
Görsel Ürün Özellikler Fiyat

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİ

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALLERİ, 4000 SERİSİ

FS4000/2

2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali

- 2 adet yangın alarm hattı

- 2 adet ayarlanabilir çıkış

- Yangın için 2 adet röle çıkışı

- Arıza için 1 adet röle çıkışı

 €      161,20 

FS4000/4

4 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali

- 4 adet yangın alarm hattı

- 2 adet ayarlanabilir çıkış

- Yangın için 2 adet röle çıkışı

- Arıza için 1 adet röle çıkışı

 €      178,35 

FS4000/6

6 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali

- 6 adet yangın alarm hattı

- 2 adet ayarlanabilir çıkış

- Yangın için 2 adet röle çıkışı

- Arıza için 1 adet röle çıkışı

 €      195,05 

FS4000/8

8 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali

- 8 adet yangın alarm hattı

- 2 adet ayarlanabilir çıkış

- Yangın için 2 adet röle çıkışı

- Arıza için 1 adet röle çıkışı

 €      222,95 

FD4201/2
Konvansiyonel genişletme modülü

- Yangın için 2 adet röle çıkışı

- RS485 arayüzeyi

 €        70,75 

FD4201/4
Konvansiyonel genişletme modülü

- Yangın için 4 adet röle çıkışı

- RS485 arayüzeyi

 €        78,06 

FD4201/6
Konvansiyonel genişletme modülü

- Yangın için 6 adet röle çıkışı

- RS485 arayüzeyi

 €        86,45 

FD4201/8
Konvansiyonel genişletme modülü

- Yangın için 8 adet röle çıkışı

- RS485 arayüzeyi

 €        94,32 

KONVANSİYONEL GENİŞLETME MODÜLLERİ
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FS5100

Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali

- 2 adet yangın hattı

- 2 adet ayarlanabilir çıkış

- Yangın için 2 adet röle çıkışı

- Arıza için 1 adet röle çıkışı

- LCD ekranı

- Kalıcı arşiv hafızası – 84 vakaya kadar dahil edilme özelliği

 €      664,17 

5101
FS5100 santrali için genişletme modülü

- 3 adet yangın hattı

- Yangın için 3 adet röle çıkışı

 €        78,06 

5102
FS5100 santrali için genişletme modülü

- 6 adet yangın hattı

- Yangın için 3 adet röle çıkışı
 €      117,50 

FS5200

Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali

- 8 adet yangın hattı

- 1 adet ayarlanabilir çıkış

- 3 adet röle çıkışı: yangın için 2 adet röle çıkışı + arıza için 1 adet röle çıkışı

- LCD ekranı

- Kalıcı arşiv hafızası – 256 vakaya kadar dahil edilme özelliği

 €      825,00 

5201
FS5200 santrali için genişletme modülü

- 8 adet yangın hattı
 €      196,50 

5202
FS5200 santrali için genişletme modülü

- 8 adet yangın hattı

- 1 adet ayarlanabilir çıkışı

 €      235,08 

5203
FS5200 santrali için genişletme modülü

- 8 adet röle çıkışı
 €      157,20 

5204
FS5200 santrali için genişletme modülü

- 16 adet röle çıkışı
 €      294,00 

FS5200R

TEKRARLAYICI PANELİ

- LCD ekranı

- 2 adet röle çıkışı – yangın için 1 adet röle çıkışı + arıza için 1 adet röle çıkışı

- RS485 arayüzeyi

 €      204,20 

GENİŞLEYEBİLİR KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALİ, 5100 SERİSİ

GENİŞLEYEBİLİR KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALİ, 5200 SERİSİ

FS5200R SERİSİ KONVANSİYONEL TEKRARLAYICI
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FS5200P

Güç kaynağı cihazı

- Giriş gerilimi: (187-253) V AC, 50Hz;

- Maksimum tüketim kapasitesi: 120A;

- Çıkış gerilimi: (17-28)V DC;

- Çıkış akımı (ana güç kaynağının dahilinde) – 3,5A'ya kadar (daimi);

- Çıkış akımı (ana güç kaynağının eksikliği ve komple yedek bataryanın

olduğunda): 3,5A / 2h'ye kadar;

- Yedek bataryası: 2x12V DC / 7Ah

 €      305,00 

FS5200E

Yangın Söndürme Santrali

- 3 adet yangın alarm hattı:

yangın söndürme amaçlı 2 adet yangın alarm hattı

yangın söndürme kontrolü olmayan 1 adet yangın alarm hattı

- RS485 arayüzeyi

 €      711,75 

FD5301
Yangın Söndürme Santrali Tekrarlama Paneli                                                                                                              

Yangın söndürme prosedürünün kontrol ve işaretinin tekrarlanmasını

sağlayan modüldür. FS5200E santraliyle uyumlu çalışır

 €      175,00 

FD3050Y
Serbest Bırakma Manuel Butonu

Söndürmenin manuel etkinleştirilmesi amaçlı kullanılır.

FS5200E santraliyle uyumlu çalışır

 €        16,00 

FD3050G
Ek Serbest Bırakma Butonu 

Otomatik yangın söndürmenin etkinleştirilmesi amaçlı kullanılır.

Ek söndürme etkeni kullanılır. FS5200E santraliyle uyumlu çalışır

 €        16,00 

FD3050B
Acil Stop Butonu

Söndürmeyi tutmak amaçlı kullanılır. Tahliye süresinin arttırılmasını sağlar.

FS5200E santraliyle uyumlu çalışır.

 €        16,00 

FD5302
Rejim Seçimi Anahtarı

FS5200E serisi yangın söndürme santralinin çalışma rejiminin seçilmesi

amaçlı kullanılır.

 €        20,00 

FD8010 Konvansiyonel sabit ısı dedektörü  €        10,37 

FD8020 Konvansiyonel ısı artış dedektörü  €        10,37 

FD8030 Konvansiyonel optik duman dedektörü  €        13,00 

YANGIN SÖNDÜRME SANTRALİ FS5200E SERİSİ

KONVANSİYONEL YANGIN DEDEKTÖRLERİ

FS5200P SERİSİ GÜÇ KAYNAĞI CİHAZI
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FD8060 Konvansiyonel kombine dedektör (optik duman ve ısı artış)  €        18,87 

FD8040 Nokta tipi optik alev yangın dedektörü. Kilit seçeneği mevcuttur  €        62,00 

YKB02K
Boru duman dedektörü. Konvansiyonel duman dedektörü ve uzaktan

LED göstergesi içerir. Boru bölümlerinde veya havalandırma kısımlarındaki

duman varlığını tespit eder.
 €      165,00 

YKB02A
Boru duman dedektörü. Adreslenebilir duman dedektörü ve uzaktan

LED göstergesi içerir. Boru bölümlerinde veya havalandırma kısımlarındaki

duman varlığını tespit eder.
 €      165,00 

DB8000 Konvansiyonel standart dedektör tabanı  €          3,75 

DB8000R Röle alt tabanı  €          9,40 

MCP3050
Kırılabilir cam içerikli yangın alarm butonu 10-30VDC

(şeffaf kapaksız)
 €        12,82 

FD8024C +      

DB8000S
Konvansiyonel dahili siren – 90dB , 24V  €        17,01 

RI31 Paralel ihbar lambası  €          4,32 

RI31S Mesafe ses göstergesi  €          9,05 

YC FD3050 ve FD7150 için yedek cam /10 adet  €        12,77 

KONVANSİYONEL YANGIN DEDEKTÖRLER TABANLARI

AKSESUARLAR

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM BUTONU

KONVANSİYONEL SİRENLER
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RS 232/485 Arayüzey modülü  €      117,09 

RS-LAN Arayüzey modülü  €      353,70 

Modbus

RTU
BMS modülü  €      432,03 

TK FD7150 ve FD3050 serisi için plastik şeffaf kapağı  €          1,97 

IFS7002

1 LOOP

1 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Santrali

- Tek sinyal döngüsü, 125 adres

- Dokunmatik panel içerikli grafik LCD ekran alanı

- 64 bölgeye kadar dahil edilme özelliği

- 2 tane ayarlanabilir çıkış

- Kalıcı arşiv hafızası – 1023 vakaya kadar

- 1 x CAN arayüzeyi

- 1 x RS232 arayüzeyi

 €      950,00 

IFS7002/2

2 LOOP

2 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Santrali

- İki sinyal döngüsü, 250 adres

- Dokunmatik panelli grafik LCD ekran alanı

- 250 bölgeye kadar dahil edilme özelliği

- 2 tane ayarlanabilir çıkış

- 3 adet röle çıkış

- Kalıcı arşiv hafızası – 1023 vakaya kadar

- 2 x CAN arayüzeyi

- 1 x RS232 arayüzeyi

 €   1.250,00 

IFS7002/4

4 LOOP

4 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Santrali

- Dört sinyal döngüsü, 500 adres

- Dokunmatik panelli grafik LCD ekran alanı

- 500 bölgeye kadar dahil edilme özelliği

- 2 adet ayarlanabilir çıkış

- Kalıcı arşiv hafızası – 2046 vakaya kadar

- 2 x CAN arayüzeyi

- 1 x RS232 arayüzeyi

 €   2.050,00 

IFS7002R
Tekrarlayıcı Panel

- Dokunmatik panel içerikli grafik LCD ekran alanı

- İç sireni

 €      812,05 

ADRESLENEBİLİR YANGIN SİSTEMLERİ

ADRESLENEBİLİR PANELLER
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FD7110
Adreslenebilir sabit ısı dedektörü

- İzolatör dahil edilmiştir
 €        25,05 

FD7120
Kilit içerikli nokta tipi, ısı, diferansiyel adreslenebilir yangın dedektörü

- İzolatör dahil edilmiştir
 €        25,05 

FD7130
Adreslenebilir optik duman dedektörü

- İzolatör dahil edilmiştir
 €        27,45 

FD7160
Adreslenebilir kombine dedektör (optik duman ve ısı)

- İzolatör dahil edilmiştir
 €        40,40 

DB7100 Dedektör tabanı  €          3,75 

MCD7150
Kırılabilir cam içerikli adreslenebilir yangın alarm butonu (şeffaf kapaksız)

- İzolatör dahil edilmiştir
 €        36,00 

FD7201SA Konvansiyonel sistemi adresleme adaptörü  €        66,07 

FD7203                      
1 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ

1 Girişli ve 1 çıkışlı giriş - çıkış aygıtı  €        53,09 

FD7203 10/16          
10 GİRİŞ / 16 ÇIKIŞ

10 Girişli ve 16 çıkışlı giriş - çıkış aygıtı  €      175,00 

FD7203 3/6             
3 GİRİŞ / 6 ÇIKIŞ

3 Girişli ve 6 çıkışlı giriş - çıkış aygıtı  €      107,75 

FD7203R
İki adet izolatör içerikli çıkış aygıtı

- 1 çıkış;
 €        66,07 

MODÜLLER 

ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU

ADRESLENEBİLİR YANGIN DEDEKTÖRLERİ
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FD7204
İzolatör içerikli siren.

Alt tabanı dahil edilmemiştir – DB7100 serisi alt tabanı gereklidir.
 €        70,45 

FD7204F
İzolatör içerikli siren ve uyarı ışığı.

Alt tabanı dahil edilmemiştir – DB7100 serisinden gereklidir.
 €        87,05 

DB7100 Dedektör tabanı  €          3,75 

IFS7000 serisi adreslenebilir sistemi ve FS 5100, FS5200 serisi

konvansiyonel santrallerinin izlenmesi ve görüntülenmesi amaçlı

INTELLECT grafik yazılımı
 €   1.718,00 

VIT01

Kablosuz Adreslenebilir Yangın Alarm Santrali

- Sisteme 32 adet cihazın dahil edilmesi mümkündür;

- 15 tane yangın bölgesi;

- 2 adet ayarlanabilir çıkış;

- Yangın durumu için 1 adet röle çıkışı;

- Arıza durumu için bir adet röle çıkışı;

- Kalıcı arşiv hafızası – 4096 vakanın bulunması;

- RS232/485 ayarüzeyi;

- Radyo ağ frekansı - 2.4 Ghz

- LED ekran alanı - 4x20 sembol, iç sireni;

- Menü ve mesaj için dil seçenekleri

 €   1.135,00 

VIT02

Kablosuz Adreslenebilir Yönlendirici

- Tekrarlayıcının fonksiyonlarını uygular (ağdaki radyo sinyallerinin tekrardan

aktarılmasını sağlar);

- Programlanabilen yangın röle çıkışının yardımıyla konvansiyonel sirenleri

veya yangın koruma ve yangın alarm ekipmanını kontrol eder;

- 220V/50Hz değerindeki dalgalı gerilimi ile beslenir;

- Ana güç kaynağında arızanın oluştuğu durumunda çalışmasını destekleyen

yedek bataryası (dahil edilmemiştir) için yer bulunur.

 €      228,00 

VIT20 Kablosuz ısı yangın dedektörü (alt tabanı ve batarya dahil edilmiştir)  €        94,32 

VIT30
Kablosuz optik duman yangın dedektörü

(alt tabanı ve batarya dahil edilmiştir)
 €      110,00 

VIT60
Kablosuz kombineli optik duman ve ısı dedektörü

(alt tabanı ve batarya dahil edilmiştir)
 €      114,00 

VIT50
Tekrardan etkinleştirme cam içerikli kablosuz manuel yangın butonu.

Batarya dahil edilmiştir.
 €      110,00 

VIT KABLOSUZ YANGIN ALARM SİSTEMİ

İZLEME YAZILIMI

ADRESLENEBİLİR SİRENLER

KABLOSUZ  ADRESLENEBİLİR YANGIN SİSTEMLERİ
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