
Görsel Ürün Özellikler Liste Fiyat

 EURO

2/4/6/8 ZONLU YANGIN İHBAR PANELLERİ

 FP9000L-2 

2 BölgeKonvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli,64 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız

buton desteği,2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza),Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış

zamanı,Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı,RS485 arabirim ile tekrarlayıcı

bağlantısı,M9000R-2 modül ile 2 röle genişleme olanağı,Plastik kasa,Kolay montaj için su

terazisi,Program gerektirmeyen yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı,2x12V , 4,5A Akü

desteği,EN54-2/4

 €        153,00 

 FP9000L-4 

4 BölgeKonvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli;128 Konvansiyonel dedektör ve

sınırsız buton desteği,2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza),Programlanabilir siren çıkış ve röle

çıkış zamanı,Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı,RS485 arabirim ile tekrarlayıcı

bağlantısı,M9000R-4 modül ile 4 röle genişleme olanağı,Plastik kasa,Kolay montaj için su

terazisi,Program gerektirmeyen yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı,2x12V , 4,5A Akü desteği

EN54-2/4

 €        173,00 

  FP9000L-6  

6 BölgeKonvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli;192 Konvansiyonel dedektör ve

sınırsız buton desteği,2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza),Programlanabilir siren çıkış ve röle

çıkış zamanı,Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı,RS485 arabirim ile tekrarlayıcı

bağlantısı,M9000R-6 modül ile 6 röle genişleme olanağı,Plastik kasa,Kolay montaj için su

terazisi,Program gerektirmeyen yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı,2x12V , 4,5A Akü desteği

EN54-2/4

 €        197,50 

 FP9000L-8 

8 BölgeKonvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli;256 Konvansiyonel dedektör ve

sınırsız buton desteği,2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza),Programlanabilir siren çıkış ve röle

çıkış zamanı,Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı,RS485 arabirim ile tekrarlayıcı

bağlantısı,M9000R-8 modül ile 8 röle genişleme olanağı,Plastik kasa,Kolay montaj için su

terazisi,Program gerektirmeyen yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı,2x12V , 4,5A Akü desteği

EN54-

 €        210,50 

FP9000-4

4 Bölge LCD Ekranlı Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli;LCD , Gerçek zamanlı

1200 Olay hafızası,Çoklu dil seçeneği ile panel programı,128 Konvansiyonel dedektör ve

sınırsız buton desteği, siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza),Programlanabilir siren çıkış ve röle

çıkış zamanı,Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı,RS485 arabirim ile tekrarlayıcı

bağlantısı,M9000R-4 modül ile 4 röle genişleme olanağı,Plastik kasa

Kolay montaj için su terazisi,Programlanabilir yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı

2x12V , 4,5A Akü desteği,EN54-2/4

 €        260,00 

 FP9000-8 

8 Bölge LCD Ekranlı Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli;LCD , Gerçek zamanlı

1200 Olay hafızası ,Çoklu dil seçeneği ile panel programı,256 Konvansiyonel dedektör ve

sınırsız buton desteği,2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza),Programlanabilir siren çıkış ve röle

çıkış zamanı,Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı,RS485 arabirim ile tekrarlayıcı

bağlantısı,M9000R-8 modül ile 8 röle genişleme olanağı,Plastik kasa

Kolay montaj için su terazisi,Programlanabilir yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı

2x12V , 4,5A Akü desteği,EN54-2/4

 €        301,00 

FP9000-R

LCD Ekranlı Tekrarlama paneli; FP9000-8 ve FP9000L-8 ile uyumlu

LCD , Gerçek zamanlı 1200 Olay hafızası ,Çoklu dil seçeneği ile panel programı

Programlanabilir 4 röle ve 2 çıkış,Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı

Plastik kasa,Kolay montaj için su terazisi,Programlanabilir yapı,Switc Mode 2A Güç kaynağı

2x12V , 4,5A Akü desteği,EN54-2/4

 €        320,00 

FP9000E

3 Yangın Algılama Bölgesi (2 algılama , 1 söndürme)

Bölge başına kadar 32 konvansiyonel duman ve / veya ısı dedektörleri Hat izleme

Programlanabilir Pre-Release ve söndürme süreleri

Bir adam testi

Denetimli Yardımcı 24 volt besleme çıkışı

2 Gözetim / izlenir iskandil devreleri

Tahliye aktivasyonu için kullanılan ve Reset 2 Uzaktan girişlerini

Durum göstergesi

2 Röle çıkışları, yangın ve arıza

Tamamen EN 54-2, EN54-4 ve EN 12094-1 uyumlu

 €        405,50 

D9000MCP G Söndürme Sistemi Başlatma Geciktirme Butonu  €          12,00 
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D9000MCP B Söndürme Sistemi Acil Durdurma Butonu  €          12,00 

D9000MCP Y Söndürme Sistemi Başlatma Butonu  €          12,00 

FP9000P 
Switc Mode Güç Kaynağı;2A 18-27,6V Güç çıkışı,Plastik kasa,Kolay montaj için su 

terazisi,Program gerektirmeyen yapı,Güç ve arıza durum takip ledleri,2x12V , 4,5A Akü desteği
 €        150,00 

M9000-485 RS485 arabirim modülü;FP9000L -2/4/6/8 ve FP9000-4/8 ile uyumlu  €          50,75 

M9000R-

2/4/6/8  

Röle Genişleme Modülü;2/4/6/8 röle çıkışı,Tüm FP konvansiyonel paneller ile uyum
 €          64,00 

D9000 T A1R 
Isı artış dedektörü;Dijital sinyal algılama teknolojisi,Hassasiyet - 58 °C (A1R),3,5m 

yükseklik,35m2 algılama,360° görülebilir 2 led gösterge,8 saniyede bir led flash özelliği

Kilitlenebilir taban,EN54-5

 €          10,75 

D9000 T A1S 
Sabit ısı dedektörü;Dijital sinyal algılama teknolojisi,Hassasiyet - 60 °C (A1R),3,5m 

yükseklik,35m2 algılama,360° görülebilir 2 led gösterge,8 saniyede bir led flash özelliği

Kilitlenebilir taban,EN54-5

 €          10,75 

D9000 SR 
Optik duman dedektörü;Dijital sinyal algılama teknolojisi,Temizlenebilir optik çember

360° görülebilir 2 led gösterge,8 saniyede bir led flash özelliği,16 m yükseklik,120m2               

algılama,Kilitlenebilir taban,EN54-7

 €          11,45 

D9000 MSR  
Optik ve ısı (kombine)duman dedektörü;Dijital sinyal algılama teknolojisi,360° görülebilir 2 

led gösterge,8 saniyede bir led flash özelliği,16 m yükseklik,120m2 algılama,Kilitlenebilir 

taban,EN54-5,7 

 €          18,00 

D9000SRS

Sigara Dumanı Algılayan Optik Duman Dedektörü;Dijital sinyal algılama 

teknolojisi,Temizlenebilir optik çember

360° görülebilir 2 led gösterge,8 saniyede bir led flash özelliği,algılama,Kilitlenebilir taban,EN54-

7

 €          13,60 

B9000 Konvansiyonel standart taban-kilitlenebilir yapı  €            3,66 

  B9000R  
Röleli Dedektör Tabanı,12V, NO/NC/C 0.5A  

 €            8,25 

D9000 MCP  
Konvansiyonel buton;Resetlenebilir yapı,Led gösterge

Test için özel yapı anahtar,Şeffaf koruma ön kapağı,EN54 - 11
 €          11,35 

Konvansiyonel Yangın İhbar Güç Kaynağı ve Modülleri

Konvansiyonel Yangın İhbar Güç Kaynağı ve Modülleri

YANGIN İHBAR DEDEKTÖRLERİ

DEDEKTÖR TABANLARI

YANGIN İHBAR BUTONU
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 S9000 F
İç ortam siren flash; Piezo element,96 dB,LED fash,PCB koruyucu gövde

Taban dahil,2 kablolu bağlantı  €          14,70 

 RI9000 
Paralel ihbar led gösterge;360 derece görünebilen led tasarım,560 ohm direnç

 €            5,00 

FP9000A-1  

1 Loop Adresli Yangın İhbar Paneli;250 Adres / 8 Bölge,Çoklu dil seçeneği ile panel

programı,4X20 LCD ile Gerçek Zamanlı 1024 Olay Geçmişi,2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın ,

arıza),Programlanabilir 3 adet Monitör Röle,Sürekli takip edilen programlanabilir giriş

RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı-16 adet Network,USB 2.0-1 /RemSys yazılımı ile

programlanabilme,Plastik kasa,Kolay montaj için su terazisi,Programlanabilir yapı,Switc Mode

2A Güç kaynağı,2x12V , 4,5A Akü desteği,EN54-2/4

 €                -   

ADRESLENEBİLİR PANELLER

ADRESLİ SİSTEMLER

SİREN

AKSESUARLAR
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