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FS720 
 Cerberus® PRO 

 

Tűzjelző rendszer 
   

 Market package 3.0    
     
     

� Központ család 3 állomás típussal 
– Mikroprocesszor vezérelt tűzjelző rendszer 
– Kompakt tűzjelző központ, melyen 252-től 504-ig címezhető elemet kezel 
– PC-alapú kezelés (Cerberus-Remote) Gyors Ethernet csatlakozáson keresztül  
– Szabadon vezérelhető logikai hálózat 
– Szakaszolt evakuáció  

� Hálózat (C-WEB/SAFEDLINK) 
– Redundáns hálózati kialakítás 
– Üzembiztos hurok topológia 
– Akár 16000 címezhető eszköz 32 állomás (központok, kezelők esetén) 
– Gyors adatátvitel 312 kbps, a vonal minőségéhez igazítható 

� Hierarchikus hálózati kialakítás Ethernet gerincen keresztül  
– Több hálózati csoport Industrial Ethernet-en keresztül összekapcsolva (optikai ká-

bellel) 
– EN 54 kompatibilis hálózat 
– Redundáns rendszer működés 
– Akár 14 hálózati csoport (csoportonként 16 állomás) 
– Akár 64 állomás az egész hálózatban 
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� Nagyteljesítményű perifériák 
– Buszról táplált hangjelzők, másodkijelzők és másodkezelők 
– Minden Cerberus PRO FD720 eszközt támogatnak 

� Időmegtakarítással járó beüzemelés, rendszer indítás és szervizelés 
– Windows hasonló szerkezetű ergonómiai Cerberus-Engineering-Tool szoftver se-

gítségével 
– Auto konfiguráció (öncímzés)  
– Zónák és felhasználói szövegek összerendelhet_k egymással  
– A diagnosztikai fájlok távoli átvitele (például firmware verzió)  
 

Általános működési elv 

Az intelligens FD720 érzékelők eltárolják, összehasonlítják valamint a különböző tárolt 
minták alapján kiértékelik az érzékelt tűzjellemzőket. Ha tüzet érzékelnek, akkor az in-
formációt továbbítják a tűzjelző központ felé, amely elindítja a megfelelő a tűzvédelmi 
vezérléseket. A központban lévő processzornak köszönhetően centralizált illetve a helyi 
vezérlő – és bemeneti modulok segítségével decentralizált vezérlő funkciók valósítha-
tók meg. A központokat összekötő kommunikációs busz lehet gyűrűs kialakítású, amely 
által hibamentes működés érhető el vagy lehet Ethernet-alapú vagy pedig a kettő kom-
binációja. Működés közbeni hiba esetén is garantált a meghibásodott eszköz kezelése 
úgynevezett “csökkentett” üzemmódban (degraded mode). Az összes jelzés automati-
kusan megjelenik az adott központ kezelő-felületén vagy egy adott kezelőpanelen. Az 
esemény memóriában minden esemény üzenete és pontos ideje rögzítésre kerül, ami 
által megállapítható a tűz keletkezésének helye. 
 

Az FS720 rendszer áttekintése 

A Cerberus PRO FS720 tűzjelző rendszer a Siemens cég legújabb fejlesztésű, globális 
tűzjelző központ családja, amely a legmagasabb biztonsági követelmények és a nem-
zetközi termék tapasztalatok együttes kombinációja. A tűzjelző központok, a kezelőegy-
ségek és a C-WEB vezetékes hálózat megfelel az EN54-2 és az EN54-4 szabványok-
nak, valamint az egyéb nemzetközi előírásoknak is. Az FD720 intelligens perifériáiban 
(C-NET) legmagasabb szint_ érzékelési megbízhatóság és felhasználói igényeknek tel-
jes mértékben megfelel_ alkalmazhatóság egyesül. 

 

 

� FC722 tűzjelző központok 
A tűzjelző központ mérete miatt ideális kisebb alkalmazásokhoz (mint pél-
dául műhelyek, hotelek…) 
Akár 252 címzett eszköz csatlakoztatható az összesen 2(4) hurokra vagy 
4(8) vonalra. 
A hatékonysága kompakt kivitelben rejlik, mely gyors és hatékony üzembe 
helyezést eredményez. 
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� FC724 tűzjelző központ 
A tűzjelző központ ajánlott közepes méretű alkalmazásokhoz (mint például 
regionális bankok, irodaházak) 
Akár 504 címzett eszköz csatlakoztatható az összesen 4(8) hurokra vagy 
8(16) vonalra. 

 

 

� FC726 tűzjelző központ 
Az FC726 moduláris  tűzjelző központ rendelkezik beépített felhasználói 
interfésszel és fogadni tudja a Cerberus PRO FD720 jelzéseit. 
Beépített kártyabővítő 5 hellyel, amellyel alkalmazható: 

– C-NET vonalkártya FCL2001-A1 (további vonalakhoz) 
– I/O kártya FCI2008-A1 (12 programozható ki/bemenetettel) 

Akár 1512 címezhető eszköz.  

 

 

� FT724 másodkezelő 
Minden tűzjelző központnak van egy beépített felhasználói interfésze. Az 
FT724 másodkezelő távoli kezelésre alkalmas, amelyen a központok meg-
jeleníthetősége szabadon programozható. 
Egy rendszeren belül maximum 5 db kezelőt lehet teljes rendszer megjele-
nítésre programozni. 

 

 

 

� Szinti kezelő – valamint kijelző egységek 
Az FT2011 szinti kijelző egység alkalmas a központ üzeneteinek megjelení-
tésére. Alkalmas adott területek eseményeinek helyi megjelenítésére (pl 
kórházi kórtermek, stb..). Az FT201 szinti kezelő egység segítségével az 
üzemeltetőnek lehetősége van a beavatkozásra is. Ezek az eszközök szin-
tén a C-NET-re csatlakoztathatók, amely a kommunikáción felül akár a 
tápellátásukat is biztosíthatja. 

 

 
 

Nemzeti kiegészítés 
Tűzoltó interfész � Németország 
Evakuációs interfész � Franciaország 

� Hollandia 
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FS720 Hálózat 

Interfészek 
 

C-NET Cerberus PRO FD720 perifériák vezetékes hálózata 
Hálózati csoportok (C-
WEB/SAFEDLINK) 

Hálózati csoportok kialakítására 32 állomásig  
(felügyeleti rendszerhez való csatlakozás nélkül) 

Gerinc (C-WEB/Ethernet) Hálózati csoportok összekötésére optikai kábelen keresztül Industrial Ethernet 
alkalmazva (akár 64 állomás) 

Ethernet Csatlakozás Siemens felügyeleti rendszerhez 
 

 

� Hálózati csoport (C-WEB/SAFEDLINK) 
Akár 32 tűzjelző központ és másodkezelőt is hozzá 
lehet csatlakoztatni egy csoporthoz.  
(C-WEB/SAFEDLINK) Akár 16 állomás, ha a háló-
zati csoport egy felügyeleti rendszerhez csatlakozik.  
Az innovatív redundáns hálózati csomópontok nem 
csak az üzembiztos működésben emelnek új szin-
tet, de adatátviteli sebesség tekintetében is. Lehe-
tőség van a központok közötti távolság növelésére 
repeater modul segítségével.  
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� Gerinc (C-WEB/LAN ) 
Optikai kábellel akár 14 hálózati csoport (C-
WEB/LAN) is egy rendszerbe csatlakoztatható (16 
állomás mindegyikhez). Ez a topológia lehetővé 
teszi az EN 54 kompatibilis hálózat kiépítését, 
amelyhez 64 tűzjelző központ és másodkezelő csat-
lakoztatható.  
 
 
 
 
� Felügyeleti állomás 
A felügyeleti rendszert bármilyen hálózati típushoz 
közvetlenül lehet csatlakoztatni: önálló központhoz, 
csoporthoz (C-WEB/SAFEDLINK) vagy hierarchikus 
hálózathoz (C-WEB/LAN). Ha ilyen kialakítás szük-
séges az ügyfélhálózaton keresztül, akkor egy 
Security modulra van szükség, amely rendelkezik 
tűzfallal. (valamint VPN csatlakozásra, ha felügyele-
ti rendszer nincs az ügyfélhálózatban). 
 

C-NET áttekintés 

 

 
 

Jellemzől 
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Optimális felhasználói háttér biztosítása 
� Központok kezelése Ethernet hálózaton keresztül Cerberus-Remote megjelenítő és 

kezelő szoftverrel 
� Redundáns kábelezés helyettesítése redundáns hálózati pontokkal (CWEB/ 
� Az adott központ kezelése – és megjelenítése megoldható C-NET-re csatlakoztatott 

szinti kijelző – és kezelő egységekkel 

Könnyű hozzáférhetőség  
� Hozzáférés Interneten keresztül 
� Hatékony hibaelhárítás távoli diagnosztikai adatátvitelen keresztül 
� Magas szintű megbízhatóság és biztos érzékelés 
� Elsődleges helyi védelem autókonfiguráción keresztül 

Egyszerű kezelés 
� Felhasználóbarát kezelésnek köszönhető egyszerűség és időmegtakarítás 
� A hatékony gyors üzembe helyezést elősegítő előre gyártott, kompakt központok 
� Távoli hozzáférési lehetősége a rendszerben levő összes állomáshoz egy hálózati 

állomáson (CAP) keresztül 
� Topológia feltöltés (periféria és üzembe helyezés) az adott eszköz szoftverébe 
� Egy kezelő szoftver (Cerberus-Engineering-Tool) a teljes rendszerhez 

Nagysebesség_ adatátvitel 
� Adatávitel gyorsasága: 312 kbps vezetékes hálózatban és 10/100 Mbit/s Ethernet 

hálózatban 
� Rövid letöltési és feltöltési idő 
� Rendszer üzembe helyezése előtt logikai konfiguráció elkészítése 

Állomástípusok C-WEB 

Ház beépített kezelőegységgel FC722 FC722 FC724 FC726 FT724 

 

 

   

 

Ház típusa 

Méretek (sz x m x h) mm 
Standard 

430 x 398 x 160 

Komfort 

430 x 796 x 160 

Komfort 

430 x 796 x 160 

Modulár 

430 x 796 x 260 

Eco 

430 x 398 x 80 

Hurok száma 
(bővítést követően) vagy 

Vonalak száma 

2 (4) 

 

4 (8) 

4 (8) 

 

8 (16) 

4 (8) 
 

8 (16) 
– 

Bővíthelyek  

(C-NET I/O kártya) 
– – 5 – 

Címzett eszközök száma 252 504 1512 – 
Riasztási kimenetek: 
- Felügyelt kimenet 

- Potenciálmentes relé kontaktus 

 

1 

1 

 

1 

1 

– – 

Hiba kimenetek 
- Felügyelt kimenet 

- Potenciálmentes relé kontaktus 

 

1 

1 

 

1 

1 

– – 

Felügyelt hangjelző kimenetek 

(hangjelző bővítő modullal) 1 (4) 2 (8) – – 

Szabadon programozható integrált 

bemenetek/kimenetek 24V 8 12 12 – 

Szabadon programozható – – 60 – 
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Ház beépített kezelőegységgel FC722 FC722 FC724 FC726 FT724 

 

 

   

 

Ház típusa 

Méretek (sz x m x h) mm 
Standard 

430 x 398 x 160 

Komfort 

430 x 796 x 160 

Komfort 

430 x 796 x 160 

Modulár 

430 x 796 x 260 

Eco 

430 x 398 x 80 

be/kimenetet akár 5 további l I/O 

kártyával 

Akkumulátor kapacitás (bels_) 2 x 12 V, 12 Ah 2 x 12 V, 26 Ah 2 x 12 V, 26 Ah 2 x 12 V, 45 Ah 2 x 12 V, 7 Ah 

(optional) 

Ethernet csatlakozás 3  3  3  3  

Csökkentett üzemmód és tápellátás 3  3  3  3  

Vészeseti energiaellátás Akár 72 órán keresztül (akkumulátor kapacitástól függ_en) 

Riasztás kezelőkoncepció 
A riasztás kezel_ koncepció (Alarm Verification Concept) egyedileg beállítható a 

felhasználói igényeknek megfelel_en. 

Id_ funkció 

Rendszertesztek alatt vagy amikor lekapcsolják az érzékel_ csoportokat, az 
id_túllépés funkció arról gondoskodik, hogy ezek az érzékel_ csoportok újra 

aktiválva legyenek 

Esemény memória 2000 esemény kezelése állomásonként 

Földzárlat figyelés A központ figyeli a földzárlat hibákat minden érzékelő vonalon. 
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Hardverbővítés 

Állomások FC722 FC724 FC726 FT724 

Hálózati modul (SAFEDLINK) 3  3  3  3  
Redundáns hálózati működés 3  3  3  3  
SAFEDLINK Repeater modul 3  3  3  3  
Hurokbővítés (C-NET) 3  3  3  – 
Vonalkártya (C-NET) – – 3  – 

I/O kártya (programozható) – – 3  – 

Hangvezérlő modul 3  3  3  – 
RS232 modul (izolált) 3  3  3  3  
RS485 modul (izolált) 3  3  3  3  
Tűzoltósági kezelői modul (DE) 3  3  3  – 
Eseménynyomtató 3  3  3  3  
Kezelő bővítő 3  3  3  3  

 
A Cerberus PRO FS720 tűzjelző központjainak adatlapjai: 

FC722-xx A6V10206525 
FC724-xx A6V10207176 
FC726-xx A6V1263277 
FT724-xx A6V10207898 
  
További kapcsolódó adatlapok (szinti kijelzők/kezelők, szinoptikus megjelenítő, ha-
gyományos központ, oltásvezérlő központ) 
FT2010-A1, FT2011-A1 009393 
FT2001-A1 A6V10082691 
FC10 A6V10277145, A6V10277147 
XC10 008496 
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Perifériák C-NET 

OP, OH, HI, FDF, FDL, FDM 

 

– Legújabb generációs eszközök értékelési algoritmusokkal. 
– Érzékelő algoritmus és ASAtechnology™ jelfeldolgozás 
– Automatikus címkiosztás üzembe helyezés közben 

 

DBS, FDS  

 

– A további nehézkes kábelezés helyett, az FD720 technológia lehetővé teszi 
a hangjelzők és jelzőfények kezelését az érzékel_ buszon keresztül (a tápel-
látás és kommunikáció egyszerre valósul meg a C-NET-en keresztül). 

 

LaserFocus VLF-250/-500  

 

– Aspirációs füstérzékelő berendezés a lehető legkorábbi füstérzékeléshez 
(Aspirating Smoke Detector ASD), amely képes védelmet nyújtani a kismére-
tű, kritikus tevékenységet folytató környezetben is. 
– 0,025 %/m – 20 %/m között állítható érzékenység 
– A mintavételezett, szűrt levegő áthalad az érzékelő kamrán, ahol a legki-
sebb szemcséjű füstrészecskék is érzékelhet_k a speciális lézeres fénytöré-
ses elvű technológiával 

 

FDCW, SMF  

 

– Vezeték nélküli tűzjelző rendszer teljesen integrálva a C-NET-be 
– Vezeték nélküli átvitellel a kábelezés nem szükséges, ezért különösen 

ajánlott pl. múzeumok, templomok számára. Ha később mégis szükséges 
a vezetékes megoldás kiépítése, azt a rendszer  működésének megszakí-
tása nélkül.  

– A vezeték nélkül FDCW221 akár 30 vezeték nélküli érzékelővel is tud 
kommunikálni (füstérzékelők és kézi jelzésadók). 
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FDCI, FDCIO  

 

– Az input modulok használhatók különféle állapotok figyelésére (mint például 
ajtó ellenőrzése szellőző ventillátor működése vagy sprinkler indulása) 
– Az input/output modulokat főként tűzgátló ajtók, szellőző ventillátorok … 
aktiválására használják. A bemenetek nyugtázásra vagy szintén állapotfigye-
lésre vagy oltás aktiválására használható a VdS szerint. 
– A transzponder modulnak két bemenete/kimenete van és paraméterezhető 

– Siemens vagy Synova 300/600 kollektív tűzjelző eszközök kapcsolatá-
hoz (GMT/hagyományos vonali, GMT/hagyományos vonali Zener-diódás 
leválasztóval (SB3) t_zveszélyes területekhez) 

– Hangjelz_ eszközök felügyelt irányításához 
 

FDCL221, FDCL221-M  

   

– Izolátor modul (vonal leválasztó) elágazások közé 
– Akkor kell telepíteni, amikor a C-NET hurok két elágazása között nincs 
egyetlen izolátor funkcióval ellátott periféria se 

 

FT2011-A1, FT2010-A1  

 

 

– A tűzjelző rendszer kisebb területei külön kezelhető vagy ezeken a területe-
ken történő esemény kijelezhető. A C- NET-hez kapcsolódva a FT2010 szinti 
kezelő egység kezelésre/kijelzésre valamint a FT2011 szinti kijelző egység 
csak kijelzésre használható. 
– Az adott területéhez tartozó személyzeti felelősök (például osztályos nővé-
rek) tájékoztatás kapnak a tűzjelző rendszer az esemény bekövetkezését 
egyértelműen belokalizálni. 
– A kijelző típusa hasonlít FT724 másodkezelőkre. 

 

FT2001-A1  

 

– C-NET-es szinoptikus megjelenítés vezérlő egység 2x24 LED-es kijelző 
panelhez. 
– 2 vezérelt kimenet a 'Zümmer’ bekapcsolásához és 'LED működéséhez' 
– 2 kimenet 'Zümmer’ kikapcsolásához és 'Lámpa teszt'-hez 
– – Kapcsolódás LED-hez szalagkábelen keresztül F50F410 (50 vezetékes, 

24 piros LED, kábel hossz max 1m) 
 

FC10, XC10  

   

– Az FC10 hagyományos tűzjelző központ és XC10 oltásvezérlő központ 
beépíthető a C-NET-be, mint egy önálló központ (FDCIO ki-/bemeneti m ulon 
keresztül) 
– A fontos eseményeket továbbítják a tűzjelző központba 
– Minden vonal egyenként konfigurálható hagyományos AlgoRex kollektív 
vagy Synova™ rendszerekhez. Ez lehetővé teszi, hogy kapcsolódjon a kol-
lektív AlgoRex DS11 és hagyományos Synova érzékelőhöz csakúgy, mint a 
speciális érzékelők, mint a DF1191 és FDF2x1-9 (kollektív mód) lángérzéke-
lők valamint a DLO1191 és FDL241-9 (kollektív mód) vonali füstérzékelők. 
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