység (150 W) FP2005-A1
• Esemény nyomtató FTO2001-A1
• Kezelő egység kiegészítő (2x LED) FCM7213-Y3
• Kezelő egység kiegészítő (4x LED) FCM7214-Y3

Rendelési szám: S54400-B89-A1
 
 
Előlap panel 1 HU FHA2017-A1
Opcionális előlap panel süllyesztett kivitelű
FC7xx központokhoz és FT724 kezelő
egységekhez;
530x500 mm (SzxM)

Rendelési szám: A5Q00024719 

Előlap panel 2 HU FHA2015-A1
Opcionális előlap panel süllyesztett kivitelű
FC7xx központokhoz és FT724 kezelő
egységekhez;
530x886 mm (SzxH)

Rendelési szám: A5Q00024621 
 
 
Szerelő készlet (marine) FHA2035-A1
Szerelő készlet tűzjelző központ fali rögzítésére
(komfort ház) rázkódás ellen és EMC zavarjelek
ellen; 430x796x37 mm (SzxMxM)

Rendelési szám: S54400-S111-A1

19“ rack szerelő készlet FHA2016-A1
Segítségével az összes központ és kezelő egység
rögzíthető 19” rack keretbe; 430x100x324 mm
(SzxMxM)

Rendelési szám: A5Q00020179

Hurok bővítés (C-NET) FCI2003-A1
A hurok bővítő modul segítésével megduplázható a
hurkok száma (pl. 2 hurokról 4 hurokra vagy 4
hurokról 8 hurokra), de a C-NET hurok kártya cím
kapacitás állandó marad (pl. 2 hurkos központnál
2x126 eszközből lesz 4 hurkos központ 4x63
eszközzel - 252 eszköz összesen).

Rendelési szám: A5Q00010136

RS232 modul (izolált) FCA2001-A1
Ez a modul a kezelő egységhez való nyomtató
illesztésére használható. A modul közvetlenül a
kezelő egységre illeszthető. Ezt az RS232 modult
külön kell megrendelni az esemény nyomtató mellé.

Rendelési szám: A5Q00005327

RS485 modul (izolált) FCA2002-A1
Ez a modul az alábbi eszközök illesztéséhez szükséges:
–  Tűzoltósági kijelző panel és kezelő egység
   (FAT és FBF) [DE / CZ országoknál]
– Evakuációs modul (EVAC) [NL]
Az RS485 modul (izolált) közvetlenül a kezelő
egységre illeszthető.

Rendelési szám: A5Q00009923

Hangjelző modul FCA2005-A1
A hangjelző modul 4 hangjelző kimenettel
rendelkezik. A kimenetek egyenként 1 A-ig
terhelhetők, a modul terhelhetősége max. 2 A.
A hangjelző modul felszerelhető az FHA2007-A1
rögzítő panelre.

Rendelési szám: A5Q00014866

Kimeneti modul (230 V) FCA1209-Z1
A kimeneti modul közvetlenül a felügyelt kimenetre
köthető és 1 db potenciálmentes kontaktussal 
rendelkezik. Használható légtechnikai vezérléshez, lift
vezérléshez, stb...

Rendelési szám: S54400-B124-A1

Oltásvezérlő szett (1 szektor) XCA2005-A1
tartalma:
–  Oltásvezérlő kártya XCI2005-A1
– Kártya tartó (1 oltó szektorhoz) FCA2046-A1
– Szerelő készlet FCA2047-A1
– Kártyabővítő illesztő FCA2006

Rendelési szám: S54392-S20-A1

Oltó kezelő egység (1 szektor) XCM7202-Z3
tartalma:
–  1 oltó kezelő egység
– Konfigurálható LED-ek és nyomógombok
– 4 digites kijelző az oltásig hátralévő idő
    visszaszámlálásához

Rendelési szám: S54392-B18-A1

Oltós kulcsos kapcsoló Kaba XTO2002-C1

Rendelési szám: S54392-B12-A1

Oltós kulcsos kapcsoló (Nordic) XTO2003-B1

Rendelési szám: S54392-B11-A1

Ház Bővítési lehetőségek

FC721 (1-hurkos)
tűzjelző központ
Leírás
Az FC721 egy kompakt 1 hurkos tűzjelző
központ, amely jellemzői a következők:
– 1 C-NET hurok
– Integrált bemenetek/kimenetek perifériákhoz
– Integrált kezelő egység
– Integrált tápegység
– Automatikus konfigurálás

Műszaki adatok
C-NET érzékelő jelvonal
– Címzett eszközök száma: max. 126
– Integrált hurkok/vonalak száma: 1/2

Bemenetek és kimenetek
– 1 relé kimenet riasztás átjelzéshez (RT)
– 1 relé kimenet hiba átjelzéshez (RT)
– 1 felügyelt riasztási kimenet
– 1 felügyelti hiba kimenet
– 1 felügyelt hangjelző kimenet (1 A)
– 4 programozható be-/kimenet DC 24 V
– 1 Ethernet csatlakozó (RJ45)

FC721-ZZ tűzjelző központ

Központ
– Opció: kulcsos kapcsoló Kaba
   FTO2005-C1

Ház
– Eco: 430x398x80 mm (SzxMxM)
– 70 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 7 Ah

Rendelési szám: S54400-C32-A2

FC721-YZ tűzjelző központ

Központ
– 24 LED-es kijelző mező piros, 
   zöld és sárga LED-ekkel
– Opció: kulcsos kapcsoló Kaba
   FTO2005-C1

Ház
– Eco: 430x398x80 mm (SzxMxM)
– 70 W tápegység
– Max. akkumulátor kapacitás: 2x 7 Ah

Rendelési szám: S54400-C32-A3

Szinti kezelő egység FT2010-A1

Használható a felügyelt terület szöveges
üzenteinek megjelenítésére és kezelésére

Jellemzők
– Max. 8 FT2010/FT2011 per FC721/FC722
– Max. 16 FT2010/FT2011 per FC724
– Max. 50 FT2010/FT2011 per FC726

Rendelési szám: A5Q00014104

LED-es kijelző mező (2x LED modul) FCM7213-Y3
Ez a kezelő egység kiegészítő egység 48 db LED
csoporttal rendelkezik, amelyek mindegyike egy
piros, egy zöld és egy sárga LED-ből áll. A LED-ekhez
bármilyen esemény kijelzését hozzá lehet rendelni.

Rendelési szám: S54400-B149-A1 

LED-es kijelző mező (4x LED modul) FCM7214-Y3
Ez a kezelő egység kiegészítő egység 96 db LED
csoporttal rendelkezik, amelyek mindegyike egy
piros, egy zöld és egy sárga LED-ből áll. A LED-ekhez
bármilyen esemény kijelzését hozzá lehet rendelni.

Rendelési szám: S54400-B150 -A1

Kulcsos kapcsoló Kaba FTO2005-C1
Kulcsos kapcsoló Kaba zár és kulccsal (Kaba 8
#100). Használható kezelési szint belépéshez.
Rendelési szám: A5Q00010113

Oltós kulcsos kapcsoló Kaba XTO2002-C1
Rendelési szám: S54392-B12-A1

Kulcsos kapcsoló Nordic FTO2006-B1
Kulcsos kapcsoló Nordic zárral. 
Használható kezelési szint belépéshez.
Rendelési szám: A5Q00010129

Oltós kulcsos kapcsoló (Nordic) XTO2003-B1
Rendelési szám: S54392-B11-A1
 
Esemény nyomtató FTO2001-A1
Az FTO2001-A1 esemény nyomtató beépíthető
közvetlenül a központba vagy kezelő egységbe. Ez a
hőpapíros nyomtató az események naplózására szolgál. 
A működéséhez egy FCA2001-A1 RS232 modulra 
(izolált) van szükség, amelyet külön kell megrendelni a 
nyomtató mellé.
Rendelési szám: A5Q00010126

Esemény nyomtató DL3750+
Felügyelt külső nyomtató soros kommunikáción vagy
Ethernet-en keresztül illesztve. Működéséhez 
FCA2001-A1 RS232 modul (izolált) szükséges, amelyet 
külön kell megrendelni a nyomtató mellé.
Rendelési szám: A5Q00023962

Vonali kártya (C-NET) FCL2001-A1
Max. 252 C-NET eszköz, 4 hurok vagy 8 vonal

Rendelési szám: A5Q00009875

Vonali kártya (SynoLOOP) FCL7201-Z3
Max. 128 eszköz, 4 hurok vagy 4 vonal

Rendelési szám: S54400-H116-A1

I/O kártya (átjelzés) FCI2007-A1
Riasztás és hiba átjelzésre

Rendelési szám: S54400-A20-A1

I/O kártya (programozható) FCI2008-A1
12 programozható bemenet/kimenet
konfigurálható vészeseti működéssel.

Rendelési szám: S54400-A6-A1

I/O kártya (hangjelző/felügyelt) FCI2009-A1
8 felügyelt hangjelző vonal vagy felügyelt kimenet

Rendelési szám: S54400-A21-A1

Tápegység dobozban (70 W) FP120-Z1
24VDC segéd tápegység dobozban, akkumulátor
töltéssel, akkumulátor férőhellyel. 

Rendelési szám: S54400-S122-A1 

Tápegység (70 W) FP2015-A1
Segéd tápegységként pl. FT724-ZZ kezelő
egységhez.

Rendelési szám: S54400-B121-A1

FDA241
Aspirációs érzékelő
Az FDA241 kettős érzékelő      
(IR és kék) rendszerének 
köszönhetően a lehető 
legkorábbi füst érzékelést tudja 
megvalósítani max. 800 m²-es 
területen.

Rendelési szám: S5433-F14-A1

FP120-Z1
Tápegység szett A (70 W)  
24VDC segéd tápegység házban 
akkumulátorokkal.

Rendelési szám: S54400-S122-A1

Hang- és fényjelző 
(hang bemondással)
FDS227-RR

Kezelő egység kiegészítők

Modul busz kártyák (FC723 / FC726)

Tápegység

Siemens
grafikus
felügyeleti
rendszer

Router + Firewall + VPN Távoli hozzáférés grafikus
felügyeleti rendszerhez

Távoli hozzáférés Cerberus
Mobile applikációval

Ethernet switch  
(moduláris) 
FN2012-A1

Cerberus PRO tervezési segédlet  Központok, hálózati eszközök és kiegészítők

Részletes tervezési információ
A tervezéssel kapcsolatos részletes információk megtalálható 
az A6V10210362 azonosítójú dokumentumban.

FC722/724-ZA tűzjelző központ
oltás vezérléssel:
Tűzjelző központ

– 2-hurkos központ FC722-ZA
Rendelési szám: S54400-C29-A2

– 4-hurkos központ FC724-ZA
Rendelési szám: S54400-C30-A2

Oltó kezelő egység (1 szektor)
XCM7202-Z3
Rendelési szám: S54392-B18-A1

Oltásvezérlő szett (1 szektor)
XCA2005-A1
amely tartalmaz:
– Oltásvezérlő kártya XCI2005-A1
– Kártya tartó (1 oltó szektorhoz)
   FCA2046-A1
– Kiegészítő készlet FCA2047-A1
– Kártyabővítő illesztő modul FCA2006

Rendelési szám: S54392-S20-A1

Opcionális
oltós kezelő
egység
(távkezelő)
XT2001-A2

Rendelési szám:
S54392-F2-A1 

Tűzjelző
központ oltás
vezérléssel

Licensz kulcs Licensz
kulcs
nélkül

S1 (FCA2033-A1) S2 (FCA2034-A1) S3 (FCA2035-A1) S4 (FCA2036-A1)

Rendelési szám:   
S54400-P154-A1

Rendelési szám:   
S54400-P155-A1

Rendelési szám:  
S54400-P156-A1

Rendelési szám:
S54400-P157-A1

Cerberus DMS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cerberus-Remote és
BACnet 3rd-party szoftver (felügyelet)

– ✔ ✔ ✔ ✔

BACnet 3rd-party szoftver
(felügyelet és alap szintű parancsok)

– – ✔ ✔ ✔

BACnet 3rd-party szoftver
(felügyelet és kibővített parancsok)

– – – ✔ ✔

BACnet 3rd-party szoftverr
(aktiválási és deaktivlási parancsok)

– – – – ✔

Cerberus Mobile – – – ✔ ✔

Fontos megjegyzés: 
Az ábrák egyszerűsítésre kerültek és nem tartalmazzák az összes hálózati hardver 
elemet és biztonsági részegységet. Az elérhető alkalmazások megtalálhatók az 
‘A6V101039439’ jelölésű “Hálózati biztonsági irányelvek”.

FG2004  
(Cerberus Connect  

X300 Gateway)

Oltásvezérlő egységek

Tápegység (150 W) FP2004-A1
Segéd tápegység, amely különálló házhoz.
Opcionálisan kaszkádba köthető egy
FP2005-A1 tápegységgel.

Rendelési szám: A5Q00020825

Tápegység (150 W) FP2005-A1
Segéd tápegység különálló házhoz,
FP2004-A1 kaszkádba kötéshez.

Rendelési szám: A5Q00018779


