
Hızlı Seçim Kılavuzu

Yüksek performanslı yangın 
portföyüne genel bakış
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Hızlı Seçim Kılavuzu
Yangın Sistemleri: Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi

Panel Muhafazası

Evrensel Muhafaza

Bağlantı Kartı19 inç Raf Montaj Plakaları

Güç Kaynağı Muhafazası Evrensel Muhafaza

Panel Muhafazası Önceden konfi güre edilmiş Panel Muhafazası

Bağlantı Kartı Montaj Plakaları

Güç KaynağıGüç Kaynağı Braketleri Montaj Seti

Montaj Çerçevesi

FPO-5000-PSB-CH
Güç Kaynağı Braketi 

F.01U.078.860

FBH 0000 A
Montaj Çerçevesi Büyük 

Boy
4.998.137.296

FHS 0000 A
Dağıtıcı Raylı 

Montaj Çerçevesi Büyük 
Boy

4.998.139.490

FMH 0000 A
Montaj Çerçevesi Orta Boy 

4.998.137.297

Duvar ve Çerçeve Montajı

HCP 0006 A
6 modül için

1 Denetleyici (MPC)
2 Akü 12 V, 24 Ah 
4.998.137.285

HBC 0010 A
10 modül için

1 Denetleyici (MPC)
2 Akü 12 V, 24 Ah
4.998.137.286

HBE 0012 A
12 modül için

2 Akü 12 V, 24 Ah
4.998.137.287

PSM 0002 A
1 UPS 2416 A için
2 Pil. 12 V, 24 Ah

1 Kısa ray 
4.998.147.116

DIB 0000 A
Dağıtım Kutusu

4.998.139.497

FRK 0019 A
19 inç Raf Montaj Seti 

F.01U.511.304

HMP 0001 A
Montaj Plakası 

kısa 
PSB 0004 A için
4.998.153.232

HMP 0002 A
Montaj Plakası 

uzun
PSS 0002 A için
4.998.153.233

RLU 0000 A
Bağlantı Kartı US
4.998.153.240

PMF 0004 A
1-2 UPS 2416 A için
2-4 Pil. 12 V, 38 Ah

4.998.137.294

Montaj çerçevesi orta boy

PSF 0002 A
1 UPS 2416 A için
2 Pil. 12 V, 38 Ah
4.998.137.293

Montaj çerçevesi küçük boy

PMF 0002 A
1-2 UPS 2416 A için

2 Pil. 12 V, 38 Ah
1 Kısa ray

F.01U.511,306

Montaj çerçevesi orta boy

USF 0000 A
Evrensel Muhafaza
HMP 0003 A dahil
4.998.147.119

Montaj çerçevesi küçük boy

CPH 0006 A
6 modül için

1 Denetleyici (MPC)
2 Akü 12 V, 38 Ah
4.998.137.290

Montaj çerçevesi büyük boy

CPH 0006 P
6 modül için

1 MPC-0000-C, 
2 Ray, 1 BCM-0000-B dahil

F.01U.267.049

Montaj çerçevesi büyük boy

MPH 0010 A
10 modül için

1 Denetleyici (MPC)

4.998.137.291

Montaj çerçevesi büyük boy

MPH 0010 P
10 modül için

1 MPC-0000-C, 
3 Ray, 1 BCM-0000-B dahil

F.01U.267.050

Montaj çerçevesi büyük boy

EPH 0012 A
12 modül için

4.998.137.292

Montaj çerçevesi büyük boy

RLE 0000 A
Bağlantı Kartı EU
4.998.153.241

HMP 0003 A
Montaj Çerçevesi Büyük 

Boy için 
Montaj Plakası 

FBH ve FHS
F.01U.511.305

UPS 2416 A
Evrensel Güç Kaynağı 

24 V, 6 A
F.01U.500.367

FPO-5000-PSB1
Güç Kaynağı Braketi 

Tek
F.01U.078.858

FPM-5000-KES
Ethernet Anahtarı için 

Montaj Seti
F.01U.266.844

FRB 0019 A
19 inç Rack Montaj Seti,

 Büyük Boy 
4.998.139.498

FRM 0019 A
19 inç Rafa Montaj Seti, 

Orta Boy
4.998.139.499

FRS 0019 A
19 inç Rack Montaj Seti,

 Küçük Boy
4.998.139.500

FPM-5000-KMC
Medya Dönüştürücü 

için Montaj Seti
F.01U.266.845

PSS 0002 A 
1 UPS 2416 A için 
2 Pil. 12 V, 24 Ah
4.998.137.288

PSB 0004 A 
1-2 UPS 2416 A için
2-4 Pil. 12 V, 24 Ah

4.998.137.289

Güç Kaynağı Muhafazası

19 inç Montaj Rafı Montaj Seti

Ön Kapı saydam
FDT 0000 A
Sol menteşe 

küçük
4.998.147.120

FDT 0001 A
Sol menteşe 

büyük
4.998.153.238

FDT 0002 A
Sağ menteşe 

büyük
4.998.153.239

FDT 0003 A
Sağ menteşe

küçük
F.01U.508.703

THP 2020 A
Termal Yazıcı

4.998.137.295

Uzak Tuş Takımı

Yazıcı

Duvar Montajı Çerçeve Montajı

FSH 0000 A
Montaj Çerçevesi Küçük Boy

4.998.137.298

EPH 0012 P
12 modül için

3 Ray dahil, 
F.01U.267.052

Montaj çerçevesi büyük boy

FMR-5000-C
Uzak Tuş Takımı
F.01U.275.0XX

Numarası 
dil sürümüne bağlıdır
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Ana Panel Denetleyici
MPC XX00 C
Panel Denetleyicisi olan İşletim 
ve Ekran Ünitesi

MPC-0000-C F.01U.275.048 DE

MPC-2000-C F.01U.275.054 ES

MPC-3000-C F.01U.275.055 PL

MPC-5000-C F.01U.275.056 FR, NL

MPC-6000-C F.01U.275.057 EL

MPC-7000-C F.01U.275.058 RO, EN

MPC-8000-C F.01U.275.059 RU

MPC-9000-C F.01U.275.060 TR

MPC-1300-C F.01U.275.049 EN

MPC-1400-C F.01U.275.050 PT

MPC-1500-C F.01U.275.051 CS

MPC-1600-C F.01U.275.052 HU

MPC-1700-C F.01U.275.053 IT, DE

ADC OPC+VA
OPC+VA

lisans anahtarı
F.01U.282.795

ADC VA
VA

lisans anahtarı
F.01U.282.794

ADC 5000 OPC
OPC 

lisans anahtarı
F.01U.076.112

OPC-VA Lisans 
Anahtarı

VA Lisans 
Anahtarı

OPC Lisans 
AnahtarıAdres Kartları

ADC0064 A 64 Nokta 4.998.137.281
ADC0128 A 128 Nokta 4.998.137.282
ADC0512 A 512 Nokta 4.998.137.283
ADC1024 A 1024 Nokta 4.998.137.284
ADC2048 A 2048 Nokta F.01U.076.111

PRS-0002-C
2 modül için ray
F.01U.284.903

FDP 0001 A
Geçici Kapak Plakası 

F.01U.500.374

PRD 0004 A
4 modül için ray
4.998.137.280

Panel Rayları

BCM 0000 B
Akü Denetleyici 

Modül
F.01U.081.384

ANI 0016 A
Sinyal tablosu

Modül 
16 Bölge

4.998.137.262

RML 0008 A
Röle Modülü

alçak gerilim (8x)
4.998.137.265

LSN 0300 A
LSN Modülü 300 mA

4.998.137.277

NZM 0002 A
Bildirim Mek. Bölge Modülü

2 Bölge 
4.998.137.275

CZM 0004 A
4 Bölgeli Konvansiyonel Modül

4.998.137.270

ENO 0000 B
İtfaiye Teşkilatı 
Arayüz Modülü

F.01U.063.204

RMH 0002 A
Röle Modülü

yüksek gerilim (2x)
4.998.137.274

IOP 0008 A
8 Giriş/8 Çıkış 

Modül
4.998.137.269

IOS 0020 A
 20 mA İletişim Modülü 

4.998.137.266

IOS 0232 A
RS232 İletişim Modülü

4.998.137.267

LSN 1500 A
LSN Modülü 1500 mA

4.998.137.278

FPE 5000 UGM
Arayüz Modülü

F.01U.028.289

CBB 0000 A
BCM/Akü 

kablosu. 180 cm
4.998.153.244

CPB 0000 A
BCM/UPS 

için 150 cm kablo
4.998.153.243

Güç Kaynağı Muhafazası 
kullanımı için

CPR 0001 A
Yazıcı kablosu

F.01U.500.372

CRP 0000 A
Yedek MPC için 

kablo
4.998.153.242

FPP 5000
Harici Güç Kaynağı Seti 

24 V/6 A, 38 Ah Pil
F.01U.511.307

Montaj çerçevesi orta boy

CPA 0000 A
MPC/AT2000 
için kablo seti

4.998.153.247

FPP 5000 TI
LSN sorun arayüzü
2 güç kesintisi girişi

F.01U.073.324

FPP-5000-TI13
LSN sorun arayüzü

EN54-13 ile uyumlu
2 güç kesintisi girişi

F.01U.161.679

Sadece FPP 5000 için

EL1141-10B-BH
Ethernet Fiber Optik
Medya Dönüştürücü 

Çoklu Mod
F.01U.265.641

EL1141-B0B-BH
Ethernet Fiber Optik
Medya Dönüştürücü 

Tekli Mod
F.01U.265.643

BPA-ESWEX-RSR20
Ethernet Anahtarı

Çoklu Mod
F.01U.258.203

RSR20-0800S2S2T
Ethernet Anahtarı 

Tekli Mod
F.01U.267.019

C1500
Güvenli Ağ Geçidi 
F.01U.309.110

CBS-CNNCT-FIR
Yangın Paneli Uzak Bağlantı F.01U.310.142

Duvar ve Çerçeve Montajı

Modüller Kablolar Harici GK seti

Medya Dönüştürücü

Ethernet Anahtarları

Remote Services
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LSNi Yerel Güvenlik Ağı

Özellik ▶  Otomatik konfigürasyon özelliği (kendi kendine öğrenme modu)
▶   Tüm cihaz konfigürasyonlarını panelden merkezi olarak programlama
▶  Esnek ağ yapısı (devre, stub, T-tap ve karma yapı)
▶  Tüm kablo tipleri kullanılabilir (blendajlı ve blendajsız kablolar)

▶  Düşük programlama ve montaj maliyeti ve süresi 
 
 

▶  Özel kablo tipi gerektirmez, mevcut kablolar kullanılabilir

Avantajları

▶   3000 m'ye kadar kablo mesafesi
▶   1,5 A'ya kadar akım
▶  Loop/hat başına 254'e kadar adresli eleman
▶  LSN Classic sürümünde loop/hat başına 127'ye kadar öğe

▶  Düşük loop sayısı sayesinde daha az montaj süresi ve maliyeti
▶  Daha fazla loop beslemeli cihaz sayısı

▶  Dahili diagnostik fonksiyonları
▶   Uzaktan destek olanağı

▶  Kolay ve masrafsız bakım ve destek

▶  Her cihazdaki kısa devre yalıtıcısı, sistem bütünlüğünü ve maliyet tasarruflarını artırır ▶  Bir kablo birden çok alana bağlanır
▶  Devrenin herhangi bir noktasındaki kısa ya da açık devreye direnebilir ve tüm cihazlar çalışmaya 

devam eder

▶  Her dedektörle dijital haberleşme ▶   Müdahalelere karşı yüksek güvenlik

▶  Adreslenebilir dedektörler
▶  Otomatik veya manuel adres ayarı mümkündür

▶  Kolay çalıştırma
▶  Adres ayarı yöntemi alandaki gereksinime göre seçilebilir

▶  Hırsızlık ve yangın için bir bus ▶  Düşük maliyetli montaj ve ek güvenlik

▶  Uzaktan programlama ve bakım ▶  Düşük maliyetlidir ve zamandan kazandırır

Hızlı Seçim Kılavuzu
Yangın Sistemleri LSNi Çevre Birimleri
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AVENAR
FAH-425-T-R
Isı Dedektörü 

AVENAR 
FAP-425-O-R

Optik Duman Dedektörü

AVENAR 
FAP-425-O

Optik Duman Dedektörü

AVENAR 
FAP-425-DO-R

Çift Optik Duman 
Dedektörü

AVENAR 
FAP-425-OT-R

Optik, Termik Çok 
Sensörlü Dedektör

AVENAR 
FAP-425-OT

Optik, Termik Çok 
Sensörlü Dedektör

AVENAR 
FAP-425-DOT-R

Çift Optik, Termik  
Çok Sensörlü Dedektör

AVENAR 
FAP-425-DOTC-R

Çift Optik, Termik,  
Kimyasal Çok Sensörlü 

Dedektör
Özellik  f Yükselme oranı ve sabit 

sıcaklık ölçümü kombinasyonu
 f Her yönden görülebilen  

360° alarm LED'i
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f Döner anahtarlar
 f TF1 test yangınının algılanması

 f Işık dağılım ilkesi 
 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen  

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör 
 f Döner anahtarlar

 f Işık dağılım ilkesi 
 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen  

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f Otomatik adresleme

 f Yüksek performanslı Çift 
Işın Teknolojisi, kızılötesi ve 
mavi LED

 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen 

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f Döner anahtarlar
 f TF1 test yangınının 

algılanması

 f Işık dağılım ilkesi, yükselme 
oranı ve sabit sıcaklık 
ölçümü kombinasyonu 

 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen 

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre 

yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f TF1 test yangınının 

algılanması

 f Işık dağılım ilkesi, yükselme 
oranı ve sabit sıcaklık 
ölçümü kombinasyonu 

 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen 

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre 

yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f TF1 test yangınının 

algılanması

 f Yükselme oranı ve sabit 
sıcaklık ölçümü ile birlikte 
yüksek performanslı 
Çift Işın Teknolojisi, 
kızılötesi ve mavi LED

 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen 

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre 

yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f Döner anahtarlar
 f TF1 test yangınının algılanması

 f Yükselme oranı ve sabit 
sıcaklık ölçümü ile birlikte 
yüksek performanslı 
Çift Işın Teknolojisi, 
kızılötesi ve mavi LED ve 
yanma gazı algılama

 f  Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Her yönden görülebilen 

360° alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Kendinden izlemeli sensör
 f Döner anahtarlar
 f TF1 test yangınının 

algılanması

Avantajları  f Optimize edilmiş maliyet
 f Sigara içilen bölümler ve 

çok tozlu alanlar için uygun
 f Açık, hızlı gelişen yangın 

olasılığı bulunan yerlerde 
kullanılır

 f Sabit sıcaklık ve yükselme 
oranı algoritması 
kombinasyonu ile düşük 
yanlış alarm oranları

 f 360° alarm LED: montaj 
yönünden bağımsız olarak

 f Manuel veya otomatik olarak 
adreslenebilir 

 f Normal oda koşulları için 
optimize edilmiş maliyet

 f İçin için yanan yangın olasılığı 
bulunan yerlerde kullanılır

 f Düşük yanlış alarm oranı
 f Sapma dengeleme ile uzun 

süreli istikrar
 f Kirlilik durumunda otomatik 

sorun bildirme
 f 360° alarm LED: Montaj 

yönünden bağımsız olarak
 f Manuel veya otomatik olarak 

adreslenebilir

 f Manuel adreslemeye gerek 
yoksa maliyet optimize etme 
alternatifi

 f İçin için yanan yangın olasılığı 
bulunan yerlerde kullanılır

 f Düşük yanlış alarm oranı
 f Sapma dengeleme ile uzun 

süreli istikrar
 f Kirlilik durumunda otomatik 

sorun bildirme
 f 360° alarm LED: montaj 

yönünden bağımsız olarak

 f En düşük yanlış alarm 
riskiyle son derece erken 
yangın algılama 

 f Farklı tipte yangınlara eşit 
tepki gereken yerlerde 
kullanılır

 f Sapma dengeleme ile uzun 
süreli istikrar

 f Kirlilik durumunda otomatik 
sorun bildirme 

 f Manuel veya otomatik olarak 
adreslenebilir 

 f Optimize edilmiş maliyet
 f Açık, hızlı gelişen yangın 

olasılığı bulunan yerlerde 
kullanılır

 f Ek sıcaklık sensörü ile yanlış 
alarmlara karşı ek sağlamlık

 f Sapma dengeleme ile uzun 
süreli istikrar

 f Kirlilik durumunda otomatik 
sorun bildirme 

 f Manuel veya otomatik olarak 
adreslenebilir 

 f Optimize edilmiş maliyet
 f Açık, hızlı gelişen yangın 

olasılığı bulunan yerlerde 
kullanılır

 f Ek sıcaklık sensörü ile yanlış 
alarmlara karşı ek sağlamlık 

 f Sapma dengeleme ile uzun 
süreli istikrar

 f Kirlilik durumunda otomatik 
sorun bildirme 

 f Optimize edilmiş maliyet
 f Değişen koşulların bulunduğu 

ortamlarda kullanılır
 f En düşük yanlış alarm 

riskiyle son derece erken 
yangın algılama

 f Sapma dengeleme ile uzun 
süreli istikrar

 f Kirlilik durumunda otomatik 
sorun bildirme 

 f Manuel veya otomatik olarak 
adreslenebilir 

 f En düşük yanlış alarm 
riskiyle son derece erken 
yangın algılama

 f Sapma dengeleme ile uzun 
süreli istikrar

 f Kirlilik durumunda 
otomatik sorun bildirme 

 f Manuel veya otomatik 
olarak adreslenebilir 

 f Ek CO gazı algılama ile 
insanların hayatını kurtarır

Hızlı Seçim Kılavuzu
Yangın Sistemleri LSNi Çevre Birimleri

FS-tr-16_F01U560899_02



FAP-OC 520
Duman Dedektörü

FAP-OC 520-P
Duman Dedektörü

FAP-O 520
Duman Dedektörü

FAP-O 520-P 
Duman Dedektörü

FAD-O 420 ve 
FAD-HS 420 EN

Kanal Dedektörü
Özellik  f Sanal bir odada ışık dağılım ilkesi

 f Yanma gazı ve dağınık ışık sensörü 
kombinasyonunda çok sensörlü algılama

 f Her yönden görülebilen merkezi alarm LED'i 
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları

 f Sanal bir odada ışık dağılım ilkesi
 f Yanma gazı ve dağınık ışık sensörü 

kombinasyonunda çok sensörlü algılama
 f Tavanla uyum için dedektöre renkli halkalar 

takılabilir
 f Her yönden görülebilen merkezi alarm LED'i
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları

 f Sanal bir odada ışık dağılım ilkesi
 f Her yönden görülebilen merkezi alarm LED'i
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları

 f Sanal bir odada ışık dağılım ilkesi
 f Tavanla uyum için dedektöre renkli halkalar 

takılabilir
 f Her yönden görülebilen merkezi alarm LED'i
 f 2 kablolu cihaz 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları

 f Hava hızının 1 m/sn. - 20 m/sn arasında 
olduğu havalandırma sistemlerinde kullanın

 f Fanlar, kapı kontrolleri ya da harici ekran 
cihazlarının aktivasyonu için opsiyonel bir 
röle kartı takılabilir 

 f Buzlu kapaktaki net kesit, entegre FAD-O 
420 dedektörünün alarm LED'ini 
görüntülemeye olanak verir 

 f Müdahale kontrolü 
 f 2 kablolu cihaz

Avantajları  f Neredeyse görünmez tasarım
 f Mimari zorlukları bulunan tasarımlar için 

uygun çözüm
 f 5 saniyede temizlenir, günlük temizleme 

mümkündür
 f Kirlenme riski bulunmaz, gelişmiş işletim güvenliği 
 f Mevcut montajların genişletilmesi için uygun 

maliyetli çözüm
 f Parazit değerlerine karşı yüksek kararlılık

 f Neredeyse görünmez tasarım
 f Mimari zorlukları bulunan tasarımlar için uygun 

çözüm
 f 5 saniyede temizlenir, günlük temizleme 

mümkündür
 f Kirlenme riski bulunmaz, gelişmiş işletim güvenliği 
 f Mevcut montajların genişletilmesi için uygun 

maliyetli çözüm
 f Parazit değerlerine karşı yüksek kararlılık

 f Neredeyse görünmez tasarım
 f Mimari zorlukları bulunan tasarımlar için uygun 

çözüm
 f 5 saniyede temizlenir, günlük temizleme 

mümkündür
 f Kirlenme riski bulunmaz, gelişmiş işletim güvenliği 
 f Mevcut montajların genişletilmesi için uygun 

maliyetli çözüm

 f Neredeyse görünmez tasarım
 f Mimari zorlukları bulunan tasarımlar için uygun 

çözüm
 f 5 saniyede temizlenir, günlük temizleme 

mümkündür
 f Kirlenme riski bulunmaz, gelişmiş işletim güvenliği 
 f Mevcut montajların genişletilmesi için uygun 

maliyetli çözüm

 f Hava kanallarına kolay montaj
 f Zorlu ortamlarda duman algılamaya olanak verir

Hızlı Seçim Kılavuzu
Yangın Sistemleri LSNi Çevre Birimleri
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FAS-420-TM
Duman Çekiş Dedektörü

FAS-420-TP
Duman Çekiş Dedektörü

FAS-420-TT
Duman Çekiş Dedektörü

FMC-210 DM/SM
Manuel Yangın İhbar Butonu

FMC-420RW 
Manuel Yangın İhbar Butonu

FMC-420RW 
Manuel Yangın İhbar Butonu 

Dış mekan
Özellik  f Ekran hassasiyeti, %0,05/m şık 

kararmasına ayarlanabilir
 f RoomIdent – yangın yeri tespiti
 f 10 seviyeli duman yoğunluğu ekranı
 f Yenilikçi hava akış sensörü teknolojisi
 f Yüksek Güçlü Işık Kaynağı
 f 4 kablolu cihaz
 f Maks. 8 çekiş deliği ve 
 f 40 m veya 2x25 m boru uzunluğu
 f 3 sürümü mevcuttur:

  –  FAS-420-TM: Standart duman çekiş 
dedektörü

 –  FAS-420-TM-R: RoomIdent'li 
5 odaya kadar

 –  FAS-420-TM-RVB: RoomIdent'li ve 
çubuk grafikli

 f Ekran hassasiyeti, %0,015/m şık 
kararmasına ayarlanabilir

 f 2 dedektör modülü olanağı
 f Yenilikçi hava akış sensörü teknolojisi
 f Yüksek Güçlü Işık Kaynağı
 f 4 kablolu cihaz
 f Boru sistemi başına maks. 32 çekiş 

deliği ve 
TP1: 300m; 
TP2: 560m (2x280m) 
boru uzunluğu

 f Sessiz sürümü de bulunur

 f Ekran hassasiyeti, %0,0015/m şık 
kararmasına ayarlanabilir

 f 2 dedektör modülü olanağı
 f Yenilikçi hava akış sensörü teknolojisi
 f Yüksek Güçlü Işık Kaynağı
 f 4 kablolu cihaz
 f Boru sistemi başına maks. 32 çekiş 

deliği ve 
TT1: 300m; 
TT2: 560m (2x280m) 
boru uzunluğu

 f Farklılaştırılmış alarm göstergeleri

 f Farklı renkler bulunmaktadır
 f Tek ya da çift etkili
 f Kapalı ve açık mekan sürümleri
 f 2 kablolu cihaz
 f Cam kapaklı
 f Her yönden görülebilen alarm LED'i
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Yüzeye montaj mümkündür

 f Farklı renkler bulunmaktadır
 f Resetlenebilir veya cam kapaklı 
 f Tek hareketli çağrı noktası
 f İç mekan sürümü
 f 2 kablolu cihaz
 f Her yönden görülebilen alarm LED'i
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Yüzeye montaj mümkündür

 f Kırmızı renkte
 f Resetlenebilir veya cam kapaklı 
 f Tek hareketli çağrı noktası
 f Dış mekan sürümü
 f 2 kablolu cihaz
 f Her yönden görülebilen alarm LED'i
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Yüzeye montaj mümkündür

Avantajları  f Çok erken duman algılama 
 f Yanlış alarmların en aza indirilmesi 
 f Kolay bakım ve servis 
 f 5'e kadar oda ayrı ayrı izlenebilir

 f Çok erken duman algılama 
 f Yanlış alarmların en aza indirilmesi 
 f Kolay bakım ve servis 
 f 2- dedektörlü bağlılık mümkündür

 f Çok erken duman algılama 
 f Yanlış alarmların en aza indirilmesi 
 f Kolay bakım ve servis 
 f 2- dedektörlü bağlılık mümkündür

 f Tetiklenen alarm veya inceleme 
değerlendirmesi için LED ekran

 f Yangın ve diğer tip manuel alarmlar için 
kullanılabilir

 f Özel yangın butonu tanımlama
 f Güvenilirlik ve esnek uygulamalar

 f Tetiklenen alarm veya inceleme 
değerlendirmesi için LED ekran

 f Yangın ve diğer tip manuel alarmlar için 
kullanılabilir

 f Özel yangın butonu tanımlama
 f Güvenilirlik ve esnek uygulamalar
 f Resetlenebilir sürüm: 

Sıfırlama anahtarı ile kolay reset
 f Cam sürüm: Folyo etiketli cam kapak ile 

yaralanmalara karşı koruma

 f Tetiklenen alarm veya inceleme 
değerlendirmesi için LED ekran

 f Yangın ve diğer tip manuel alarmlar 
için kullanılabilir

 f Özel yangın butonu tanımlama
 f Güvenilirlik ve esnek uygulamalar
 f Resetlenebilir sürüm: 

Sıfırlama anahtarı ile kolay reset
 f Cam sürüm: Folyo etiketli cam kapak 

ile yaralanmalara karşı koruma
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FNM-420-A-BS-WH/ 
FNM-420-A-BS-RD

FNM-420U-A-BSWH*/ 
FNM-420U-A-BSRD* 

Tabanlı Sesli Uyarı Cihazı

FNM-420-A- WH /  
FNM-420U-A-RD*

FNM-420U-A- WH* /  
FNM-420U-A-RD*

Bağımsız Harici Sesli Uyarı Cihazı

FNM-420-B-RD
FNM-420U-B-RD*

Bağımsız Harici Sesli Uyarı 
Cihazı

FNM-420V-A-WH/ 
FNM-420V-A-RD 

Bağımsız 
Dahili Sesli Uyarı Cihazı

FNS-420-R
Flaşör

FLM-420-I2
Giriş Arayüz Modülü

FLM-420-O2
Çıkış Arayüz Modülü

Özellik  f 2 tip: kırmızı ve beyaz 
 f < 5 mA akım ile 90 dB 
 f Gerilim düşüşü durumunda 

sabit ses basınç seviyesi 
 f Anında ve hızlı senkronizasyon 
 f 32 ton 
 f 5 ses basınç seviyesi 
 f Dedektör/Dönen işaret ışığı ile 

kombinasyon 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları

 
*   Dahili yüksek verimli güç 

kaynakları

 f 2 tip: kırmızı ve beyaz 
 f < 5 mA akım ile 100 dB 
 f Gerilim düşüşü durumunda 

sabit ses basınç seviyesi 
 f Anında ve hızlı senkronizasyon 
 f 32 ton 
 f 5 ses basınç seviyesi 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları 

 
 
*   Dahili yüksek verimli güç 

kaynakları

 f Sadece kırmızı renkte 
 f IP66 ile açık alan tipi 
 f < 5 mA akım ile 100 dB 
 f Gerilim düşüşü durumunda 

sabit ses basınç seviyesi 
 f Anında ve hızlı senkronizasyon 
 f 32 ton 
 f 5 ses basınç seviyesi 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları 

 
*   Dahili yüksek verimli güç 

kaynakları

 f 2 tip: kırmızı ve beyaz 
 f Gerilim düşüşü durumunda 

sabit ses basınç seviyesi 
 f Sirenlerin senkronizasyonu
 f 32 ton, 7 dil
 f 5 ses basınç seviyesi 
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Endüstriyel, yüksek performanslı 

güç kaynağı ile kullanılabilir
 f Konfigürasyon yazılımıyla ayrı 

ayrı programlanabilir

 f Adreslenebilir flaşör
 f Bağımsız olarak konfigüre 

edilebilir
 f Dedektör tabanı ya da LSN 

kaideli siren ile kombinasyon 
 f 6 mA'lık düşük akım tüketimi
 f Yüksek seviyede görünürlük için 

maksimum 1 Hz frekansında ışık
 f 2 kablolu cihaz
 f Her yönden görülebilen alarm LED'i
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları

 f 2 izlenen giriş
 f Dahili, duvara monte ve DIN rayı 

sürümleri bulunmaktadır
 f Kontak veya gerilim izleme 
 f EOL direnci kullanımı ile hat 

izleme
 f 2 kablolu cihaz

 f 2 açık kolektör çıkışı
 f Dahili, duvara monte ve DIN 

rayı sürümleri bulunmaktadır
 f Çıkış başına maks. 

anahtarlanabilir akım 
değeri 700 mA

 f Çıkış başına maks 
anahtarlanabilir gerilim 
değeri 30 V DC

 f Çıkışlar, elektriksel olarak LSN 
devresinden yalıtılmıştır ve 
kısa devrelere karşı korunur

 f 2 kablolu cihaz

Avantajları  f Basitleştirilmiş yangın alarmı 
sistemleri planlaması loop başına 
> 50 sesli uyarı cihazı 

 f Sabit ses basınç seviyesi 
güvenilir bildirim sağlar

 f Avrupa tonları dahildir
 f Önceden takılmış montaj 

plakasıyla kolay bağlantı, ayrıca 
yüzeye monte edilmiş kablolar 
için de kullanılabilir

 f Uygun maliyetli çözümler için 
düşük akım tüketimi

 f Dedektörün veya flaşörün sirenli 
taban montajı ile maliyetler azalır

 f Dedektörle kombinasyon, ek 
kablo bağlantısını azaltır

 f Anında senkronizasyon
 f Elektrik kesintileri sırasında bile 

işlevsel
 f Kolay montaj

 f Basitleştirilmiş yangın alarmı 
sistemleri planlaması loop başına 
> 50 sesli uyarı cihazı 

 f Düşük güçte çok yüksek, sürekli 
ses basınç seviyesi 

 f Sabit ses basınç seviyesi 
güvenilir bildirim sağlar

 f Avrupa tonları dahildir
 f Kolay montaj (kapaklar ve kablo 

bağlantıları için yer ile rahat 
sırtlık kutusu)

 f Elektrik kesintileri sırasında bile 
işlevsel

 f Çok sağlam tasarım

 f Basitleştirilmiş yangın alarmı 
sistemleri planlaması loop başına 
> 50 sesli uyarı cihazı 

 f Düşük güçte çok yüksek, sürekli 
ses basınç seviyesi 

 f Sabit ses basınç seviyesi 
güvenilir bildirim sağlar

 f Avrupa tonları dahildir
 f Kolay montaj (kapaklar ve kablo 

bağlantıları için yer ile rahat 
sırtlık kutusu)

 f Elektrik kesintileri sırasında bile 
işlevsel

 f Çok sağlam (hava şartlarına 
dayanıklı) tasarım

 f Düşük güçte çok yüksek, sürekli 
ses basınç seviyesi 

 f Sabit ses basınç seviyesi 
güvenilir bildirim sağlar

 f Avrupa tonları dahildir
 f Kolay montaj (kapaklar ve kablo 

bağlantıları için yer ile rahat 
sırtlık kutusu)

 f Çok sağlam tasarım
 f Elektrik kesintileri sırasında bile 

işlevsel
 f Tek veya ek diller eklenebilir

 f 1 Hz'lik senkronize yanıp 
sönme hızı

 f Düşük akım tüketimi, çok sayıda 
çevre birim öğesi bağlantısına 
olanak verir

 f Hızlı montaj

 f Teknik alarmlarla entegrasyon 
imkanı (ör. dondurucu, klima)

 f Farklı izleme tipleri, 
özelleştirilmiş uygulamalar sağlar

 f Esnek harici cihaz kontrolü
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FLM-420/4-CON
Konvansiyonel Arayüz 

Modülü

FLM-420-RLV1
Alçak Gerilim Röleli Arayüz 

Modülü

FLM-420-RHV
Röle Arayüz Yüksek Gerilim 

Modülü
FLM-420-NAC

Sinyal Cihazı Arayüz Modülü
FLM-I 420

Kısa Devre Yalıtıcısı

FLM-420-RLV8-S
Alçak Gerilim Sekiz Röleli 

Arayüz Modülü

FLM-420-O8I2-S
2 Girişli Sekiz Çıkışlı 

Arayüz Modülü
Özellik  f 2 B sınıfı yangın bölgesi veya  

1 A sınıfı yangın bölgesi
 f Duvara monte ve DIN rayı 

sürümleri bulunmaktadır
 f Aux çıkışı başına maks. besleme 

akım değeri 200 mA
 f 4 kablolu dedektörleri sıfırlamak 

için anahtarlanabilir Aux 
 f 4 kablolu cihaz

 f 30 V/1 A'lık 1 alçak gerilim rölesi
 f LSN geliştirilmiş sürüm
 f Dahili, duvara monte ve DIN rayı 

sürümleri bulunmaktadır
 f 2 kablolu cihaz

 f 2 yüksek gerilim rölesi 
(240 V/10 A)

 f 2 denetlemeli geri besleme hattı
 f Yüzeye monte ve DIN rayı 

sürümleri bulunmaktadır
 f 2 kablolu cihaz

 f 1 adet 3 A'ya kadar dayanıklı, 
süpervize ters kutup çıkış hattı

 f Yüzeye monte ve DIN rayı 
sürümleri bulunmaktadır

 f 4 kablolu cihaz

 f LSN Hattında kısa devre yalıtımı
 f 2 kablolu cihaz

 f Potansiyelsiz kontak çıkışı 
sağlayan sekiz değiştirme 
kontağı rölesi

 f Rölelerin maksimum anahtarlama 
kapasitesi 2 A / 30 V DC

 f 2 kablolu cihaz

 f Sekiz adet ayrı ayrı 
anahtarlanabilir açık 
kollektör çıkışı

 f Çıkış başına maks. 
anahtarlanabilir akım değeri 
700 mA

 f Çıkışlar, elektriksel olarak 
LSN devresinden yalıtılmıştır 
ve kısa devrelere karşı 
korunur

 f İki girişin her biri için ayrı ayrı 
seçilebilen izleme 
fonksiyonları  
(EOL veya kontak)

 f 2 kablolu cihaz

Avantajları  f Bir sınıf A ya da iki sınıf B bölgesi
 f Konvansiyonel çevre yangın 

alarmlarının LSN sistemlerine 
entegrasyonunu sağlar

 f 2 ve 4 kablolu dedektörlerle 
uyumludur

 f Çok sayıda konvansiyonel 
dedektörle birlikte kullanılabilir

 f Harici uygulamaların kontrolü  f Harici uygulamaların denetim ve 
kontrolü, örn. söndürme 
sistemleri

 f Sinyalleme cihazlarının 
denetlemeli kontrolü

 f Sinyalleme cihazlarının kolay 
izlenmesi ve etkinleştirilmesi

 f T-tap sistemleri için yalıtıcı
 f Geri kalan ağ işlevselliği korunur

 f Takılabilir terminal bloğu ile kolay 
kablo bağlantısı

 f Harici uygulamaların kontrolü

 f Takılabilir terminal bloğu ile 
kolay kablo bağlantısı

 f Teknik LED tablolarının 
kontrolü
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FLM-420-I8R1-S
Sekiz Girişli Röleli Arayüz 

Modülü
FLM-420-RLE-S
Arayüz Modülü

FLM-420-O1I1
Çıkış-Giriş Arayüz 

Modülleri
FK 100 LSN

RF Arayüz Modülü
DOW 1171

Alıcı Duman Dedektörü
Uzaktan Gösterge

FAA-420-RI-DIN 
FAA-420-RI-ROW
Uzaktan Gösterge

Özellik  f 8 girişin her biri için ayrı ayrı 
seçilebilen izleme fonksiyonları  
(EOL veya kontak)

 f maksimum anahtarlama 
kapasitesi 2 A / 30 V DC

 f 2 kablolu cihaz

 f 1 alçak gerilim rölesi (30 V, 1 A)
 f 2 denetlemeli giriş hattı
 f Röle geri beslemesi olarak 

programlanabilir 1 giriş hattı
 f VdS 2496: 2005'e uygunluk

 f Çıkış başına maks. anahtarlanabilir 
akım değeri 700 mA

 f Ayrı ayrı seçilebilen giriş izleme 
fonksiyonları  
(EOL, kontak veya gerilim)

 f 2 kablolu cihaz

 f 30'a kadar kablosuz  
dedektör bağlantısı

 f İki yönlü veri aktarımı
 f 868-870 MHz kısa menzilli cihaz
 f Aktarım yolu denetimi
 f 4 kablolu cihaz

 f Yanıltıcı korumalı çalışma 
davranışı

 f Elektromanyetik parazit, sıcaklık 
değişiklikleri, nem, paslanma ve 
kirliliğe karşı yüksek düzeyde 
dayanıklılık

 f Üstün parazit bağışıklığına sahip 
duman dedektörü

 f FK-100-LSN'ye bağlanabilir

 f Hem duvara hem de tavana 
montaj için 360° görünüm

 f Soketle kolay montaj
 f Kablo bağı braketi ve her yöndeki 

kapaklı delikler sayesinde kolay 
kablolama

 f Uzun ömürlü ve sağlam yapılı 
muhafaza

 f Verimli LED
 f VdS onaylı

 f Hem duvara hem de tavana 
montaj için 360° görünüm

 f Kablo bağı braketi ve her 
yöndeki kapaklı delikler 
sayesinde kolay kablolama

 f Uzun ömürlü ve sağlam yapılı 
muhafaza

 f Verimli LED
 f Adreslenebilir ve 

konvansiyonel uygulama için 
uygun

Avantajları  f Takılabilir terminal blokları ile 
kolay kablo bağlantısı

 f Teknik alarmların entegrasyonu

 f Harici uygulamaların denetim ve 
kontrolü, örn. söndürme 
sistemleri

 f Yüzeye monte muhafaza ile 
birlikte verilir

 f DIN rayına monte edilebilir

 f Dahili ve DIN rayı sürümleri 
bulunmaktadır

 f Harici cihazların kontrolü

 f Mevcut yangın alarm sistemlerini 
kolay genişletme

 f Yüksek aktarım ve çalışma 
güvenliği

 f Üstün parazit bağışıklığı

 f Mevcut yangın alarm 
sistemlerini, ek kablo bağlantısı 
yapmadan kolayca genişletme

 f Asma tavanlardaki dedektörler 
için paralel gösterge

 f Koridor ya da geçiş yollarına 
montaj

 f Asma tavanlardaki 
dedektörler için paralel 
gösterge

 f Koridor ya da geçiş yollarına 
montaj

 f Düşük maliyetli çözüm
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FCP-O320
Optik Duman Dedektörü

FCP-OT320
Çok Sensörlü Dedektör

FCH-T320
Termik Dedektör 

FCP-OC320
Çok Sensörlü Dedektör

FCP-OC500
Çok Sensörlü Dedektör

FCP-OC500-P
Çok Sensörlü Dedektör

FCP-O500
Optik Duman Dedektörü

FCP-O500-P
Optik Duman Dedektörü

Özellik  f Işık dağılım ilkesi
 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Sistemden bağımsız cihaz 

(8,5V - 30V DC)
 f 2 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Işık dağılım ilkesi, yükselme 
oranı ve sabit sıcaklık 
ölçümü kombinasyonu

 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Sistemden bağımsız cihaz 

(8,5V 30V DC)
 f 2 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Yükselme oranı ve sabit 
sıcaklık ölçümü 
kombinasyonu 

 f Sistemden bağımsız cihaz 
(8,5V - 30V DC)

 f 2 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Işık dağılım ilkesi ve ayrıca 
yanma gazı algılama 
kombinasyonu

 f Sapma dengeleme
 f Otomatik kirlilik algılama
 f Sistemden bağımsız cihaz 

(8,5V - 30V DC)
 f 2 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Yanma gazı ve dağınık ışık 
sensörü kombinasyonunda 
çok sensörlü algılama

 f Beyaz renkte bulunmaktadır 
 f Gerilim aralığı 8,5-33 V DC
 f 4 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Sanal bir odada ışık dağılım 
ilkesi ve yanma gazı algılama 
kombinasyonu

 f Tavanla uyum için dedektöre 
renkli halkalar takılabilir

 f Gerilim aralığı  
8,5-33 V DC

 f 4 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Sanal bir odada ışık 
dağılım ilkesi

 f Beyaz renkte bulunmaktadır
 f Gerilim aralığı  

8,5-33 V DC
 f 4 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

 f Sanal bir odada dağınık 
ışık ölçümü 

 f Tavanla uyum için 
dedektöre renkli halkalar 
takılabilir

 f Gerilim aralığı  
8,5-33 V DC

 f 4 kablolu cihaz 
 f Kendinden izlemeli sensör

Avantajları  f Optimize edilmiş maliyet 
 f Düşük yanlış alarm oranı
 f Uzun süreli istikrar için 

sapma dengeleme
 f Mevcut montajların 

genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f 360° alarm LED:  
Montaj sırasında 
düzenleme yok

 f Optimize edilmiş maliyet 
 f Ek sıcaklık sensörü ile yanlış 

alarmlara karşı ek sağlamlık
 f Uzun süreli istikrar için 

sapma dengeleme
 f Mevcut montajların 

genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f Birçok algılama 
uygulamasını kapsar

 f Optimize edilmiş maliyet 
 f Sigara içilen bölümler ve 

çok tozlu alanlar için uygun
 f Düşük yanlış alarm oranları 

için sabit sıcaklık ve 
yükselme oranı algoritması 
kombinasyonu

 f Mevcut montajların 
genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f Optimize edilmiş maliyet 
 f Ek karbonmonoksit sensörü 

ile yanlış alarmlara karşı ek 
sağlamlık

 f Uzun süreli istikrar için 
sapma dengeleme

 f Mevcut montajların 
genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f Neredeyse görünmez 
tasarım

 f Mimari zorlukları bulunan 
tasarımlar için uygun çözüm

 f 5 saniyede temizlenir, 
günlük temizleme 
mümkündür

 f Kirlenme riski bulunmaz, 
gelişmiş işletim güvenliği 

 f Mevcut montajların 
genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f Neredeyse görünmez 
tasarım

 f Mimari zorlukları bulunan 
tasarımlar için uygun çözüm

 f 5 saniyede temizlenir, 
günlük temizleme 
mümkündür

 f Kirlenme riski bulunmaz, 
gelişmiş işletim güvenliği 

 f Mevcut montajların 
genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f Neredeyse görünmez 
tasarım

 f Mimari zorlukları bulunan 
tasarımlar için uygun çözüm

 f 5 saniyede temizlenir, 
günlük temizleme 
mümkündür

 f Kirlenme riski bulunmaz, 
gelişmiş işletim güvenliği 

 f Mevcut montajların 
genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm

 f Neredeyse görünmez 
tasarım

 f Mimari zorlukları bulunan 
tasarımlar için uygun 
çözüm

 f 5 saniyede temizlenir, 
günlük temizleme 
mümkündür

 f Kirlenme riski bulunmaz, 
gelişmiş işletim güvenliği 

 f Mevcut montajların 
genişletilmesi için uygun 
maliyetli çözüm
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FMC-300RW
Manuel Yangın İhbar 

Butonu

FMC-120-DKM
Manuel Yangın İhbar 

Butonu
SOL-LX-C /SOL-LX-W

Konvansiyonel Flaşörler 

ROLP-W-LX 
Konvansiyonel Flaşörlü

Sesli Uyarı Cihazı
FNS-320

Flaşör
FNM-320

Sesli Uyarı Cihazı

MSS 300 
Taban Sesli Uyarı Cihazı

MSS 300-SA
Bağımsız Kaideli 
Sesli Uyarı Cihazı

FNM-320-LEDSRD
LED'li Sesli Uyarı Cihazı

Özellik  f Farklı renkler bulunmaktadır
 f Resetlenebilir veya cam 

kapaklı 
 f Tek hareketli çağrı noktası
 f İç mekan sürümü
 f 2 kablolu cihaz
 f Her yönden görülebilen 

alarm LED'i
 f Yüzeye montaj mümkündür

 f Farklı renkler bulunmaktadır
 f Çift etkili
 f Kapalı ve açık mekan 

sürümleri
 f 2 kablolu cihaz
 f Cam kapaklı
 f Her yönden görülebilen 

alarm LED'i
 f Entegre kısa devre yalıtıcıları
 f Yüzeye montaj mümkündür

 f Kırmızı ve beyaz renkte 
bulunmaktadır

 f Kırmızı ve beyaz yanıp 
sönme renkleri 
bulunmaktadır

 f Duvar veya tavan 
uygulamaları için 

 f En fazla 7,5 m kapsama 
alanı

 f Yanıp sönme hızını 
değiştirme: 
0,5 Hz veya 1 Hz

 f Düşük akım tüketimi
 f LED teknolojisi
 f İç Mekan ve Dış Mekan 
 f EN54 onaylı

 f Kırmızı ve beyaz renkte 
bulunmaktadır

 f Kırmızı ve beyaz yanıp 
sönme renkleri 
bulunmaktadır

 f Duvar uygulamaları için 
 f En fazla 7,5 m kapsama 

alanı
 f Yanıp sönme hızını 

değiştirme: 
0,5 Hz veya 1 Hz

 f DIP anahtar ile 32 farklı ton 
seçeneği

 f Düşük akım tüketimi
 f EN54 ve EN54-3 onaylı

 f Farklı renkler bulunmaktadır
 f 1 Hz 

 frekansla saniyede bir yanıp 
sönme hızı

 f Xenon ampul
 f Çalıştırma gerilimi 

9 V DC ila 30V DC
 f Kapalı ve açık alan 

kullanımları için uygun 
(-20°C ila +70°C)

 f 112 dB(A)'ye kadar ses 
seviyesi

 f 12 V DC ve 24 V DC için
 f DIP anahtar ile 32 farklı ton 

seçeneği
 f Sürgü kilidi yoluyla kolay 

montaj
 f Yüzeye montaj ve gömme 

montaj yapılabilir

 f 11 farklı ton
 f 100 dB'ye kadar DIP 

anahtarı ve potansiyometre 
ile ses düzeyi kontrolü

 f Maks. 20 mA akım tüketimi

 f Kırmızı LED'li Sesli Uyarı 
Cihazı

 f Işık çıkışı > 0.5 cd
 f Flaş hızı 1 Hz
 f Ses transformatörü ile ve 

entegre LED
 f Yüzeye montaj mümkündür

Avantajları  f Tetiklenen alarm veya 
inceleme değerlendirmesi 
için LED ekran

 f Yangın ve diğer tip manuel 
alarmlar için kullanılabilir

 f Güvenilirlik ve esnek 
uygulamalar

 f Resetlenebilir sürüm: 
Sıfırlama anahtarı ile kolay 
reset

 f Cam sürüm: Folyo etiketli 
cam kapak ile yaralanmalara 
karşı koruma

 f Tetiklenen alarm veya 
inceleme değerlendirmesi 
için LED ekran

 f Yangın ve diğer tip manuel 
alarmlar için kullanılabilir

 f Güvenilirlik ve esnek 
uygulamalar

 f Güvenilirlik ve uzun kullanım 
ömrü

 f Sistem tasarımında esneklik 
 f Kapsama alanı ve yanıp 

sönme hızını değiştirebilme 
ile %50'ye kadar azaltılabilen 
güç tüketimi

 f En iyi ışık dağılımı için 
benzersiz lens tasarımı, güç 
israfını en aza indirir

 f Kötü ortam koşullarında 
kullanılabilir

 f Güvenilirlik ve uzun kullanım 
ömrü

 f Sistem tasarımında esneklik 
 f Kapsama alanı ve yanıp 

sönme hızını değiştirebilme 
ile %50'ye kadar azaltılabilen 
güç tüketimi

 f En iyi ışık dağılımı için 
benzersiz lens tasarımı, güç 
israfını en aza indirir

 f Kötü ortam koşullarında 
kullanılabilir

 f Güvenilirlik ve uzun kullanım 
ömrü

 f Xenon flaşörü sayesinde 
yüksek yanıp sönme 
performansı

 f Kötü ortam koşullarında 
kullanılabilir

 f Kompakt, dayanıklı ve bakım 
gerektirmez

 f Güvenilirlik ve uzun kullanım 
ömrü

 f Kötü ortam koşullarında 
kullanılabilir

 f Ters polarite koruması
 f Yüzey ve gömme montaj 

kablo beslemesi seçenekleri

 f Dedektörle kombinasyon, ek 
kablo bağlantısını azaltır

 f Yüksek güvenilirlik ve uzun 
ömürlülük ile birleşen 
bağımsız sinyalleme

 f Kompakt, dayanıklı ve 
bakım gerektirmez

 f Güvenilirlik ve uzun 
kullanım ömrü

 f Kötü ortam koşullarında 
kullanılabilir

 f Görsel ve sesli sinyal cihazı 
kombinasyonu
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FS-OT-en-16_4998144899_12

IR3 Alev Dedektörü
IR3 Alev Dedektörü 

Yanmayan Exd

Fireray 5000-EN 
Lineer Duman 

Dedektörü
kendinden hizalamalı

Fireray 50/100RV 
Lineer Duman 

Dedektörü

Fireray 3000
Lineer Duman 

Dedektörü
FCS-LWM1 

Lineer Isı Dedektörü

FCS-320-TM Serisi 
Konvansiyonel 
Duman Çekiş 
Dedektörleri 

FCS-320-TP Serisi 
Konvansiyonel 
Duman Çekiş 
Dedektörleri 

Özellik  f EN 54-10 uyarınca Sınıf 1 
hassasiyet 25 m'de 0,1m² 
alev algılar

 f Faklı IR dalga boyları ve filtre 
ve sinyal işleme tekniklerinin 
kombinasyonu sayesinde 
düşük yanlış alarm riski

 f Lens yağ, toz, su buharı veya 
buz katmanı ile kirlense bile 
güvenilir çalıştırma

 f Seçilebilir yanıt süresi
 f DIP anahtar ayarları ile 

2 kablolu veya 4 kablolu 
konfigürasyon

 f CDP 016589 ve VdS G 
212189 onaylı ve sertifikalı

 f 1, 21, 2 ve 22 bölgelerinin 
patlayıcı alanları için uygun 
(ATEX ve IECEx sertifikalı)

 f EN 54-10 uyarınca Sınıf 1 
hassasiyet 25 m'de 0,1m² 
alev algılar

 f Faklı IR dalga boyları ve filtre 
ve sinyal işleme tekniklerinin 
kombinasyonu sayesinde 
düşük yanlış alarm riski

 f Lens yağ, toz, su buharı veya 
buz katmanı ile kirlense bile 
güvenilir çalıştırma

 f Seçilebilir yanıt süresi
 f CPD 016519 ve VdS G 

212189 onaylı ve sertifikalı

 f Entegre LASER hizalama 
yardımı

 f Otomatik kirlenme 
dengelemesi

 f AutoOptimize ışın hizalama
 f Bina değişme dengelemesi
 f Ayarlanabilir alarm eşik 

değerleri
 f Minimum uzaklık 5m, 

maksimum uzaklık 100m
 f EN 54-12 onaylı
 f UL onaylı
 f İkinci ışın yolu mümkündür

 f Genişletilmiş izleme alanı
 f Kompakt bir muhafazaya 

entegre edilmiş verici, alıcı 
ve değerlendirme ünitesi

 f Dedektör hizalama ve 
otomatik kalibrasyonu için 
elektronik yardım 

 f Ayarlanabilir alarm eşikleri
 f Minimum uzaklık 5 m
 f Maksimum uzaklık sırasıyla 

50 m, 100 m

 f Genişletilmiş izleme alanı
 f Ayrı verici ve alıcı
 f Kompakt bir muhafazaya 

entegre edilmiş 
değerlendirme ünitesi

 f Entegre LASER hizalama 
yardımı

 f 2. ışın yolu mümkündür 
 f Ayarlanabilir alarm eşikleri
 f Minimum uzaklık 2 m
 f Maksimum uzaklık 120m

 f Konfigüre edilebilir yanıt 
sıcaklığı

 f Bakım için test anahtarı 
(alarm ve arızaları simüle 
eder)

 f Daraltılmış alanlarda ve aşırı 
çevre koşulları altında 
kullanım

 f Konvansiyonel yangın 
panellerine bağlanabilir

 f 4 kablolu konvansiyonel 
cihaz

 f Yüksek güçlü ışık kaynağı 
 f Maks. 8 çekiş deliği ve 40 m 

veya 2x25 m boru uzunluğu

 f Konvansiyonel yangın 
panellerine bağlanabilir

 f 4 kablolu konvansiyonel cihaz
 f Yenilikçi hava akışı
 f Yüksek güçlü ışık kaynağı 
 f Boru sistemi başına maks. 

32 çekiş deliği ve 
TP1: 300m; 
TP2: 560m (2x280m) 
boru uzunluğu

Avantajları  f Yangınlardan 0,75 ila 
2,7 µm ışık yayılımına yanıt 
neredeyse tüm titreşen 
alevlerin algılanmasını sağlar

 f Filtre ve sinyal işleme 
tekniklerinin kombinasyonu 
sayesinde titreşen güneş 
ışığı gibi etkenlerden 
kaynaklanan yanlış alarmlar 
engellenir

 f Düşük frekanslı algılama 
sensörün yağ, toz, su buharı 
veya buz katmanında bile 
çalışmasını sağlar

 f Yangınlardan 0,75 ila 
2,7 µm ışık yayılımına yanıt 
neredeyse tüm titreşen 
alevlerin algılanmasını sağlar

 f Filtre ve sinyal işleme 
tekniklerinin kombinasyonu 
sayesinde titreşen güneş 
ışığı gibi etkenlerden 
kaynaklanan yanlış alarmlar 
engellenir

 f Düşük frekanslı algılama 
sensörün 
yağ, toz, su buharı 
veya buz katmanında bile 
çalışmasını sağlar

• Düşük maliyetli
• Göz seviyesindeki zemin 

seviyesi sistem denetleyicisi, 
kolay montaj ve bakım yoluyla 
maliyeti düşürür

• 2 dedektör kafasına kadar 
bağlanabilir

• Sapma dengeleme
• AutoOptimize ışın hizalama

 f Her tür tavan için 
uygulanabilirlik

 f Yüksek montaj 
yüksekliklerine uyum 
sağlama

 f Her tür tavan için 
uygulanabilirlik

 f Yüksek montaj 
yüksekliklerine uyum 
sağlama

 f Yansıma yapan 
uygulamalarda kullanılabilir 
(örn. cam tavanlar, havuz 
alanları)

 f Sürekli sensör kablosu 
kendinden izleme sayesinde 
minimum bakım masrafları 

 f Mekanik ve kimyasal etkiler, 
paslanma, nem ve toza karşı 
dayanıklı

 f Çok erken duman algılama
 f Yanlış alarmların en aza 

indirilmesi
 f Kolay bakım ve servis
 f 5'e kadar oda ayrı ayrı 

izlenebilir

 f Çok erken duman algılama 
 f Yanlış alarmların en aza 

indirilmesi 
 f Kolay bakım ve servis 
 f 2- dedektörlü bağlılık 

mümkündür
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