
Akıllı Konvansiyonel 
Yangın Algılama Sistemleri

KFP-C Serisi

Ürünün öne çıkan özellikleri ve rakip avantajları



KFP Ailesi
Tüm beklentilerinizi karşılayacak şekilde geliştirilmiştir... 
… akıllı tercih

KFP-C Serisi can güvenliği kontrol sistemleri KFP ailesinin bir parçasıdır.

KFP ailesi merkezden izlenebilen, güvenilir ağ yapısına ihtiyaç duyulabilecek 
küçük ofis ya da banka şubesi gibi bağımsız uygulamalardan, çok katlı 
bina uygulamalarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek, yeni nesil 
konvansiyonel ve adresli yangın alarm panellerinden oluşmaktadır. 

KFP ailesi müşterinizin beklentilerinin karşılanması için tüm esnekliği 
sağlamaktadır. Yeni projeden, proje genişlemelerine ve retrofit 
uygulamalarına kadar herşey mümkündür.

Bu döküman içerisinde KFP-C panelinin bu avantajlarını bulabilirsiniz.  
KFP-A serisi için ayrı bir satış kılavuzu bulunmaktadır.

KFP-C Serisi



Can Güvenliği Sistemleri
Yatırımcılar için tasarlanmıştır 
Kurulum personeli için herşey kolaylaştırılmıştır

Kilsen KFP-C yangın alarm kontrol panelleri gelişmiş akıllı işlem hızı 
sayesinde küçük ve orta büyüklükteki konvansiyonel uygulamalar için basit 
çözümler sunar. 

Birçok farklı mimari dekora uyum sağlayabilecek yapıda modern 
olarak tasarlanmıştır. Kavisli ön kapağı ile farklı bir görünüş sergiler. 
Kullanıcı kontrolleri panel üzerindeki dikkat çekici gri lexan plastik üzerindedir.
Kolay programlanabilen opsiyonel kartları ve modülleri ile bu konvansiyonel 
algılama sistemi hem yatırımcılara hem de kurulum personeline sayısız 
avantajlar sağlar. 

Bu kılavuz KFP-C panellerinin öne çıkan özelliklerini ve rakiplerine karşı 
sağladığı avantajları içermektedir.

KFP-C panelleri öncelikle müşterilerin hayatları boyunca bildikleri ve kullandıkları 
bir markaya karşı duydukları güven duygusunu yansıtmaktadır. Kilsen nesiller 
boyu teknolojiye ve yeni buluşlara yatırım yapmaktadır. KFP-C serisi yangın 
panelleri müşterilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilmek için yatırımcılar 
için tasarlanmış ve kurulum personeli için son teknoloji ile donatılmıştır.



Servis Personeli İçin 
Zaman-Tasarruf Özellikleri
• Ön panelden programlama
• Kolay hata bulma raporlaması
• Bölge-seviye hata tanımlaması
• Artarak programlama

Servis personeli için yararları

Zaman tasarruf ve hata bulma özellikleri servis 
gelirlerinizi arttırarak personel maliyetlerinizi 
düşürecektir. Gelişmiş bakım menüleri sayesinde 
KFP-C yangın panelleri arıza bilgisini servis 
personelinize iletecektir. Bu farklı özellik teknik 
personeliniz ilave araç-gereçe gerek duymadan bakım 
ile ilgili noktaları istediği zaman alıp programlamayı 
da istediği noktadan yapabilmesini sağlamaktadır. 

Teknik personel servise gitmeden önce kaç tane 
bölgede kirlilik eşik seviyesini aşmış cihaz bulunduğu 
ya da hangi bölgelerde problem olduğu ve hatta 
bu problemin ne olduğu ile ilgili bilgi alabilecektir. 
Böylece bakım hizmetleri için harcanan süre en aza 
indirilmiş olacak ve hem müşteriniz hem de sizin için 
büyük avantaj sağlanmış olacaktır. 

KFP-C sisteminde yeni cihazlar ya da bölgeler eklemek 
bakım personeliniz için oldukça kolaylaştırılmıştır. 
Gelişmiş programlama özellikleri sayesinde yeni 
bölgelerin programlanması, mevcut bölgelerin 
programlanması bozulmadan yapılabilmektedir. 
Bu da sistem tasarımında her tür detayın gözönünde 
bulundurulduğunu ve servis verilen sürenin daha 
kısa tutularak ,aynı personel ve taşıt ile daha çok 
servis verilip daha sağlıklı bir yapıya kavuşmanızı 
sağlamaktadır.

Hızlı kurulum ve kolay bakım fonksiyonları 
sayesinde KFP-C rakiplerine göre büyük 
avantaj sağlar.

Sistem entegratör firmalar için zaman ve para büyük 
önem arz etmektedir. Bir sistemi kurup çalışır durumda 
bırakmanın aşağı yukarı ne kadar zaman alabileceğini 
bilmek, en doğru teklifi sunmak açısından oldukça 
önemlidir. Kurulumu zor olan ya da yerel onaylarının 
ilgili makamlardan beklenildiğinden daha geç sürede 
alınabilen bir sistem daha maliyetli olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda ticari hayatınızda bir risk faktörü teşkil ederek 
müşteriniz ile sorunlar yaşamanıza sebebiyet verecektir.

KFP-C yangın panellerinin kurulumu kolay ve hızlı olup 
servis hizmeti de kolay verilebilmektedir. İstediğiniz gibi 
çalışarak maliyetleri tahminler ölçüsünde tutar, üzerinize 
artı yük getirmez. Rakiplerinde bulunmayan zaman 
tasarrufu sağlayan özellikleri sayesinde bütçeniz dahilinde 
kalmanızı sağlar.

Bu özelliklerler sayesinde işlerinizin devamını 
sağlayabilirsiniz. Daha çok iş alarak daha verimli 
çalışabilirsiniz. Böylece gelirinizi arttırarak uzun dönem 
stratejik planlar yapmanızı sağlayabilirsiniz.

Kurulum personeli için  
son teknoloji ile donatılmıştır
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Servis ve bakım anlaşmaları gelir akışınızda önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Genellikle bakım anlaşmaları sabit bir süre 
üzerinden sabit bir fiyatla yapılmaktadır. Bundan dolayı da 
arzu edilen sistem, kolay ve hızlı servis verilebilen sistemdir. 
Kısa süreli ve az bakım gerektiren KFP-C yangın panelleri aynı 
sayıdaki teknik personel ve araç ile daha çok sisteme bakım 
yapılabilmesini sağlar. 

KFP-C yangın panellerinin programlama ve hata bulma 
özellikleri, müşterinizle ikili ilişkilerinizi güçlendirerek 
aynı zamanda servis gelirlerinizi de arttırmaktadır. Sistem 
iletişimindeki bu yenilikler sahada farklı programlama ve 
hata bulma işlemlerine izin vermektedir.

Bu ayrıca müşterilerinize daha iyi servis vermenizi 
sağlamaktadır. Erken uyarı servis personelinizin, 
sistemin işleyişinin bozulmadan olayı anlayıp müdahale 
etmesini sağlamaktadır. 

Dedektör bakım raporlaması gereksiz alarmların ve acil 
servis çağrılarının önüne geçerek müşteriniz ile aranızda 
pozitif iletişim kurmanızı sağlar. Müşterinizle aranızdaki iyi 
ilişkiler sadece bakım anlaşmasının yenileceği zaman değil, 
yeni kurulum ya da genişleme işlerinde de size avantaj 
sağlayacaktır. 

Kurulum personeli için 
zaman tasarruf seçenekleri
• Kolay sistem kurulumu ve yapılandırması 
• Kolay yapılandırılabilen opsiyonel kartlar ve modüller
• Bölge-seviye hata tanımlaması

Kurulum personeli için yararları

Hızlı, kolay kurulum ve yapılandırma sistemi kuran kişiler 
Için çok önemlidir. İki programlama yöntemi vardır 
– temel kurulum ve gelişmiş kurulum. KFP-C yangın 
panelleri tamamen ön panelden programlanabilirken 
herbir programlama yöntemi kurulum personeli 
tarafından olayın karışıklık seviyesine göre belirlenebilir. 
Bu da ön panelde harcanan süreyi en aza indirerek en 
verimli ve en kısa sürede sistemi kuran kişinin sistemi 
devreye almasını sağlamaktadır. 

Temel programlama hızlı bir şekilde sistemi devreye 
alıp verimli bir şekilde çalıştırmak içindir. Ön panelden 
verilebilecek birkaç kolay panel komutu ile KFP-C 
otomatik olarak seçilen bölge için fabrika seçeneklerini 
ayarlar – bu önemli özellik zaman tasarrufu sağlayarak 
kurulum ve devreye almayı kolaylaştırır.

KFP-C yangın panelleri ön panelden sistem kurulumu 
sırasında ihtiyaç duyulabilecek tipik fabrika kurulum 
ayarlarını hızlı bir şekilde getirerek kurulum personeli 
için büyük kolaylık sağlar. 

Gelişmiş programlama sahaya özel değişik uygulamalara 
izin verir. Gelişmiş programlama sistem yapılandırma 
ve hata bulma menülerini kurulum personeline 
açarak onların KFP-C için en iyi şekilde tasarlanmış 
programlama aracından faydalanmasını sağlarlar. 
Böylece kurulum personeli en hızlı ve verimli şekilde 
paneli kurup, programlama ayarlarını yapıp, opsiyonel 
kartlarını ve modüllerini yapılandırabilirler.

Kurulum personeli ayrıca bölge-seviye hata tanımlama 
özelliği sayesinde hata bulmak için tahmin çalışmaları 
yapmak durumunda kalmamaktadırlar. KFP-C yangın 
panelleri tek kişi yürüyüş testini destekleyerek 
kurulumda kolaylık sağlamaktadır. Panel elektronik 
parçalarını dışarıda bırakarak panel kasasının duvara 
monte edilebilmesi elektronik kartların inşaat işleri 
sırasında zarar görmesini engellemektedir.



Yatırımcılar İçin Hayatı 
Kolaylaştırıcı Özellikler...
• Kolay ön panel kontrolü
• Azaltılmış yalancı alarmlar
• İnşaat işleri sırasında ayrı bir yangın gözlemcisi gerektirmeme
• Kolay bakım
• Yıllık bakım fonksiyonları
• Mimari açıdan uyumlu panel ve cihaz tasarımı

Yatırımcılar İçin Faydaları
Yatırımcılar ve tesis yöneticileri, can güvenliği sistemlerinden 
ziyade bina yönetimine odaklanmaktadırlar. KFP-C yangın 
alarm panellerinin işletme sırasında en az hata üretecek şekilde 
geliştirilmesi ön plana çıkan özelliklerinden biridir. Hızlı montaj 
ve kurulum, kurulum personeli tarafından beğenilirken, servis ve 
bakım personeline getirdiği büyük kolaylıklar KFP-C panellerini 
küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için en iyi seçenek yapmaktadır.

Ön panelden yapılabilen kolay işlemler, KFP-C sisteminin 
yetkili bina personeli tarafından kolayca kontrol edilebilmesini 
sağlamaktadır. Alarm sırasında yetkili personel sürekli kılavuzları 
karıştırmak durumunda kalmayıp, her elektrik kesintisinde de sizi 
aramak durumunda kalmayacaktır. 

KFP-C yangın panelleri genellikle konvansiyonel uygulamaların 
yoğun bir şekilde kullanıldığı küçük uygulamalara yönelik olarak 
geliştirilmiştir. Artık yatırımcılar küçük binalardaki sınırlı bütçeyle 
KFP-C yangın panellerinin sunduğu akıllı teknolojiye kolayca 
ulaşabilmektedirler.

Aynı zamanda bu akıllı sistemler, yatırımcılara mevcut konvansiyonel 
sistemlerini kolayca ve en hızlı bir şekilde değiştirme şansı da 
tanımaktadıır. KFP-C kontrol panelleri performansından ödün 
vermeden birçok benzer sistemdeki altyapıyı kullanabilecek 
yapıdadır. Böylece yatırımcılar yeni kablolama masrafları ile 
uğraşmak durumunda kalmayacak ve binada çalışanlar herhangi 
bir şekilde iş kaybına uğramayacaklardır.

Ayrıca KFP-C panelleri tam anlamıyla programlanmadan önce, 
dedektörlerin hatasız ve sağlıklı çalışabilmesi için önceden 
ayarlanmış özel bir ayarı desteklemektedir. Bu önemli özellik 
KFP-C panellerinin, kurulum ve inşaat işleri sırasında şantiyede ayrı 
bir yangın gözlemcisi barındırma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Çevresel kompanzasyon özellikli dedektör seçeneği ile KFP-C 
yangın panelleri dedektör duyarlılığını sürekli izlemektedir. Akıllı 
konvansiyonel dedektörler alarm eşik seviyelerini kirli ve nemli 
gibi çevresel şartlarda bulundukları ortama göre ayarlamaktadırlar. 
Doğrulanan bir olay durumunda programlanabilen siren 
çıkışlarının kontrolü sisteme esneklik sağlamaktadır. Bu özellik 
sayesinde hatalı alarmlar azaltılmış, çalışan personel gereksiz yere 
rahatsız edilmemiş ve gereksiz yere ceza ödenmemesi sağlanmış 
olmaktadır. 

Panel hata bulma özelliği sayesinde yıllık testler kolay ve hızlı bir 
şekilde yapılabilmektedir. Böylece binadaki özel alanlara bakım 
amaçlı sürekli giriş-çıkış yapılma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. 

KFP-C panellerindeki temiz ve kolay tasarım yaklaşımı kendini panel 
estetiğinde de göstermektedir. Etkileyici görünüm mimari dizaynı 
hiçbir şekilde bozmayacak şekilde geliştirilmiştir. Kavisli ön kapağı 
ile farklı bir görünüş sergiler. Kullanıcı kontrolleri panel üzerindeki 
dikkat çekici gri lexan plastik üzerindedir.

Düşük segmentteki dedektörlerle uyum yatırımcıların KFP-C 
yangın panellerini tercih etmesi için önemli sebeplerden birini 
teşkil etmektedir.

Sistem kurulumu yapıldıktan sonra yatırımcılar Kilsen yangın 
algılama sistemlerinin yıllar boyunca perçinlenmiş güvenini ve 
sağlamlığını yaşarlar.

KFP-C yangın panelleri sizi sorunsuz ve arızasız 
bir geleceğe taşır

Yatırımcılar ve tesis yöneticileri özellikle kurulum sırasında 
yapılabilecek tasarruflar ve bakım maliyetleri üzerinde 
yoğunlaşmaktadırlar. Yatırımcılar için yangın alarm 
sistemi, binanın demirbaşı ve arızalanmadığı sürece çok 
dikkat gerektirmeyecek birşey olarak düşünülmektedir. 
Problem kaynağı olacak sistemlerden uzak durmaktadırlar. 
En büyük endişelerinin arasında binada çalışanları yalancı 
alarmlardan dolayı tahliye ettirmek yer almaktadır. 
Binada bulunan kişilerin rahatsızlık duyup, yalancı 
alarmlardan dolayı kısa süreli panik yaşamalarını, 
itfaiye ya da yangından korunma ile ilgili kurumların 
kendilerine gereksiz çağrılardan dolayı ceza kesmelerini 
istememektedirler. KFP-C yangın panelleri bu endişeleri 
kolay işletme ve kolay servis hizmetleri ile ortadan 
kaldırmaktadır.

KFP-C yangın panellerinin yatırımcılara getirdiği sayısız 
yeniliklerin üzerinde durmak gerekir. Akıllı yangın algılama 
teknolojileri yatırımcıların perspektifinden bakıldığı zaman 
karlılığı arttırmaktadır. 

Diğer konvansiyonel sistemlere göre daha verimli, daha 
güvenli ve kararlıdır. Daha esnek yapısı ile daha az yalancı 
alarm verir.

KFP-C panellerinin getirdiği bu teknoloji bugüne 
kadar birçok küçük bina uygulamaları için kapsam dışı 
tutuluyordu. Daha önceden bahsedilen bu özelliklere, 
akıllı sistemlerin kurulum ve bakım dönemlerindeki 
extra maliyet ve karmaşıklığı aşarak ulaşılabiliyordu. 
KFP-C sistemleri küçük yatırımcıların akıllı konvansiyonel 
teknolojiden yararlanmalarını sağlayarak daha güvenli 
ortamlarda bulunmalarını sağlamaktadır. 

KFP-C panellerinin hızlı kurulumu ve kısa servis süreleri 
kuşkusuz yatırımcıların dikkatini çeken özelliklerdir. Akıllı 
konvansiyonel sistemlerin daha az yalancı alarm vermesi 
standart konvansiyonel sistemlere göre daha gelişmiş 
teknolojiye sahip olduğunu göstermektedir. KFP-C 
panellerinin zaman tasarruf avantajı bu teknolojiyi daha 
da güçlü kılmaktadır.

Yatırımcılar  
İçin tasarlanmıştır



Uygulamalar
Konvansiyonel sistemler 
aşağıdaki uygulamalarda 
kullanılabilir

• Okullar
• Öğrenci yurtları
• Sağlık ocakları
• Bakım evleri 
• Hastaneler
• Klinikler
• Alışveriş merkezleri
• Lokantalar
• Dükkanlar
• Sinemalar
• Ambarlar
• Şarküteriler
• Ofis binaları
• Bankalar
• Çocuk yuvaları
• Atölyeler
• Depolar
• Apartmanlar
• Oteller ve pansiyonlar
• Çeşitli tesisler
• vb.
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Çok katlı binalar

Üçüncü Kat

İkinci Kat

Birinci Kat

Zemin Kat



Öne çıkan özellikler

Yenilikler Satış noktaları Dinleyiciler

Varsayılan işletme ayarları İnşaat işleri sırasında ayrı bir yangın gözlemcisine ihtiyaç duymama. 
Çalıştır ve binayı koru. 

Son Kullanıcılar, İşletme 
Yöneticileri , Bina 
SahipleriProgramlanabilen siren çıkışları Binada bulunan kişilerin gereksiz yere işlerini kesintiye uğratmamak 

için gecikmeli sesli alarm özelliği. 

Mevcut kablo tesisatını kullanabilme Mevcut kablo tesisatını değiştirmeden yenileme işlerini düşük 
maliyetle çözebilme

256 konvansiyonel cihaza kadar destek Genişlemeye uygun tasarım

Class B kablolama Hata koruma özellikli esnek cihaz konfigurasyonu

Dedektör test fonksiyonu Kolaylaştırılmış yıllık bakım gereksinimleri

Akıllı algılama Hızlı alarm cevap süresi, daha az yalancı alarmlar, daha az bakım 
maliyetleri, otomatik duyarlılık seviyesi ayarlama

Supervize siren çıkışları Ön panelden kontrol edilebilen siren/flaşör çıkışları

2 km’ye kadar hat uzunluğu Küçük-orta büyüklükteki ve çok katlı binalarda bütçenize uygun 
çözüm

Tek kişi ile test modu Sistem olaylarının hızlı doğrulanması Kurulum Personeli

Bileşenlerin hızlı kurulumu Panel elektronik parçalarının kolayca sökülüp takılabilmesi, 
kurulum sırasında kartların zarar görmesini engeller

Elektronik yapılandırma Herhangi bir dip-switch ayarına ihtiyaç duymadan hızlı kurulum

Otomatik işletme modu ayarlaması İşletme moduna göre hızlı kurulum olasılık hatalarını azaltır.  
Yeni eklenen cihazlar için panelden hızlı ayar. 

Toprak hatası algılama Yanlış kablolamadan dolayı güç kaynağı arıza riskini azaltır.

Ön panelden programlanabilme Farklı ayar yöntemi seçenekleri zaman tasarrufu sağlar ve kurulumu 
kolaylaştırır.

Hata bulma & raporlama Hızlı servis Servis Teknisyenleri
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Kolay ve Artarak Programlama
Bölgesel seçenekleri kullanarak panel programlaması

Yeni eklenen cihazlar için panelden hızlı ayarlama

Varsayılan işletme ayarları
İnşaat sürecinde yangın gözlemcisine Ihtiyaç duymama

Siren/Flaşör Desteği
Siren/Flaşör çıkışları

Ön panel siren kontrolleri

256 Cihaz Desteği
Genişlemeye uygun tasarım

Tek kişi yürüyüş testi
Sistem olaylarının hızlı doğrulanması

Toprak Hata Algılaması
Sahada arıza tespiti için daha az süre harcama

KFP-CF2: 64 adet konvansiyonel cihaz
destekleyen iki bölge

KFP-CF4: 128 adet konvansiyonel cihaz
destekleyen dört bölge. 

Her iki model de 8 standart ya da süpervize 
röle çıkışını destekler. 

KFP-CF8: 256 konvansiyonel cihaz
destekleyen sekiz bölge. 16 standart ya da 
süpervize röle çıkışını destekler.

Tüm modeller 2 km’ye kadar konvansiyonel 
bölge hat uzunluğunu destekler.

2 x Giriş

Genel Alarm ve Hata Çıkışları

2/4 x Süpervize Siren Çıkışları

Rakip avantajları



Özet

KFP-CF2 Yangın Alarm Paneli

Siren kontrolü için 2 süpervize röle çıkışı, toplamda 64 cihaz 
ve 2 bölge kontrolünü destekler. Panel dili Türkçedir. Aynı 
zamanda izleme ve kontrol amaçlı serbest programlanabilen 
2 girişin yanında genel alarm ve genel arıza durumları için 2 röle 
çıkışı bulunmaktadır. Opsiyonel kartlarla birlikte panel çıkışları, 
ilave 8 süpervize ya da süpervize olmayan röle çıkışı daha 
genişleyebilmektedir.  

KFP-CF4 Yangın Alarm Paneli

Siren kontrol ve itfaiye bağlantısı için 4 süpervize röle çıkışı, 
toplamda 128 cihaz ve 4 bölge kontrolünü destekler. Panel 
dili Türkçedir. Aynı zamanda izleme ve kontrol amaçlı serbest 
programlanabilen 2 girişin yanında genel alarm ve genel 
arıza durumları için 2 röle çıkışı bulunmaktadır. Opsiyonel 
kartlarla birlikte panel çıkışları, ilave 8 süpervize ya da süpervize 
olmayan röle çıkışı daha genişleyebilmektedir.

KFP-CE4 Yangın Alarm & Tahliye Kontrol Paneli

Tahliye alanına göre siren kontrolü sağlayan 4 süpervize röle çıkışı 
ve itfaiye bağlantısı için ayrılmış 2 süpervize röle çıkışı, toplamda 
128 cihaz ve 4 bölge kontrolünü destekler. Panel dili Türkçedir. 
Aynı zamanda izleme ve kontrol amaçlı serbest programlanabilen 
2 girişin yanında genel alarm ve genel arıza durumları için 2 röle 
çıkışı bulunmaktadır. Opsiyonel kartlarla birlikte panel çıkışları, 
ilave 16 süpervize ya da süpervize olmayan röle çıkışı daha 
genişleyebilmektedir.

KFP-CF8 Yangın Alarm Paneli

Siren kontrol ve itfaiye bağlantısı için 4 süpervize röle çıkışı, 
toplamda 256 cihaz ve 8 bölge kontrolünü destekler. Panel 
dili Türkçedir. Aynı zamanda izleme ve kontrol amaçlı serbest 
programlanabilen 2 girişin yanında genel alarm ve genel arıza 
durumları için 2 röle çıkışı bulunmaktadır. Opsiyonel kartlarla 
birlikte panel çıkışları, ilave 16 süpervize ya da süpervize olmayan 
röle çıkışı daha genişleyebilmektedir.

KFP-C Serisi



Opsiyonel  
Kartlar
• 2010-1-RB 4’lü röle kartı. 

4 tane C/NO/NC süpervize 
olmayan 
röle çıkışı sağlar.

• 2010-1-SB 4’lü süpervize  
röle kartı. 4 tane 24 VDC  
süpervize röle çıkışı sağlar. 

Uyumlu 
Dedektör & Tabanlar
KL700 Serisi 

• KZ700 Standart dedektör tabanı
• KZ700B Standart dedektör tabanı 

(siyah)
• KZ705 Standart dedektör tabanı 

toprak bağlantılı
• KZ705D Standart dedektör tabanı 

(diyotlu)
• KZD705 Derin dedektör tabanı
• KL700 İyonizasyon duman 

dedektörü
• KL710 Sıcaklık-artış ısı dedektörü 

(Class A2R)
• KL731 Optik duman dedektörü
• KL731B Optik duman dedektörü 

(siyah)

Uyumlu 
Diğer Ürünler
DMN700 Serisi

• DMN700E100 Kırmızı dış ortam  
yüzey montaj sıfırlanabilir  
elemanlı yangın butonu 

• DMN700-EVAC Kırmızı gömme 
tip camlı yangın butonu

• DMN700L Kırmızı gömme tip 
LED camlı yangın butonu

• DMN700R100-KITR Kırmızı 
yüzey montaj sıfırlanabilir 
elemanlı yangın butonu

• DMN700Y Sarı gömme tip 
camlı yangın butonu

DM800 Serisi

• DM860 Kırmızı metal itfaiyeci  
yangın butonu

• DM865 Kırmızı metal  
yangın butonu

• DM880 Kırmızı plastik  
yangın butonu

Uyumlu Siren  
ve Flaşörler

• AS363 Kırmızı yangın alarm sireni, 
çoklu ton, Sığ taban 

• AS363W Beyaz yangın alarm 
sireni, çoklu ton, sığ taban

• AS364 Kırmızı yangın alarm sireni,  
çoklu ton, derin taban

• AS364W Beyaz yangın alarm 
sireni, çoklu ton, derin taban

• AS364WAT Beyaz siren, çoklu ton,  
derin taban, anti-tamper

• AS366 Kırmızı siren/flaşör, 
çoklu ton, sığ taban

• AS366W Beyaz siren/flaşör, 
çoklu ton, sığ taban 

• AS367 Kırmızı siren/flaşör, 
çoklu ton, derin taban

• AS367W Beyaz siren/flaşör, 
çoklu ton, derin taban 

• AS368 Kırmızı taban siren, 
çoklu ton

• AS368W Beyaz taban siren, 
çoklu ton

• AS371 Kırmızı dış ortam yangın 
alarm siren-flaşör, yüksek çıkış

• AS376 Kırmızı yangın alarm sireni,  
çoklu ton, yüksek çıkış

• AS377 Kırmızı yangın alarm siren/
flaşör, çoklu ton, yüksek çıkış

İlgili Yayınlar
• KFP-C-UM Kullanım Kılavuzu
• KFP-C-IM Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu
• KFP-C-LF Ürün Katalog Bilgisi
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