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FS20 
 Sinteso™ 

 

Tűzjelző rendszer 
   

 Market package 4.0    
     
     

� Tűzjelző központ család 4 különböző állomással: 
– Mikroprocesszor-vezérelt tűzjelző rendszer 
– Kompakt és moduláris felépítésű tűzjelző központok 252 - 5000 címzett eszközig 
– Számítógépes kezelő felület (SintesoView) Ethernet hálózaton keresztül 
– Integrált BACnet interfész (pl.: MM8000 illesztéshez) 
– Szabadon programozható vezérlő logika 
– Szakaszos kiürítéses logika (phased evacuation) 

� Vezetékes hálózati topológia (FCnet/SAFEDLINK) 
– Redundáns hálózati végpontok 
– Megbízható, hibamentes hurok topológia 
– Akár 16’000 címzett eszköz és 32 állomás (központok, kezelők) hálózatba kötése 
– Gyors adatátvitel 312 kbps átviteli sebességgel 

� Ethernet alapú hierarchikus hálózati topológia (FCnet/LAN) 
– Multi-cluster network interconnected via Industrial Ethernet (fiber-optic) 
– EN 54-kompatibilis hálózat 
– Rendszer elemeke redundáns működése 
– 14 db Ethernet-es ‘cluster’ hálózat köthető össze (16 állomás lehet egy ‘cluster’ 

hálózatban) 
– 64 állomás üzemelhet FCnet/LAN topológiában 
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� Nagy teljesítményű buszos perifériák 
– Huroktáplált hangjelzők, szinti kijelző – valamint kezelő egységek 
– Összes FD20-as eszköz illeszthető 

� Időtakarékos funkciók telepítéshez, üzembe helyezéshez és karbantartáshoz 
– Windows-alapú konfiguráció eszköz (SintesoWorks) 
– Automatikus konfigurálás címkiosztással 
– Zónák, felhasználói szövegek és vezérlések előre programozhatók, beállíthatók 
– Diagosztikai adatok (pl. firmware verziók) távoli elérése 
 

Általános működési elv 

Az intelligens Sinteso™ érzékelők eltárolják, összehasonlítják valamint a különböző 
tárolt minták alapján kiértékelik az érzékelt tűzjellemzőket. Ha tüzet érzékelnek, akkor 
az információt továbbítják a tűzjelző központ felé, amely elindítja a tűzvédelmi 
vezérléseket. Működés közbeni hiba esetén is garantált a meghibásodott eszköz 
kezelése úgynevezett “csökkentett” üzemmódban (degraded mode). Az összes jelzés 
automatikusan megjelenik az adott központ kezelőfelületén vagy egy adott 
kezelőpanelen. Az esemény memóriában minden esemény és a pontos idő rögzítésre 
kerül, ami alapján később visszakereshető a tűz keletkezésének helye és ideje. 

FS20 rendszer áttekintése 

Az FS20 tűzjelző rendszer a Siemens cég legújabb fejlesztésű, globális tűzjelző 
központ családja, amely a legmagasabb biztonsági követelmények és a nemzetközi 
termék tapasztalatok együttes kombinációja.  
A tűzjelző központok, a kezelő egységek és az FCnet vezetékes hálózat megfelel az 
EN54-2 és az EN54-4 szabványoknak valamint egyéb nemzetközi előírásoknak is. A 
Sinteso intelligens FDnet-es perifériáiban a legmagasabb szintű érzékelési megbízha-
tóság és felhasználói igényeknek teljes körűen megfelelő alkalmazhatóság egyesül. 
 

 

� FC2020 tűzjelző központ 
Kompakt központ 2 címzett hurokkal (4 hurokig bővíthető) vagy 4 vonallal 
(8 vonalig bővíthető) összesen 252 címzett eszközig. 
 
Kompakt kivitelének és egyszerű telepíthetőségének köszönhetően 
kisebb tűzjelző rendszerekhez ajánlott (pl. kisebb bankfiókok, 
műhelyek, éttermek, stb..) 

 

 

� FC2040 tűzjelző központ 
Kompakt központ 4 címzett hurokkal (8 hurokig bővíthető) vagy 8 vonallal 
(16 vonalig bővíthető) összesen 504 címzett eszközig. 
 
A központ méreténél fogva ideális közepes tűzjelző rendszerekhez (pl. 
pénzintézetek, kereskedelmi egységek, irodák, stb..). 
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� FC2060 tűzjelző központ 
Az FC2060 egy moduláris felépítésű központ nagy rendszerek telepíté-
sére, amely alkalmas továbbá régebbi telepítésű tűzjelző érzékelők 
illesztésére úgy, mint kollektív érzékelők (MS7/9/24, AlgoRex DS11, 
Synova 600, SIGMACON) és MS9i címzett érzékelők. 
A központ alap kiépítésben 4 címzett hurokot (8 hurokig bővíthető) vagy 
8 vonalat (16 vonalig bővíthető) kezel, valamint bővíthető összesen 5 db 
bővítő kártyával az alábbiak szerint: 

– FDnet hurok kártya, FCL2001-A1 (4 hurok / kártya 252 címig) 
Maximális kiépítésben 28 hurokig bővíthető a központ. 

– Kollektív vonali kártya, FCL2002-A1 (8 vonal / kártya) 
– MS9i hurok kártya, FCL2003-A1 (2 hurok / kártya 200 címig) 
– I/O kártya, FCI2008-A1 (12 programozható be-/kimenettel) 

Az FC2060 tűzjelző központ összesen 1512 címzett eszközt kezel. 
 

 

� FC2080 tűzjelző központ 
Az FC2080 egy moduláris felépítésű központ nagy rendszerek telepíté-
sére és akár 5000 címzett eszköz kezelésésre. Rendelkezik redundáns 
processzorral (opció) és 19” álló rack házzal. Alkalmas továbbá régebbi 
telepítésű tűzjelző érzékelők illesztésére úgy, mint kollektív érzékelők 
(MS7/9/24, AlgoRex DS11, Synova 600, SIGMACON) és MS9i címzett 
érzékelők. 
A központ alap kiépítésben 4 címzett hurokot (8 hurokig bővíthető) vagy 
8 vonalat (16 vonalig bővíthető) kezel, valamint bővíthető összesen 7 db 
kártya bővítő foglalattal összesen 37 kártyáig az alábbiak szerint: 

– FDnet hurok kártya, FCL2001-A1 (4 hurok / kártya 252 címig) 
– Kollektív vonali kártya, FCL2002-A1 (8 vonal / kártya) 
– MS9i hurok kártya, FCL2003-A1 (2 hurok / kártya 200 címig) 
– I/O kártya, FCI2008-A1 (12 programozható be-/kimenettel) 
– I/O kártya, FCI2009-A1 (8 felügyelt sziréna vonal kimenettel) 
– I/O kártya, FCI2007-A1 (riasztás és hiba átjelzéshez valamint helyi 

riasztáshoz) 
Az FC2080 tűzjelző központ összesen 5000 címzett eszközt kezel. 

 

 

� FT2040 kezelő egység 
Minden FC20-as tűzjelző központ rendelkezik integrált kezelő felülettel, 
amely központokhoz úgynevezett másodkezelő egységként alkalmazható 
az FT2040-es kezelő egység. A kezelő egységnél programozható, hogy 
melyik központ kezelését lássa el. 
 
Egy rendszeren belül összesen 5 teljes értékű kezelő egység lehet. 

 

  

 

� Szinti kezelő – valamint kijelző egységek 
Az FT2011 szinti kijelző egység alkalmas az adott központ üzeneteinek 
megjelenítésére, az FT2011 szinti kezelő egység pedig az adott központ 
kezelésére is alkalmas. 
 
Az eszközök magára az FDnet érzékelő hurokra csatlakoznak. 
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Nemzetközi tűzjelző központ verziók, kiegészítések 
Központ kiegészítő tűz eseti vezérlésekkel � Franciaország 
Központ evakuációs kezelő felülettel � Franciaország 

� Hollandia 
Központ tűzoltósági kezelő felülettel � Németország 

� Svájc 
� Skandináv országok  

FS20 hálózatok 

Interfészek 
FDnet Sinteso perifériák vezetékes hálózata (tűzjelző hurok) 
FCnet/SAFEDLINK Sinteso állomások (központok és kezelők) vezetékes hálózata 32 állomásig 

(felügyeleti rendszerhez való illesztés nélkül) 
FCnet/LAN Sinteso állomások (központok és kezelők) többszintű optikai Ethernet-es hálózata 

(max 64 állomás) 
BACnet/Ethernet Csatlakozás Siemens felügyeleti rendszerhez (DMS) 
 

 

� Cluster hálózat (FCnet/SAFEDLINK) 
Az FCnet/SAFEDLINK hálózat lehetővé teszi 
összesen 32 db állomás* (központ vagy kezelő 
egység) hálózatba kötését. A redundáns vezetékes 
hálózati csomópontok hibamentes és gyors 
kommunikációt biztosítanak. Két állomás között a 
kommunikációs busz 1000 m lehet. Ha ez a távol-
ság kevésnek bizonyul, akkor egy speciális 
SAFEDLINK “repeater” modullal további busz 
bővítés érhető el. 
 
 
 
 
 
*DMS rendszer esetén 16 db állomás köthető össze 

 

 

 

� Backbone (FCnet/LAN ) 
Üvegszál optika hálózat esetén (FCnet/LAN) 14 db 
vezetéktes “cluster” hálózat köthető összes (16 
állomáson lehet mindegyik “cluster”-ben). Ezzel a 
topológiával EN 54-kompatibilis hálózat építhető ki 
egészen 64 db állomáig (központok és kezelők)  
 
� Felügyeleti állomás 
A felügyeleti állomás közvetlenül csatlakozhat mind-
két hálózat típushoz: különálló panelhez, vezetékes 
hálózathoz (FCnet/SAFEDLINK) vagy hierarchikus 
Ethernet hálózathoz (FCnet/LAN). Egy megrendelői 
hálózathoz (nem dedikált kommunikációs hálózat) 
történő illesztés esetén biztonsági tűzfal modult kell 
használni (és VPN kapcsolatot, ha a felügyeleti 
állomás a megrendelői hálózaton kívül helyezkedik 
el). 
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FDnet áttekintése 

 

Jellemzők 

Optimális felhasználói háttér biztosítása 
� Letölthető frissítések intranet hozzáféréssel (felhasználói licensz szükséges) 
� Központok kezelése Ethernet hálózaton keresztül SintesoView megjelenítő és kezelő 

szoftverrel (licensz szükséges) 
� Redundáns kábelezés és redundáns hálózati végpontok 
� A központok kezelése – és megjelenítése megoldható FDnet-re csatlakoztatott szinti 

kijelző- és kezelő egységekkel 

Magasfokú rendelkezésre állás 
� A központok kezelése inteneten keresztül 
� Hatékony hibakeresés diagnosztikai adatok lekérdezésével 
� Legmagasabb szintű megbízhatóság és kiváló érzékelés 
� Automatikus konfiguráció 

Egyszerű telepítés, programozás és kezelhetőség 
� Közvetlen és időtakarékos kezelés egyszerűsített szerkezetű menüvel 
� Kompakt kivitelű központok a gyors telepítéshez (kevesebb szerelési idő) 
� Megvalósítható a teljes rendszer állandó felügyelete és a központok programozása 

SintesoWorks szoftverrel (licensz szükséges) 
� Szoftver segítségével feltölthető hurok topológia 
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Gyors kommunikáció 
� Gyors adatátvitel: 

- 312 kbps vezetékes “cluster” hálózaton 
- 100 Mbit/s Ethernet hálózaton 

� Rövid letöltési és feltöltési idő 
� Logikai konfigurációk előkészítése rendszer telepítés előtt 
 

FCnet-es állomások típusai 

Központ ház beépített FC2020 FC2020 FC2040 FC2060 FC2080 FT2040 
kezelő egységgel 

 

   

 

 

Ház típusok 
Méretek (sz x m x m) mm 
– fedél nélkül 
– fedéllel 

 
Standard 

430 x 398 x 160 
430 x 398 x 188 

 
Komfort 

430 x 796 x 160 
430 x 796 x 188 

 
Komfort 

430 x 796 x 160 
430 x 796 x 188 

 
Moduláris 

430 x 796 x 260 
430 x 796 x 288 

 
Moduláris 

600x2200x600 

 
Eco 

430 x 398 x 80 
430 x 398 x 108 

Integrált hurkok száma 
(bővítő modullal) 
illetve 
jelvonalak száma (bővítő 
modullall) 

 
2 (4) 

 
4 (8) 

 
4 (8) 

 
8 (16) 

 
4 (8) 

 
8 (16) 

 
4 

– 

Bővítő kártyák száma – – 5 37 – 

Maximális címzett eszközök 252 504 1512 5000 – 

Riasztási kimenetek 
– Felügyelt vezérlő kimenet 
– Potenciálmentes váltó 

kontaktus 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

8 – 

Felügyelt hangjelző vezérlő 
kimenetek (hangjelző 
modullal) 

1 (4) 2 (8) 2 (8) 8 (+ FCI2009) – 

Szabadon programozható 
be- és kimenetek 24 V 
(integrált) 

8 12 12 12 – 

Szabadon programozható 
be- és kimenetek 
bővítő kártyával 

– – 60 444 – 

Akkumulátor kapacitás 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, 100 Ah 
2 x 12 V, 7 Ah 

(opcionális) 

Ethernet csatlakozás � � � � � 

Vészeseti üzemmód és 
tápellátás (degraded mode) 

� � � � � 

Vészeseti működési idő akár 72 óráig (akkumulátor kapacitástól függően) 

Riasztás kezelő koncepció 
A riasztás kezelő koncepció (Alarm Verification Concept) egyedileg beállítható a felhasználói igényeknek 
megfelelően. 

Időzítő funkciók 
Rendszertesztnél vagy érzékelő csoport kikapcsolásnál beállíthatók időzítő funkció, ami alapján az adott 
érzékelő csoport automatikusan visszakapcsolódik 

Esemény memória 2000 esemény kezelése állomásonként 

Földzárlat figyelés A központtól kimenő összes érzékelő hurok földzárlat figyelése. 

 



7 

Building Technologies 
CPS Fire Safety 

 

 

 

Hardver bővítés 

Állomás FC2020 FC2040 FC2060 FC2080 FT2040 

FCnet modul (SAFEDLINK) � � � � � 

Redundáns hálózati működés � � � � � 

FCnet repeater modul (SAFEDLINK) � � � � � 

Hurokbővítés (FDnet) � � � � – 

Hurok kártya (FDnet) – – � � – 

Vonali kártya (kollektív) – – � � – 

Hurok kártya (MS9i) – – � � – 

I/O kártya (programozható) – – � � – 

Hangjelző modul � � � � – 

RS232 modul (izolált) � � � � � 

RS485 modul (izolált) � � � � � 

Tűzoltósági kezelő modul (DE) � � � � – 

Esemény nyomtató � � � � � 

Kiegészítő kezelői felületek � � � � � 

 
 
Az FS20 állomások (központok, kezelők) elérhető adatlapjai: 
FC2020-xx 009383 
FC2040-xx 009384 
FC2060-xx A6V10087844 
FC2080-xx A6V10275515 
FT2040-xx 009386 
  
További kapcsolódó adatlapok (szinti kijelzők/kezelők, szinoptikus megjelenítő, oltásvezérlő központ, 
hagyományos központ) 
FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1 009393 
FT2001-A1 A6V10082691 
FC10 A6V10277145, A6V10277147 
XC10 008496 
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Intelligens FDnet-es perifériák 

FDO, FDOOT, FDT, FDF, FDL, FDM 

 

– Új generációs érzékelők jelkiértékelő algoritmussal 
– ASAtechnology

TM speciális jelelemző logika 
– Idő – és eseményfüggő paraméter beállíthatóság 
– Nagy megbízhatóságú érzékelés minden körülmény között 

 

LaserFocus VLF-250/-500  

 

– Aspirációs füstérzékelő (levegő mintavételes) berendezés a lehető legko-
rábbi füstérzékeléshez (250 m2 illetve 500 m2 területre) 

– 0,025 %/m – 20 %/m között állítható érzékenység 
– A mintavételezett, szűrt levegő áthalad az érzékelő kamrán, ahol a legki-

sebb szemcséjű füstrészecskék is érzékelhetők lézeres fénytöréses tech-
nológiával 

 

FDV241  

 

– Videós tűzjelző felügyeleti modul alkalmas a tűzjelzés képeinek vagy 
pedig a tűzjelző rendszer működésével szembeni szabotázs vagy 
vandalizmus (pl. egy kézi jelzésadó illetéktelen megnyomása) képeinek 
megjelenítésére és rögzítésére 

– Rögzítés Compact Flash kártyára riasztás előtti illetve utáni képeknél 
– Egyszerű telepítés és programozhatóság a tűzjelző központon 

 

FDS, FDSB  

 

– Huroktáplált riasztási hangjelzők, hang- és fényjelzők valamint aljzat 
szirénák 

– Szinkronizált működés 
– Tápellátás az FDnet hurokról 

 

FDCW, SMF  

 

– FDnet-hez illeszthető rádiós érzékelő rendszer 
– Vezeték nélküli kommunikáció olyan speciális helyekre, ahol a kábelezés 

kiépítése nem oldható meg (pl múzeumok, templomok, stb.) 
– FDCW241 rádiós gateway modul összesen 30 rádiós érzékelő 

illesztésére (füstérzékelők, kézi jelzésadók). Összesen 16 rádiós cella 
működhet egymással átfedésben. 
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FDCI, FDCIO  

 

– Bemeneti modul állapotjelzés illesztésére pl. ajtó nyitásérzékelő vagy 
egyéb állapotjelzés, pl. sprinkler (4 bemenet) 

– Be-/kimeneti modul helyi vezérlésekhez úgy, mint pl. tűzgátló ajtók, lég-
technikai rendszerek, bemenetek pedig technikai jelzések és állapot 
jelzések illesztésére (4 kimenet/4 bemenet) 

– Transzponder modul 2 be-/kimenettel, amely az alábbiak szerint progra-
mozható: 
– Kollektív érzékelők: Siemens/Cerberus vagy Synova 300 (GMT / 

hagyományos vonal) valamint robbanásbiztos kivitelű érzékelők 
illesztése (SB3 Zener-gáttal) 

– Vezérlés visszacsatolt állapotjelzéssel 
– Felügyelt vezérlések (pl. hangjelző vonalak) 

 

FDCL221, FDCL221-M  

       

– Izolátor modul (vonal leválasztó) elagázások közé 
– Akkor kell telepíteni, amikor két elágazás között nincs egyetlen isolator 

funkcióval ellátott Sinteso eszköz se 

 

FT2010-x1, FT2011-A1  

 

 

– FT2010: központ üzeneteinek megjelenítése 
– FT2011: tűzjelző területek kezelése (nyugtázás, törlés) és a központ 

üzeneteinek megjelenítése 
– Kezelési jogosultságok beállítása 
– Nordic vagy KABA kulcsos záras ház 
– FDnet-es tápellátás 

 

FT2001-A1  

 

– FDnet-es szinoptikus megjelenítő vezérlő 2x24 LED-es kijelző panelhez 
– 2 kimenet: ‘zümmer’ vezérlés és ‘LED operation’ 
– 2 bemenet: ‘zümmer némítás’ és ‘LED teszt’ 
– F50F410 LED-es kábel (50 vezeték, 24 vörös LED, 1 m kábellel) 

 

FC10, XC10  

   

– FC10 hagyományos tűzjelző központ és XC10-es oltásvezérlő központ 
integrálhatók FDnet hurokra, mint autonóm központok (FDCIO modullal) 

– FDOOT 241-9 tűzérzékelők hagyományos protokollon keresztül 
illeszthetők FC10-es és XC10-es központokhoz 
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