
Sinorix
oltórendszer
megoldások

C
-N

ET

DC 24 V

C
ső

re
n

d
sz

e
r

FP120-Z1
tápegység 
(70 W)

FDCC221S
Kommunikációs interfész

A levegő-mintavételes füstérzékelő folyamatosan szállítja 
a levegőt a megfigyelt helyiségből egy csőrendszer és az 
előre megtervezett szívónyílások segítségével.
A szívónyílások helye és mérete az FXS2056 ASD Asyst
tool V2‘ szoftverrel tervezhető.

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Hangjelző 
FDS224-R

Kézi
jelzésadó 
FDM221

Cerberus PRO
Fejlett tűzjelző központok, intelligens érzékelő és perifériák. Ez az, amit a
Cerberus PRO tűzjelző család kínál. Az alábbi áttekintés bemutatja a rendszer
legfontosabb elemeit.

Backbone (C-WEB/LAN)

C-NETHangjelzős aljzat 
DBS720 

Szinti kijelző  
egység FT2010

Tűzjelző központ 
FC723

Kezelőegység
FT724

Tűzjelző központ
FC724

Tűzjelző központ  
FC726Aspirációs 

érzékelő
FDA221
FDA241

Cluster (C-WEB/SAFEDLINK)

Tűzjelző központ 
FC722  

Be-/kimeneti
modul 

FDCIO222 

Füst-
érzékelő  
OP720

Sinorix
oltórendszer
megoldások

Multiszenzor
füstérzékelő

OH110

ASA neurális
füstérzékelő

OOH740

Tűzjelző központ
FC724

Hőérzékelő
HI720

(max + RoR)

Vonal leágazás

Vonali
füstérzékelő 

FDL241-9

Mimic
kijelző vezérlő 

FT2001-A1
Ex leválasztó 
FDCL221-Ex

Kézi
jelzésadó 
FDM221Kézi oltásindítás

SWING
rádiós gateway
FDCW241

SWING
rádiós kézi
jelzésadó
FDM275

Tűzcsappantyú aktuátorral

C-NET

Hiba átjelzés

Riasztás átjelzés

Multiszenzor
érzékelő
OH720

Hőérzékelő  
HI722 (max)

Be-/kimeneti modul
FDCIO222/224

Oltásvezérlő
központ XC10 Füstérzékelő

OP720

ASA neurális füstés
CO érzékelő
OOHC740

ASA neurális
füstérzékelő
OOH740

Bemeneti modul
FDCI222

SWING
rádiós neurális

érzékelő
FDOOT271

C-NET

Lángérzékelő  
FDF241-9 Multiszenzor érzékelő 

OOH740-A9-Ex

Kézi jelzésadó
FDM223-Ex

Szinti kijelző
egység FT2011

Levegő-mintavételes füstérzékelő (ASD)

Robusztus vagy érzékeny érzékelési viselkedés? A válasz megtalálható az alábbi sorok között:

FDA221 FDA241

Érzékelési mód:
Ultra sense
Automatic discrimination
Robust

ü
ü
ü
ü

Kommunikációs protokoll FDnet/C-NET FDnet/C-NET

Operating voltage DC 19...30 V DC 19...30 V

Üzemi feszültség
–  Magas 33 dB
– Közepes 30 dB
– Alacsony 26 dB

–  Magas 37 dB
– Közepes 33 dB
– Alacsony 30 dB

Kijelző

–  3 riasztási állapot jelzése
– Hiba jelzés
– Füst koncentrációs 
   és légáramlás jelzés

–  4 riasztási állapot jelzés
– Kifúvatás, por 
    és hibat jelzés
– Füst koncentráció 
   és légáramlás jelzés

Lefedettség max. 500 m²-ig max. 800 m²-ig

Riasztási küszöb

–  Előriasztás és tűz 1 
(Paraméter készlet 5)

   0,14...2.0 %/m
– Tűz 2 (Paraméter klt. 5)    
   6,0...20 %/m 

–  Előjelzés, előriasztás és
   tűz 1 (Paraméter klt. 10)
   0,03...2,0 %/m
– Tűz 2 (Paraméter klt. 10)
   2,0...20 %/m 

Légbeszívó cső
Metrikus: 21mm (belső)
25 mm (külső)

Metrikus: 21 mm (belső)
25 mm (külső)

Cső hosszúság
–  30 m I-cső
– 50 m összesen

–  60 m I-cső
– 120 m összesen

Relé kimenetek 3x 2 A / 30 V 4x 2 A / 30 V

Csatlakozók
0.2...2.5 mm²  
(AWG 12...30)

0.2...2.5 mm²  
(AWG 12...30)

Méretek (SZxMaxMé) 162x285x120 mm 162x285x120 mm

Üzemi áramfelvétel
–  150 mA névleges
– 250 mA riasztási

–  150 mA névleges
– 250 mA riasztási

Működési hőmérséklet  -20...+60 °C  -20...+60 °C

Relatív páratartalom
5...95% rel.  
(nincs kondenzáció)

5...95% rel. 
(nincs kondenzáció)

Védelmi besorolás IP30 IP30

Adatlap A6V10331032 A6V10331032

Tanúsítások
–  CPR
–  VdS

–  0786-CPR-21270
–  G213050

–  0786-CPR-21270
–  G213050

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

High Suppression (PS8) Suppression (PS5) Suppression CO (PS12) High Compensation (PS7) Robust (PS2) Balanced (PS4) Balanced CO (PS10) Fast Response (PS6) High Sensitive Fast (PS9) Super Sensitive (PS11)

Alkalmazási terület 
Olyan területekre ajánlott, ahol várható
üzemszerűen jelentős optikai zavaró jelenség. 
Például táncterek (zavaró jelenség: száraz jég, 
műfüst) vagy templomok (zavaró jelenség: 
tömjénfüst).

Leírás 
Speciális fejlesztés táncterek, élő koncertek és
színpadi helyszínek tűzvédelmi paraméter
készletére. A riasztáshoz elegendő kis mértékű
hőmérséklet változás (8°C) valamint az optikai
kamra jelzése. Sokkal gyorsabb reakció érthető
ezzel a paraméterrel, mint ha csak sima
hőmérséklet érzékelő kerülne telepítésre.
Megnövel biztonság olyan kritikus helyeken,
ahol rossz a láthatóság és nagy számban
fordulnak elő emberek.

Szakértői megjegyzés
A “High Suppression” paraméter készlet
használata előnyösebb a hagyományos
koncepcióval szemben, ahol az érzékelőben
kikapcsolják az optikai érzékelést és csak a
hőérzékelés aktív az idő alatt, amíg szárazjég
vagy műfüst van jelen a területen. Ez a
paraméter készlet gyorsabb jelzést valósít meg, 
mint tisztán csak a hőérzékelés használata.
Használta megnöveli a biztonságot olyan 
kritikus időben, amikor csökken a láthatóság 
és sok ember tartózkodik a területen. Továbbá 
lehetőség van átváltani - akár automatikusan 
is - egy érzékenyebb paraméterre olyankor, 
amikor nem várható szárazjég. Az érzékelő 
az EN 54-5 szabvány előírásainak felel meg, 
ezért a hőérzékelőkre vonatkozó érzékelő 
elhelyezést kell alkalmazni a telepítésnél.

Alkalmazási terület 
Olyan területekre ajánlott, ahol 
meglehetősen sok zavaró jelenség fordul 
elő. Például konyhák vagy gyártó üzemek, 
ahol a gyártás során üzemszerűen 
előfordulnak optikai zavaró tényezők, mint 
pl. aeroszolokkal.

Leírás 
Zavaró jelenségekkel szembeni érzéketlen
viselkedésű paraméter készlet, ezért kiválóan
alkalmas olyan területeken, ahol üzemszerűen 
előfordulhat gőz, cigaretta füst vagy kipufogó 
gáz. Ezzel egy időben pedig gyors és 
megbízható reakciót biztosít valós tüzek 
észlelése esetén.

Alkalmazási terület
Olyan területekre ajánlott, ahol meglehetősen 
sok zavaró jelenség fordul elő. Például konyhák 
vagy gyártó üzemek, ahol a gyártás során 
üzemszerűen előfordulnak optikai zavaró 
tényezők, mint pl. aeroszolokkal. Továbbá ahol 
szükség van CO érzékelésre és riasztásra.

Leírás
Zavaró jelenségekkel szembeni érzéketlen
viselkedésű paraméter készlet, ezért kiválóan
alkalmas olyan területeken, ahol üzemszerűen
előfordulhat gőz, cigaretta füst vagy kipufogó
gáz. Ezzel egy időben pedig gyors és
megbízható reakciót biztosít valós tüzek
észlelése esetén. Az érzékenységet növeli a CO
koncentráció érzékelése is. Külön csatorna 
CO riasztásra egészségre káros vagy veszélyes 
mennyiségű CO gáz koncentráció jelzésére

Alkalmazási terület 
Olyan területeken javasolt, ahol hosszabb
távon túlzott port és kosz lehet jelen. Itt 
az optikai érzékelők rendszerint elérik a
működési határaikat, amely lecsökkenti 
az üzemi idejüket.

Leírás 
Ez a paraméter készlet hasonló a „Robust”
paraméter készlethez annyi kivétellel, hogy
kibővített drift kompenzációval rendelkezik.
Ezért kiválóan alkalmas olyan helyiségekben
való alkalmazáshoz, ahol üzemszerűen sok 
por fordulhat elő. Az érzékelő megtartja a
robusztus viselkedését az optikai zavaró
tényezőkkel szemben, de gyorsan és
megbízhatóan reagál valós tüzek esetén.

Alkalmazási terület 
Zavaró jelenségekkel teli környezetbe ajánlott. 
Például különböző események helyszínei, 
mélygarázsok közepes mértékű zavaró 
tényezőkkel és közepes tűzkockázattal.

Leírás 
Robusztus, érzéketlenebb viselkedésre
tervezett paraméter készlet. Ez az ASA
paraméter készlet különösen alkalmas olyan
területeken, ahol olyan zavaró jelenségek
fordulhatnak elő, mint cigaretta füst, por vagy
kipufogó gáz. Ezzel egy időben az érzékelő
gyorsan és megbízhatóan reagál a valós tűz
eseményekre.

Hasonló a ‘Suppression (PS5)’ paraméter
készlethez, de gyorsabb érzékelést biztosít
magasabb belmagasságnál.

Alkalmazási terület 
Olyan általános területeken javasolt, ahol a
mérsékelt zavaró jelenségek várhatók.

Leírás 
Normál környezetben való alkalmazáshoz.
Kiegyensúlyozott karakterisztika, érzékenyebb
működés valós tüzek esetén és érzéketlenebb
működés zavaró jelenségek esetén. Ennek
köszönhetően az érzékelő gyorsan reagál nyílt
lánggal égő valamint parázsló tüzekre az EN54
szerinti elvárásoknak megfelelően. Ez az ASA
paraméter készlet nagyon érzéketlenül reagál
az olyan megtévesztő jelenségekkel szemben,
mint a cigaretta füst vagy kis mennyiségű gőz..

További információ 
Ezt a paraméter készletet gyakran szokták
használni akkor, amikor a rendszer távollét
kezelési üzemmódban van (pl. éjszaka).

Alkalmazási terület
Olyan területeken ajánlott, ahol a tűz
keletkezése során megnőhet a CO égési gáz
koncentrációja. Valamint mérsékelt zavaró
jelenségek várhatók.

Leírás
Olyan érzékelő használva, amelyben
megtalálható a füst, a hő és a CO érzékelés is
egyben, nagyobb érzékenység érhető el az
olyan tüzekkel szemben, amelyek CO égési 
gáz kibocsátásával égnek illetve érzékenyebb a 
‘Balanced (PS4)’ paraméter készletnél, ahol
nincs CO érzékelés. Ez a paraméter készlet
érzéketlenebb az olyan megtévesztő
jelenségekkel szemben, mint a cigaretta füst
vagy a kisebb mennyiségű gőz. Segítségével
olyan tüzek is korábban érzékelhetők, mint
például a nagy CO kibocsátással járó matracok 
égése.

Alkalmazási terület 
Olyan területeken ajánlott, ahol alapvetően
gyors érzékelésre van szükség, például nagy
belmagasságú helyiségek, éghető anyagokkal 
teli raktárak (magas tűzkockázat), valamint 
olyan területeken, ahol az érzékelők jelzésére 
oltás indítás történik.

Leírás 
Ez a paraméter beállítás gyorsan reagál, nagy 
érzékenységgel. Különösen alkalmas olyan 
helyiségekhez, ahol nincs zavaró tényező, ahol 
elsődleges a tűz lehető legkorábbi érzékelése. 
Az ionizációs érzékelők cseréjéhez javasolható.

Szakértői megjegyzés
A magas hőmérséklet hatás miatt a nyílt
lánggal égő tüzek sötétebb füst részecskéket
bocsátanak ki, amelyek gyorsan feljutnak a
mennyezetre. Ezen szemcséken máshogy törik
meg a fény, amelyet az úgynevezett „backward” 
szenzor képes jelezni a “Fast Response” 
beállítással. Ez teszi lehetővé, hogy az érzékelő 
tökéletesen megfeleljen az ionizációs érzékelők 
kiváló érzékenységének.

Alkalmazási terület 
Olyan területeken ajánlott, ahol különösen
nagy érzékenységgel kell jelezni a parázsló
tüzeket valamint a nyílt lánggal égő tüzeket.
Például múzeumok nagy belmagassággal,
tiszta terek vagy olyan területek, ahol
életvédelmi szempontból a leggyorsabb
tűzjelzést kell biztosítani. A speciális
hőérzékelő algoritmusnak köszönhetően
alkalmazható az érzékelő alacsony
hőmérséklet tartományban is. 

Leírás 
Ez a paraméter készlet reagál a leggyorsabban 
mind a nyílt lánggal égő és mind a parázsló 
tüzekre. Ezért kiválóan alkalmas olyan tiszta 
terekben való alkalmazásra, ahol egyáltalán 
nincsenek megtévesztő jelenségek.

Alkalmazási terület 
Olyan területeken ajánlott, mint például
szerver helyiségek, adat központok vagy 
tiszta terek, ahol a parázsló tüzek és a 
nyílt lánggal égő tüzek leggyorsabb és 
legérzékenyebb érzékelése szükséges az 
üzleti tevékenység folyamatosságának 
megőrzése mellett. 

Leírás 
Ez a paraméter készlet reagál a leggyorsabban 
mind a nyílt lánggal égő és mind a parázsló 
tüzekre. Ezért kiválóan alkalmas olyan tiszta 
terekben való alkalmazásra, ahol egyáltalán 
nincsenek megtévesztő jelenségek (pl. 
szerver termek, adat központok).

EN 54-5 szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7 szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7 szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7 szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7 szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7 szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7szabvány megfelelés EN 54-5, EN 54-7szabvány megfelelés

Alkalmazási példák
Többcélú csarnokok, színpadok, templomok,
táncterek

Alkalmazási példák
Üzemi konyhák, gyártó üzemek üzemszerűen
előforduló optikai zavaró jelenségekkel

Alkalmazási példák
Gyártó üzemek üzemszerűen előforduló
optikai zavaró jelenségekkel

Alkalmazási példák
Papírgyárak, fafeldolgozó üzemek, textil
üzemek, hulladék újrahasznosító üzemek

Alkalmazási példák
Esemény helyszínek, konferencia termek,
dohányzók, konyhák, ipari üzemek,
mélygarázsok

Alkalmazási példák
Irodák, egy légterű irodák, előcsarnokok,
hotel szobák, gyártó üzemek gyártási időn
kívül eső idején

Alkalmazási példák  
Hasonló, mint a “Balanced” paraméternél,
de megnövelt érzékenységet biztosít a CO
gázt kibocsátó parázsló tüzeknél 

Alkalmazási példák
Nagy belmagasságú helyiségek, raktár
helyiségek / raktárépületek tűzveszélyes
anyagokkal, IT helyiségek és oltás vezérlés

Alkalmazási példák
Kórházi szobák, múzeumok, vezérlőtermek,
hűtött raktárak, nagy belmagasságú
helyiségek, illetve olyan területek, ahol a
legfontosabb a leggyorsabb jelzés

Alkalmazási példák
Tiszta terek, adat központok, múzeumok,
kórházi szobák, vezérlőtermek, hűtött
raktárak, nagy belmagasságú helyiségek,
illetve olyan területek, ahol a legfontosabb a
leggyorsabb jelzés

siemens.com/cerberus

Cerberus PRO –
C-NET perifériák
Tervezési segédlet

Hang- és fényjelzős
aljzat FDSB226-WR

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-RR

Kiemelt riasztási tulajdonságok
Tűz esetén elengedhetetlen az emberek figyelmeztetése és evakuálása a lehető
leggyorsabban. A széles termékskála különböző megoldásokat kínál akusztikus és
optikai riasztáshoz. Minden eszköz hurok tápellátású és folyamatosan felügyelt.

Hangjelző

A hangjelző riasztás esetén akusztikus hangjelet hoz létre. Minden eszköz a hangminta széles skáláját kínálja. Az akusztikus észlelés kiemel-
kedően jó, mert minden hang szinkronizált.
- EN53-3 szerint tanúsított
- 3 különböző hangszint választható (minimum / közepes / maximális)
- 16 integrált hangminta

Hang

A hangüzenetekkel rendelkező eszközök pontos hangutasítást tudnak lejátszani az épület különböző eseményeihez.
A hangüzenet segítségével az evakuálási folyamat gyorsabb, az épületben tartózkodók pedig világos utasításokat kapnak.
- EN54-3 szerint tanúsított
- A hangüzenetek egy vagy két nyelven továbbíthatók figyelmeztető hangjelzéssel:

Nyelvek (15 integrált, 2 konfigurálható)                 Üzenet kategóriák (5 előre definiált, 2 konfigurálható)

– Angol
– Német
– Francia
– Olasz
– Spanyol
– Angol UK
– Holland
– Svéd
– Norvég

– Finn
– Dán
– Lengyel
– Portugál
– Török
– Orosz
– Egyedi nyelv 1
– Egyedi nyelv 2

– Kiürítés tűzjelzés
– Kiürítés vészhelyzet
– Figyelmeztetés
– Teszt
– Minden rendben
– Egyedi üzenet 1
– Egyedi üzenet 2 

Példa a hangüzenetekre
– Kiürítés tűzjelzés  Figyelem, ez egy tűzriasztás! Kérjük, hogy azonnal hagyja el az épületet a legközelebbi kijáraton!
– Kiürítés vészhelyzet  Figyelem, vészhelyzet van! Kérjük, hogy azonnal hagyja el az épületet a legközelebbi kijáraton!
– Figyelmeztetés Figyelem! Incidenst jelentettek az épületben kérjük, hogy várjon a további teendőkre!
– Teszt Ez egy teszt üzenet.
– Minden rendben Figyelem! Minden rendben! A riasztás véget ért az épületben. Ismétlem, minden rendben.

Fényjelző

Két jelzés - egy optikai és egy akusztikus jel - alkalmazása felgyorsítja a riasztási és evakuálási folyamatot. Növekszik a figyelem felkeltése 
a magas villanási intenzitás és nagyon rövid impulzushossz segítségével. A készülék többféle fényerővel rendelkezik, amelyeket a helyiség 
méretének megfelelően lehet beállítani.
- EN 54-23 szerinti tanúsítás
- További fényerősség-beállítás (kiegészítő optikai jelzés) a rendszer bővítéshez vagy a modernizációhoz.

Falra 
telepíthető 
eszközök

Mennyezetre 
telepíthető 
eszközök

 Fehér LED  Piros LED
 High: W-3.2-10  High: W-2.8-8.8
 Mid: W-2.4-7.5  Mid: W-2.4-7.5
 Low: O-2-6.2  Low: O-2-6.2

O =  nyitott kategória: falra szerelt kivitel, lefedett térfogat W
       kategória szerint

 Fehér LED  Piros LED
 High: O-4-15  High: C-3-12
 Mid: C-3-12  Mid: C-3-10
 Low: O-2.5-6.5  Low: O-2.5-6.5

O = nyitott kategória: mennyezetre szerelt kivitel, lefedett térfogat C
       kategória szerint

Felhasználó-specifikus
hang üzenetek
1. Megrendelni a “Az
FDSS227 hangüzenet
konvertálás” szolgáltatást
az egyedi audió könyvtár
létrehozásához
2. Megrendelni az egyedi
típusú (..-C) hangjelzőket
az audió könyvtár ID 
megadásával

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”.

FS cloud
alkalmazások

Ügyfél
hálózata

Siemens
felügyeleti
rendszer
(DMS)

Helyi hozzáférés
CerberusRemote
alkalmazással

Ethernet switch 
(moduláris)  
FN2012-A1

Router + Firewall + VPN

Felügyeleti rendszer (DMS)
távoli hozzáférés

Távoli elérés 
a Cerberus Mobile

alkalmazással

FG2004  
(Cerberus Connect  

X300 Gateway)

Ethernet

Article no. BT_0149_EN (Status 10/2018)

Adat változás jogát fenntartjuk. A dokumentumban szereplő információ csak általános 
leírásokat és/vagy funkcionális jellemzőket tartalmaz, amelyek nem mindig teljesen 
tükrözik a leírtakat vagy módosulhatnak a termék további fejlesztései során.
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up to 100 m
Fire

control

Tűzeseti
vezérlés

C
-N

ET
-E

x

SWING
rádiós rendszer

A SWING eszközök
kommunikáció
kétsávos rádió
frekvencián (433/
868 MHz) történik
egy úgynevezett
multi-hop mesh
technológiával.

Akkumulátor 
pakk BAT3.6-10 

Rendelési szám: 
S54370-Z11-A1

Aljzat FDB271

Rendelési szám: 
S54319-F12-A1 

Neurális
rádiós érzékelő 
FDOOT271

Rendelési szám:
S54313-F1-A1 

Rádiós kézi
jelzésadó FDM275 
Rendelési szám:  
S54323-F105-A1

Rádiós gateway FDCW241
Az FDCW241 rádiós gateway segítségével 
összesen 30 db SWING rádiós eszköz (elemről
táplált) illeszthető címzetten kétirányú 
kommunikációval a C-NET hurokra.

Rendelési szám: S54370-F11-A1 

Másodkijelző (címzett)FDCAI221

Rendelési szám: S54370-F10-A1

Hangjelzős aljzat DBS720 
Hangerő: 88 dBA/1 m

Rendelési szám: 
S54319-F5-A1

Több-vonalas leválasztó modul 
FDCL221-M

A több-vonalas leválasztó modul
összesen 9 integrált vonal leválasztóval 
rendelkezik, amelyek egyenként 
1 címet foglalnak a jelvonalon és 1-1 db 
LED-es állapotjelzés tartozik hozzájuk. 
Illeszthető két külön C-NET hurokra is.

Rendelési szám: S54312-F6-A1

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.

Jellemzők:
–  Árnyékolatlan vagy árnyékolt kábelezés
– Integrálható csillag-topológiás kábel hálózat a meglévő hálózat   
   módosítása nélkül
– Huroktáplált akusztikus és vizuális jelző eszközök
– Max. 40 T-elágazás megengedett
– Max. 252 címzett eszköz lehet a buszon
– Max. 3,3 km kábel hosszúság 252 címzett eszköznél
– 2-vezetékes hurok
– Összes buszos C-NET periféria tápellátás (néhány kivétellel, pl.    
   FDCIO223, FDCI723, LaserFOCUS, XC10 és ASD FDA221, FDA241)
– Integrált turbó izolátor mindegyik hurok eszköznél

Oltásvezérlő központ XC1001-A
Az XC10 központ egy tűzjelző- és oltásvezérlő
központ, amely teljes mértékben integrálható a
Cerberus PRO rendszerekbe FDCIO222 modul
segítségével, mint külön zóna. Az összes
releváns jelzés továbbításra kerül a tűzjelző
központra.
Az XC10 oltásvezérlő központnak és a csatlakoztatott
oltó szelepeknek külön tápellátást kell biztosítani. Az 
XC10 központ típusai megtalálhatók a XC10 tervezési 
segédletben.

Rendelési szám: S54390-C1-A1

FT2010 és FT2011 közös jellemzői: 
– Szöveges kijelző háttérvilágítással
   (6 sor 40 karakter soronként)
– Tápellátás és kommunikáció C-NET
   hurokról (egyedi címzéssel), külső
   24VDC tápellátás is lehetséges
– 282x207x79 mm (SzxMaxMé)
– Max. 8 FT2010/FT2011 per FC721/FC722
– Max. 16 FT2010/FT2011 per FC724
– Max. 50 FT2010/FT2011 per FC726

Szinti kijelző egység FT2011-A1
Rendelési szám: A5Q00017706

Mimic kijelző vezérlő FT2001-A1
Rendelési szám.: A5Q00014417

Vonal leválasztó FDCL221 
Csak két leágazás közé szükséges!

Rendelési szám: A5Q00004011

Másodkijelző  
FDAI93

Rendel. sz.:  
S54370-F5-A1

Másodkijelző  
FDAI91 

Rendel. sz.:  
S54370-F9-A1

Másodkijelző FDAI92 

Rendel. sz.: S54370-F3-A1

Másodkijelző keret AI330

Rendel. sz.: BPZ:3169430001

Tűzjelző központ FC722Szinti kijelző 
egység  
FT2010-A1

Rendelési szám: 
A5Q00014104

Füstérzékelő OP720
Kétféle paraméter
beállítással

Rendelési szám:
S54310-F1-A1

Hőérzékelő HI720 
(max + RoR)
Kétféle paraméter (hőse-
besség
és hőmaximum)

Rendelési szám:
S54310-F4-A1

Hőérzékelő
HI722 (hőmaximum)
Egyféle paraméter
beállítás (statikus)

Rendelési szám:
S54310-F3-A1

24 LED-es szalagkábel F50F410

Rendelési szám: BPZ:5291410001

Multi-szenzoros
érzékelő OH720
Kombinált optikai és
hőérzékelő, kétféle
paraméter beállítással

Rendelési szám:
S54310-F2-A1

Max. 9 vonal

Hátpanel FHA2013-A1 
Szerelő panel az FT2010/2011
egységekhez (46 mm mély), 
ha süllyesztett kábelezésű 
szerelés szükséges.  

Rendelési szám: A5Q00016552

ASA neurális tűz - és
CO érzékelő OOHC740
Két optikai szenzor, két
hőérzékelő és egy
szénmonoxid érzékelő,
10 féle paraméter
beállítással

Rendelési szám:
S54320-F8-A3

Backbone (C-WEB/LAN)  Hálózat cluster hálózatok 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 jelölések:

Levegő mintavételes
füstérzékelő
FDA221

Rendelési szám: S54333-
F15-A1

FDA241

Rendelési szám: S54333-
F17-A1

Tartozékok: 

Kommunikációs interfész  
FDCC221S

Tápegység készlet  
FP120-Z1

Bemeneti/kimeneti modul 
“transzponder” FDCIO223 
Két kimenet/bemenet, amelyek 
használhatók:
– hagyományos érzékelők illesztésére
– Ex-es kivitelű kollektív érzékelők   
   illesztésére Zener-gáttal  
   robbanásveszélyes területen
– riasztásjelző eszközök vezérlésére
   (fényjelzők, hangjelzők)
– felügyelt kimenet vezérlésére
   (pl. tűzcsappantyúk, elszívó ventilátorok)
– külső 24VDC tápellátást igényel

Rendelési szám: S24218-B102-A1

Bemeneti modul FDCI221
– 1 felügyelt bemenet

Rendelési szám: S54312-F1-A1

Be- / kimeneti modul FDCIO221
– 1 felügyelt bemenet

Relé kimenetek:
– 1 kimenet
– Relé kimenet 30V DC / 2A névleges
– Konfigurálható felügyeltként is,
   de külső 24V DC tápellátás szükséges

Rendelési szám: S54312-F2-A1

Bemeneti modul FDCI222 
– 4 felügyelt bemenet

Rendelési szám: A5Q00001984

Modul ház FDCH221
IP65

Rendelési szám: S54312-
F3-A1

Be- / kimeneti modul FDCIO222 
– 4 felügyelt bemenet

Relé kimenetek:
– 4 potenciálmentes nyitott / zárt kontaktus

Terhelhetőség:
– 250V AC / 4 A
– 30V DC / 4 A

Rendelési szám: A5Q00002369

Reflektor nagy távolságra 
DLR1191 (Prizma)  
20 és 100 méter közötti távolsághoz

Rendelési szám: BPZ:4787710001

Reflektor közepes távolságra DLR1192 
30 és 65 méter közötti távolsághoz.

Rendelési szám: BPZ:4788490001

Reflektor kis távolságra DLR1193  
10 és 30 méter közötti távolsághoz

Rendelési szám: BPZ:4787840001

4 izolált
bemenet

4 izolált vezérlő
kimenet

Szűrő 7 – 10 m távolságra  
DLF1191-AA

Rendelési szám: 
BPZ:4933030001

Szűrő 5 – 8 m távolságra 
DLF1191-AB

Rendelési szám: 
BPZ:4933160001

Érzékelő fűtőelem DLH1191A 

Rendelési szám: 
BPZ:4787970001

4 izolált
bemenet

Esővédő DFZ1190

Rendelési szám: BPZ:5302660001

Lángérzékelő tartó MV1

Rendelési szám: BPZ:3950450001

Gömbcsuklós aljzat MWV1

Rendelési szám: BPZ:3674840001

© Siemens 2019

2 bemenet 
vagy
2 kimenet

Légcsatorna
érzékelő ház 
FDBZ290 

Rendelési szám:  
S54319-S32-A1 

Érzékelő aljzat 
DB721

Rendelési szám: 
S54319-F11-A1

ASA neurális füstér-
zékelő
OOH740

Rendelési szám: 
S54320-F7-A3

Kimeneti modul (230 V)
FCA1209-Z1

A kimeneti modul közvetlenül a 
felügyelt kimeneti modulra

csatlakozik és 1 potenciál-mentes 
kontaktussal rendelkezik. Ez a 
kimeneti modul alkalmazható 

ventilátorok, légtechnikai
berendezések, liftek, stb. vezérlésére.

Rendelési szám:  
S54400-B124-A1

Esővédő (műanyag) FDFZ241

Rendelési szám: S54330-N4-A1

Vonal illesztő (Ex)
FDCL221-Ex

Rendelési szám: 
S54329-F4-A1

Bemeneti/kimeneti
modul “transzponder”  
FDCIO223

Rendelési szám:  
S24218-B102-A1

FP120-Z1
Tápegység (70 W) 
A hálózati
feszültséget átalakítja 
a rendszer számára 
szükséges feszültség 
szintre és tölti az 
akkumulátorokat.

Rendelési szám: 
S54400-S122-A1

Tűzcsappantyú aktuátorral

Cerberus PRO
tűzjelző központok

Cluster  
(C-WEB/SAFEDLINK)

Cerberus PRO
érzékelők

Érzékelő aljzat DB721

Rendelési szám: S54319-F11-A1

Érzékelő aljzat DB722

Rendelési szám: S54319-F19-A1

Érzékelő aljzat hangjelzővel 
DBS720
Hangszint: 88 dBA/1 m

Rendelési szám: S54319-F5-A1

Lángérzékelő aljzat 
FDFB291

Rendelési szám: A5Q00003310

Lángérzékelő  
FDF241-9 
–  Bel- és kültéri alkalmazásokhoz
– Három infravörös érzékelő

Rendelési szám: A5Q00003006

Vonali füstérzékelő  
FDL241-9

Rendelési szám: A5Q00002298

Vonali füstérzékelő aljzat 
FDLB291

Rendelési szám: A5Q00003941

Aljzat tömítés RS720

Rendel. sz.: S54319-F8-A1

Számozó lapka FDBZ291

Rendel. sz.: A5Q00002621

Érzékelő rögzítő eszköz LP720

Rendel. sz.: S54319-F9-A1 

Aljzat kiemelő BA720

Rendel. sz.: S54319-F20-A1

Adapter FDUD491

Rendelési szám: S54319-F18-A1 

Érzékelő cserélő DX791

Rendelési szám: S54319-F6-A1

Érzékelő teszter füstérzékelőhöz RE6

Rendelési szám: BPZ:3680300001

Testifire 1001-045 ST teszt pakk RE8ST

Rendelési szám: S54370-S23-A1

Testifire 2001-045 STCO teszt pakk RE8STCO

Rendelési szám: S54370-S24-A1

Érzékelő teszter hőérzékelőhöz RE7T

Rendelési szám: S54370-S3-A1

Érzékelő teszter vonali füstérzékelőhöz RE10

Rendelési szám.: BPZ:3685190001

Teszt lámpa Ex-es lángérzékelőhöz StabexHF

Rendelési szám: BPZ:4620910001

Teszt lámpa lángérzékelőhöz LE3

Rendelési szám: BPZ:3669510001

Aljzat kiemelő 
nedves környezetbe BA721
Rendel. sz.: S54319-F29-A1

Érzékelő fűtőelem FDBH291

Rendel. sz.: A5Q00004439

Védőrács DBZ1194

Rendel. sz.: BPZ:4677110001 

Hurok teszter FDUL221

Rendelési szám: A5Q00004397

Teleszkópos rúd FDMU291

Rendelési szám: A5Q00004996

Scorpion vezérlő egység SCORP 8000

Rendelési szám: S54333-C91-A1

Scorpion ASD fej egység SCORP 2001

Rendelési szám: S54333-S90-A1

DMA1192-AA

Rendel. sz.:  
BPZ:5222870001

Címezhető érzékelő 
aljzat FDB222

Rendelési szám:  
S54319-F1-A1

Zener-gát SB3

Rendelési szám: 
BPZ:4837000001

Multi-szenzoros érzékelő 
OOH740-A9-Ex

Rendel. sz.: S54329-F8-A1

Multiszenzor érzékelő OOH740-A9-Ex

Rendelési szám: S54329-F8-A1

Kézi jelzésadó 
FDM223-Ex

Rendelési szám: 
S54329-F5-A1

Infravörös lángérzékelő,
kollektív Ex-es DF1101-Ex

Rendel. sz.: BPZ:5162220001

Aljzat DF119x
infravörös lángérzékelőhöz
DFB1190

Rendelési szám: 
BPZ:5165360001

Címezhető érzékelő 
aljzat FDB221

Rendel. sz.: 
A5Q00001664

Másodkijelző 
FDAI92-Ex

Rendel. sz.:  
S54370-F4-A1

Másodkijelző 
FDAI93-Ex

Rendelési szám:  
S54370-F6-A1

Elektronika, közvetett
működés DMA1104D (IP54) 
Rendel. sz.: A5Q00005925

Elektronika, közvetlen működés 
DMA1103D (IP54) 
Rendel. sz.: A5Q00004470

Címezhető Ex-es eszközökHagyományos Ex-es eszközök

Tűzjelző központ
FC722

Tűzjelző központ
FC723

Tűzjelző központl
FC724

Tűzjelző központ
FC726

vagy vagy

Aljzat tartozékok

Teszt eszközök

Kézi jelzésadók és kiegészítők

Kézi jelzésadó 
FDM231-RP 
Standard, piros ház.

Kézi jelzésadó 
FDM221  
Standard, elérhető
különböző színekben.

Kiegészítők:
Védő fedél FDMC291

Rendel. sz: 
A5Q00001644

Kézi jelzésadó házak:

Piros ház kulccsal
FDMH291-R
Rendel. sz: A5Q00002217

Sárga ház kulccsal
FDMH291-Y
Rendel. sz: A5Q00004979

Zöld ház kulccsal
FDMH291-G
Rendel. sz: A5Q00004981

Kék ház kulccsal
FDMH291-B
Rendel. sz: A5Q00004980

Kézi jelzésadó 
elektronika 
FDME221

Rendel. sz.: A5Q00002451

Kézi jelzésadó 
FDM225 
Visszaállítható, piros ház,
süllyesztett kivitel.

Kézi jelzésadó 
FDM226  
Visszaállítható, IP66,
piros ház.

Kézi jelzésadó 
FDM224  
IP44 vagy IP64, direkt
működés, többféle szín.

Kézi jelzésadó
elektronika FDME224
Rendelési szám:
A5Q00009392

Kézi jelzésadó
FDM224H 
Strapabíró kivitel, IP44
vagy IP64, direkt működés.

Kézi jelzésadó  
FDM223 
IP44 vagy IP64, indirekt
működés, többféle szín. 

Kézi jelzésadó
elektronika FDME223
Rendelési szám:
A5Q00003087

Kézi jelzésadó 
FDM223H 
Strapabíró kivitel, IP44
vagy IP64, indirekt működés.

Kézi jelzésadó 
FDM243H 
Strapabíró kivitel,
IP66, direkt működés.

Hagyományos
érzékelők

Hagyományos jelvonal

Házak üveggel és kulccsal (FDM224 és FDM223):

Ház, piros FDMH293-R Rendel. sz.: A5Q00004023
Ház, sárga FDMH293-Y Rendel. sz.: A5Q00004908
Ház, zöld FDMH293-G Rendel. sz.: A5Q00004911
Ház, kék FDMH293-B Rendel. sz.: A5Q00004909
Ház, narancs FDMH293-O Rendel. sz.: S54311-F2-A1
Ház, piros FDMH297-R  Rendel. sz.: S54311-B7-A1

Kézi jelzésadó
visszaállítható műanyag
lappal FDM225-RP
Rendelési szám: 
A5Q00012020

Kézi jelzésadó
üveglappal FDM225-RG
Rendelési szám: 
A5Q00013434

Kiegészítők:

Ház hátlap FDMH295-R
Rendelési szám:
A5Q00013437

Ház hátlap bevezetéssel
FDMH295-S
Rendelési szám:
A5Q00013438

Védő fedél FDMC295
Rendelési szám:
A5Q00013440

Kiegészítők:

Védő fedél FDMC295
Rendelési szám:
A5Q00013440

Kézi jelzésadó
visszaállítható műanyag
lappal, kompletten
Rendelési szám: 
A5Q00013436

Kézi jelzésadó
üveglappal, kompletten
FDM226-RG
Rendelési szám:
A5Q00013435

Kiegészítők:

Hát hátlap piros
FDMH231-S-R
Rendelési szám:
S54311-B12-A1

M20 x 1.5 tömszelence
Rendelési szám:
A5Q00004478

M20 tömszelence anya
Rendelési szám:
A5Q00004479

Kézi jelzésadó 
kompletten FDM231-RP
Rendelési szám: S54311-
F11-A1 

Kézi jelzésadó
elektronika kulccsal
FDME231
Rendelési szám:
S54311-B14-A1

Kiegészítők (FDM224 és FDM223):

Gumi tömítés DMZ1197-AD Rendel. sz.: BPZ:5470680001
Védő fedél DMZ1197-AC Rendel. sz.: BPZ:5223550001
Záró dugó M20 (1 hole) Rendel. sz.: A5Q00006735

Kiegészítők:

Gumi tömítés
DMZ1197-AD
Rendelési szám:
BPZ:5470680001

Védő fedél
DMZ1197-AC
Rendelési szám:
BPZ:5223550001

M20 x 1.5 tömszelence
Rendelési szám:
A5Q00004478

Ház:

Piros ház  
FDMH292-R

Rendelési szám: 
A5Q00005525

Kézi jelzésadó
elektronika FDME224
Rendelési szám: 
A5Q00009392

Kiegészítők:

Gumi tömítés
DMZ1197-AD
Rendelési szám:
BPZ:5470680001

Védő fedél
DMZ1197-AC
Rendelési szám:
BPZ:5223550001

M20 x 1.5 tömszelence
Rendelési szám:
A5Q00004478

Ház:

Piros ház  
FDMH292-R

Rendelési szám: 
A5Q00005525

Kézi jelzésadó
elektronika FDME223
Rendelési szám: 
A5Q00003087

Kézi jelzésadó
kompletten
Rendelési szám: 
S54311-F8-A1

Rádiós kézi jelzésadó 
FDM273

Piros ház, üveglappal és kulccsal 
FDMH273-R

Rendelési szám: S54323-B109-A1 

Elektronika közvetlen
működéssel FDME273

Rendelési szám: S54323-B108-A1 

Védő fedél DMZ1197-AC

Rendelési szám: BPZ:5223550001

ASA neurális
tűzérzékelő OOH740
Két optikai szenzor, két
hőérzékelő, 8 féle
paraméter beállítással

Rendelési szám:
S54320-F7-A3

Cerberus PRO Tervezési segédlet         C-NET eszközök

Hangjelző FDS224-R 
Piros házzal

Rendelési szám:
S54364-F1-A1

Hangjelző FDS224-W 
Fehér házzal

Rendelési szám:
S54364-F2-A1

Hangjelző
hangbemondással
FDS225-R 
Piros házzal

Rendelési szám:
S54364-F3-A1

Hangjelző
hangbemondással
FDS225-W 
Fehér házzal

Rendelési szám:
S54364-F4-A1

Hang-és fényjelző
FDS226-RR
Piros ház / piros LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Rendel. sz.: S54364-F5-A1

Hang- és fényjelző
FDS226-RW
Piros ház / fehér LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Rendel. sz.: S54364-F6-A1

Hang- és fényjelző
FDS226-WR
Fehér ház / piros LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Rendel. sz.: S54364-F7-A1

Hang- és fényjelző
FDS226-WW
Fehér ház / fehér LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Rendel. sz.: S54364-F8-A1

Hang-és fényjelzős aljzat

FDSB226-WR
Piros LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 / C-3-12

Rendel sz.: S54364-F13-A1

Hang- és fényjelzős aljzat
FDSB226-WW
Fehér LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 / O-4-15

Rendel. sz.: S54364-F14-A1

Általános hang üzenetek

Hang- és fényjelzős aljzat
hangbemondással
FDSB227-WR
Piros LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 / C-3-12

Rendel. sz.: S54364-F15-A1

Hang- és fényjelzős aljzat
hangbemondással
FDSB227-WW
Fehér LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 / O-4-15

Rendel. sz.: S54364-F16-A1

Audió és vizuális riasztásjelző eszközök

Általános hang üzenetek

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-RR
Piros ház / piros LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Rendel. sz.: S54364-F9-A1

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-RW
Piros ház / fehér LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Rendel. sz.: S54364-F10-A1

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-WR
Fehér ház / piros LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Rendel. sz.: S54364-F11-A1

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-WW
Fehér ház / fehér LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Rendel. sz.: S54364-F12-A1
 

Egyedi hang üzenetek

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-RR-C
Piros ház / piros LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Rendel. sz.: S54364-F9-A2

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-RW-C
Piros ház / fehér LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Rendel. sz.: S54364-F10-A2

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-WR-C
Fehér ház / piros LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-2.8-8.8

Rendel. sz.: S54364-F11-A2

Hang- és fényjelző
hangbemondással
FDS227-WW-C
Fehér ház / fehér LED
O-2-6.2 / W-2.4-7.5 /
W-3.2-10

Rendel. sz.: S54364-F12-A2

Egyedi hang üzenetek

Hang- és fényjelző aljzat
hangbemondással
FDSB227-WR-C
Piros LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 / C-3-12

Rendel. sz.: S54364-F15-A2

Hang- és fényjelző aljzat
hangbemondással
FDSB227-WW-C
Fehér LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 / O-4-15

Rendel. sz.: S54364-F16-A2

Aljzat magas (mennyezeti kivitel) 
FDB229 
Rendelési szám: S54364-B6-A1

Aljzat (mennyezeti kivitel) 
FDB228 
Rendelési szám: S54364-B5-A1               Aljzat magas (fali kivitel, IP65) 

FDB227-R 
Rendelési szám: S54364-B3-A1               

Aljzat magas (fali kivitel, IP65) 
FDB227-W 
Rendelési szám: S54364-B4-A1              

Aljzat (fali kivitel) FDB226-R 
Rendelési szám: S54364-B1-A1               

Aljzat (fali kivitel) FDB226-W 
Rendelési szám: S54364-B2-A1            

Közös jellemzők
– Max. 13 fajta hangszín, beleértve az “evakuálás” jelzést DIN 33404-3 szerint
– Különböző hangerősség és hangséma választható ki előriasztásra és riasztásra
– Nem igényel külső tápellátást
– Integrált izolátor

FDSS227 hangüzenetek
átkonvertálása 
Szolgáltatás egyedi
hangüzenetekhez 
Rendel. sz.: L54364-Y1-A1

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

Érzékelő aljzat  
DB721

Érzékelő

Rögzítő fedél  
FDBZ298 
Rendel. sz.: S54364-B8-A1

érzékelővel érzékelő nélkül

Hang- és fényjelzős aljzat
hangbemondással 
FDSB226-WR

Aljzat (mennyezeti)  
FDB228

Szerelési opciók

Alarm Alarm Alarm


