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 FDM225, FDM226  Sinteso™ 

Cerberus  PRO 
 

Manual ça  butonlar  
   

 Adreslenebilir (FDnet/C-NET)    
     
     

 Manual ça  butonlar , adreslenebilir  Sinteso FS20 ve Cerberus PRO FS720 

yang n alg lam sistemi için 
 Manual ça  butonu do rudan operasyon ile 
 ki-telli enstalasyon, tüm kablo tipleri için 
 Opsiyonel ba lant  terminalleri (3-kutup, 1… 2.5 mm²),ekranl  kablo ba lant  
için 

 Haberle me  FDnet/C-NET arac yla (ba ms z adresleme) 
 FDM225, s vaüstü ve s valat  montaj için 
 FDM226, IP66 ile yüzeysel montaj için 
 lan cam tipli veya resetlenebilir plastik elemanl  
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Özellikler 

 Çevre 
– Ekolojik i lem 
– Geri dönü ümlü malzemeden üretilmi tir 
– Elektronik ve sentetik malzeme kolayca ayr labilir 

 Özellikler 
– Korunakl  elektronik 
– Alarm indikatörü (LED) içinde 
– Entegre hat ay  

FDM225 Manual ça  butonu 

vaalt  montaj 
– FDM225-RG cam plaka ile 
– FDM225-RP resetlenebilir plastik eleman ile 
 

vaüstü montaj 
– FDM225-RG cam plaka ile 
– FDM225-RP resetlenebilir plastik eleman ile 
– FDMH295-R gövde taban  
– FDMH295-S  üstten 2 delikli  Ø5 mm kablo giri i için 

kopça donan ml  gövde taban   
  

 FDMH295-R FDMH295-S 

 
FDMC295 Koruma kapa   

 
 FDM225-RG fonksiyonu 

– Cam plakaya basarak do rudan alarm aktivasyonu  
– Cam plakay  yerine koyarak bas lan buton tekrar geri kurulur ve cihaz tekrar çal -

maya haz r olur. 
– lave koruma kapa  FDMC295 manual ça  butonunu kas ts z cam k lmas na 

kar  korur. 
 FDM225-RP fonksiyonu 

– Plastik eleman  basarak do rudan alarm aktivasyonu 
– Swiç anahtar ile geri kurulur ve cihaz kullan ma tekrar haz r hale gelir 

 Uygulama 
– Acil manual bir yang n alarm  aktivasyonu için 
– Dahili ve harici uygulamalar 
– Kolay eri ebilir alanlarda s vaalt  ve s vaüstü kullan m için 
– FDMH295-R s vaüstü besleme hatlar  için, bir delik dedektör gövdesi üzerinde üstten 

veya alttan M20 vidal  kablo rakoru ve somunu için delinmi  olmal . 
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FDM226 Manual ça  butonu 

IP66 uygulamalar  için s vaüstü montaj 
– FDM226-RG cam plakal , gövde taban  dahil ve sabitleme eki 
– FDM226-RP resetlenebilir plastik eleman, gövde taban  dahil ve 2 sabitleme eki 

 
FDMC295 Koruma kapa  

 
 FDM226-RG fonksiyonu 

– Cam plakaya basarak do rudan alarm aktivasyonu 
– Cam plakay  yerine koyarak bas lan buton tekrar geri kurulur ve cihaz tekrar çal -

maya haz r olur. 
– lave koruma kapa  FDMC295 manual ça  butonunu kas ts z cam k lmas na 

kar  korur. 
  FDM226-RP fonksiyonu 

– Plastik eleman  basarak do rudan alarm aktivasyonu 
– Swiç anahtar ile geri kurulur ve cihaz kullan ma tekrar haz r hale gelir 

 Uygulama 
– Acil manual bir yang n alarm  aktivasyonu için 
– Dahili ve harici uygulamalar 
– Kolay eri ebilir alanlarda s vaalt  ve s vaüstü kullan m için 
– S vaüstü besleme hatlar  için, bir delik dedektör gövdesi üzerinde üstten veya alttan 

M20 vidal  kablo rakoru ve somunu için delinmi  olmal . 

Ölçüler 

FDM225-Rx FDM225-Rx gövde taban  ile FDMH295-R FDM226-Rx 
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87

87

87

53

87
87

87

57
98

Ø 5.2

113

 
27 koruma kapa  ile 60 koruma kapa  ile  Vidal  kablo rakoru ve somunu 64 koruma kapa  ile 
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Teknik veriler 

FDM225-RP, FDM225-RP (F) Çal ma gerilimi 13... 33 VDC 
FDM225-RG, FDM225-RG (F) Çal ma ak  (sakin) 180 A 

Çal ma s cakl  -25... +70 °C 
Depolama s cakl  -30... +75 °C 
Nem (yo ma yok) 95 % rel. 
Haberle me protokolü FDnet/C-NET 
Terminal blo u 0.28… 1.5 mm2 

 Renk red, ~RAL 3000 

FDM226-RP, FDM226-RG 

Koruma s  
 EN60529 / IEC529 
– FDM225 
– FDM226 

 
 

IP44 
IP66 

Standartlar EN54-11, EN54-17 
Sertifikalar FDM225-RP 

FDM225-RP (F) 
FDM225-RG 

FDM225-RG (F) 
FDM226-RP FDM226-RG 

– VdS G207092 G207092 G209194 G209194 
– LPCB 126ap/01 

126ap/10 
126ap/02 
126ap/11 

126ap/03 126ap/04 

Sistem uyumlulu u 
– FDnet 
– C-NET 

 
FS20, AlgoRex, SIGMASYS 

FS720 

 

QS standartlar Siemens Standard  SN 36350 

Sipari  detaylar  

 Tip Parça no Tan m rl k 
FDM225 FDM225-RG A5Q00013434 Cam plakal  Manual ça  butonu 0.132 kg 
 FDM225-RP A5Q00012020 Plastik elemanl  Manual ça  butonu 0.127 kg 
 FDM225-RG (F) A5Q00020274  'Fransa’ için cam plakal  Manual ça  

butonu 
0.132 kg 

 FDM225-RP (F) A5Q00020273  'Fransa' için plastik elemanl  manual ça  
butonu 

0.127 kg 

 FDMH295-R A5Q00013437 Gövde taban  0.056 kg 
 FDMH295-S A5Q00013438 Delikli ve soketli gövde taban  0.050 kg 
 – A5Q00004478 M20 x 1.5 vidal  kablo rakoru 0.039 kg 
 – A5Q00004479 Somun M20 0.006 kg 
 DBZ1190-AB BPZ:4942340001 Ba lant  terminali 2.5 mm2, 3-pole 0.007 kg 
FDM226 FDM226-RG A5Q00013435 Gövde taban  dahil plastik elemanl  Man-

ual ça  butonu 
0.358 kg 

 FDM226-RP A5Q00013436 Gövde taban  dahil plastik elemanl  Man-
ual ça  butonu 

0.348 kg 

FDM225/226 için aksesuarlar FDMC295 A5Q00013440 Koruma kapa  0.038 kg 
 FDMG295 A5Q00013442 Cam plaka 'UK', yaz z 0.071 kg 
 FDMG295-S A5Q00013444 Cam plaka 'Sweden' 0.071 kg 
 FDMP295 A5Q00013445 Plastik eleman 'UK' 0.047 kg 
 FDMP295-S A5Q00013447 Plastik eleman 'Sweden' 0.047 kg 
Yedek parça FDMK295 A5Q00013448 Anahtar 0.035 kg 
 FDMG295-F A5Q00013443 Cam plaka 'France' 0.071 kg 
 FDMP295-F A5Q00013446 Plastik eleman 'France' 0.047 kg 

Ekipman detaylar  için bkz. 008164, A6V10225323 
Sistem uyumlulu u için bkz. 008331 


