
Cerberus FIT
Intelligens, mégis egyszerű

Profitáljon a kiváló minőségű tűzjelző rendszer előnyeiből, amely kifejezetten kis és közepes méretű 
épületekhez készült. 
A Cerberus FIT az ideális megoldás az emberek biztonságának garantálására.

Ideális tűzvédelmi megoldás kis és közepes épületekhez

Egy rendkívül megbízható tűzjelző rendszer alapvető 
fontosságú az emberek biztonságában. Különösen az olyan 
kisebb épületekben, mint az általános iskolák vagy az idős 
otthonok, ahol a gyerekek és az idősek a mi támogatásunkra 
számítanak. A Cerberus FIT a tűzjelzés integrált meg-
közelítésének kiváló példája, ahol a védelem minden eleme 
számít az észleléstől a riasztásig és az evakuálásig.

Ezt az intelligens és mégis egyszerű rendszert úgy tervezték, 
hogy maximalizálja a kis és közepes épületek tűzvédelmét, 
garantálva a bent tartózkodók biztonságát. A Cerberus FIT 
emellett növeli minden résztvevő hatékonyságát, a telepítést 
és karbantartást végző technikusoktól kezdve a létesítmény 
személyzetéig. A felhasználóbarát kezelőfelülettel rendel-
kező Cerberus FIT-et a karbantartó és a létesítmény 
személyzete egyaránt könnyen használhatja, maguk is 
felügyelhetik és elvégezhetik az egyszerű üzemeltetési 
feladatokat. 

siemens.com/cerberus-fit



Optimalizált üzemeltetési és 
karbantartási feladatok

Az automatikus konfiguráció és a 
licenc nélküli programozás lehetővé 
teszi az egyszerű üzembe helyezést 
és telepítést, valamint az intuitív 
műveletekkel történő karbantartást, 
ezért nincs szükség átfogó képzésre.

Az üzletmenet folytonossága garantált

A karbantartó személyzetnek nem kell 
felesleges műveleteket végrehajtania, 
költséget takarít meg. Az igazán fontos 
dolgokra összpontosíthat, maximalizál-
hatja a biztonságot, garantálva ezzel az 
üzlet folyamatos működését. Továbbá, 
az ASA érzékelők védettséget biztosítanak 
a megtévesztő jelenségekkel szemben 
(nincs téves riasztás), elkerülve ezzel a 
szükségtelen zavarokat.

Iskolákban és idős otthonokban

Szállodákban és társasházakban

Gyárakban 

Üzletekben

Bennünket mindenütt körülvevő 
kis és közepes épületek biztonsága 
számunkra a legfontosabb!

Előnyök
Maximális tűzbiztonság és 
megbízhatóság

A korai és megbízható észlelés 
garantálja  a legmagasabb 
biztonsági szabványokat. Az 
egyértelmű és számos nyelven 
rendelkezésre álló hangüzenetek 
biztosítják a rendezett és gyors 
evakuálást, ami különösen hatékony 
a nemzetközi vendégkörrel 
rendelkező szállodákban.
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