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FPA-5000 központ funkcionális
modulokkal

Főbb tulajdonságok

1

CAN/Ethernet-hálózat
1 Tűzjelző központ

u

Könnyű bővíthetőséget biztosító moduláris felépítés

u

Akár 32 tűzjelző központ, távoli kezelőegység és
OPC-kiszolgáló összekapcsolása

u

Több CAN-hurkos csatlakozás Ethernet-gerinccel
és redundanciával

u

A funkcionális modulok telepítése és automatikus
felismerése egyszerűen a központi sínbe illesztéssel

u

Csatlakozás épületfelügyeleti rendszerhez (BIS)
OPC-kiszolgálón keresztül

2 Távkezelő egység
Emellett az Ethernet-interfész lehetővé teszi a csatlakoztatást épületintegrációs rendszerekhez (a BIS Bosch
épületintegrációs rendszerhez) OPC-kiszolgálón keresztül.
Az FPA‑5000 rendszerek csatlakoztathatók a Bosch UGM
2040 univerzális biztonsági rendszerhez ami lehetővé teszi a nagyobb méretű hálózati rendszerbe történő integrálást is.
A programozó szoftver [FSP-5000-RPS] segítségével a
teljes tűzjelző rendszer laptopról konfigurálható.

Rendszeráttekintés

A moduláris kialakításnak köszönhetően az innovatív
FPA‑5000 moduláris tűzjelző központ könnyen konfigurálható a helyi körülményekhez és igényekhez. A különféle funkcionális modulok révén a központ könnyedén az
adott országban előírt működési és riasztáskezelési követelményekhez igazítható.
A tűzjelző központ kétféle házzal kapható:
• Közvetlenül a falra szerelhető ház
• Keretes szerelésű házak, melyek szerelőkeretre rögzítettek és azon elfordíthatóak.
A házak különleges szerelőkészletek segítségével
482,6 mm-es (19") szekrénybe építhetők. Az összes ház
változatos, többféle alkalmazáshoz megfelelő kiegészítő
házakkal bővíthető.
Az FMR‑5000 távkezelő egység a vezérlőközpont vagy a
vezérlőközpont hálózat decentralizált kezelését biztosítja.
A külső CAN- és Ethernet-interfészeknek köszönhetően
több tűzjelző központ és távoli kezelőegység is összekapcsolható. Ethernet-gerincű egyhurkos vagy többhurkos struktúra használatával a hálózat szinte minden alkalmazási környezetbe beilleszthető.

www.boschsecurity.com
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Leírás
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Címkártyák
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F

Tápegységkonzol (a keretes szerelésű házakba gyárilag beszerelt)
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Tápegység

H

Ház (ez esetben: HCP 0006 A)

I

Hosszú központi sín

L

Akkumulátorok

M

Távkezelő egység

Modulok

A funkcionális modulok önálló, tokozott egységek, amelyek a „plug-and-play” technológia révén a vezérlőközpont bármelyik csatlakozóhelyébe illeszthetők. Így a tápellátás és az adatforgalom a vezérlőközpont felé automatikusan, további beállítások nélkül biztosítva van. A
modult a vezérlőközpont automatikusan felismeri, és az
az alapértelmezett üzemmódban működik.
A külső alkatrészek bekötése kompakt dugaszolható csavaros csatlakozók segítségével történik.
Csere esetén csak a csatlakozókat kell újra bedugni;
nincs szükség a bonyolult ismételt bekötésre.
Modul

Leírás

BCM‑0000‑B

Akkumulátor-ellenőrző modul
• Akkumulátorokat és tápellátást vezérlő
modul

ANI 0016 A

Kijelzőmodul
• 16 vörös és 16 sárga LED-del, szabadon
programozható

LSN 0300 A

300 mA-es LSN improved modul
• maximum 254 LSN improved elemmel
vagy 127 LSN classic elemmel ellátott
LSN-hurok csatlakoztatásához - maximum vonaláram: 300 mA

LSN 1500 A

1500 mA-es LSN improved modul
• maximum 254 LSN improved elemmel
(maximális vonaláram: 1500 mA) vagy
127 LSN classic elemmel (maximum vonaláram: 300 mA) ellátott LSN-hurok
csatlakoztatásához

FPE-5000-UGM

csatolómodul
• UGM‑2020 rendszerhez való csatlakoztatáshoz

CZM 0004 A

4 zónás hagyományos zónamodul
• meglévő, hagyományos perifériák csatlakoztatásához négy felügyelt hagyományos vonallal

IOS 0020 A

20 mA-es kommunikációs modul
• S20 interfész, RS232 interfész és S1 interfész
• Plena riasztórendszerhez való csatlakoztatáshoz RS232 csatolón keresztül

IOS 0232 A

RS232 kommunikációs modul
• két RS323 interfész
• Plena vészhangosító rendszer, nyomtató,
vagy laptop csatlakoztatáshoz,

Az ENO 0000 B

Tűzoltósági csatolómodul
• tűzoltósági kezelőegységhez való csatlakoztatáshoz a DIN 14675 szabványnak
megfelelően

IOP 0008 A

Bemeneti/kimeneti modul
• 8 digitális bemenettel és 8 nyitott kollektorkimenettel

RML 0008 A

Relémodul
• 8 relé alacsony feszültségű alkalmazásokhoz

Főbb funkciók
Üzenetek kezelése és feldolgozása

Az üzenetek kezelése és feldolgozása az ergonomikusan
tervezett vezérlőközponttal egyszerű és intuitív; a TFT
érintőképernyő többszínű megjelenítést és menü alapú
kezelést tesz lehetővé. E célból a kijelző jobb oldali, alsó
és felső szélén rögzített pozíciójú, érintő billentyűk, valamint az érintőképernyő területén virtuális billentyűk találhatók.

Az FPA-5000 tűzjelző központ moduláris szerkezete

Moduláris szerkezetének köszönhetően az FPA-5000 tűzjelző központ teljes körű rugalmasságot, és így bármely
alkalmazáshoz testre szabott megoldást kínál.
Tervezéskor a követelményektől függően a következő lehetőségek választhatók:
1. Háztípus: keretre vagy falra szerelhető
– Alapház kiválasztása
– Opcionális bővítőházak
– Opcionális tápegységházak
– Opcionális készletek 482,6 mm-es (19") szekrénybe történő beszereléshez
2. Kezelő- és kijelzőegység központvezérlővel
– Választás a különféle nyelvváltozatok közül
3. Szerelősín
– A háztípusnak, ill. a szükséges funkcionális modulok számának megfelelő választás
4. Funkcionális modulok
– Tervezésen és az adott országra jellemző követelményeken alapuló választás
5. Tápegység
– Akkumulátorok
– Kiegészítő tápegységek
– A tápegységkonzolokat gyárilag előre beszerelik
a keretre szerelhető házakba
– A falra szerelhető házakhoz igény szerint választhatók a tápegységkonzolok
6. További alkatrészek
– Elülső ajtók
– Nyomtató keretre szerelhető házzal
– Kábelkészletek különleges alkalmazásokhoz

Bosch Security Systems B.V.
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RMH 0002 A

NZM 0002 A

Relémodul
• 2 relével a hálózati tápfeszültséghez
(250 V) és visszacsatoló bemenettel
(csatolóként oltórendszerekhez is használható)
Jelzőberendezés zónamodul
• két felügyelt elsődleges vonallal

Hálózatba kapcsolás

Egyetlen hálózatban legfeljebb 32 tűzjelző központ, távkezelő egység és OPC-kiszolgáló kapcsolható össze. Az
alkalmazás követelményeitől függően különböző központvezérlők és külső kezelőegységek hálózati vagy helyi
csomópontként csoportosíthatók vagy definiálhatók. Egy
csoporton belül kizárólag az azonos csoporthoz tartozó
központok állapotai jeleníthetők meg. A csoportoktól
függetlenül a hálózati csomópontokon minden központ
állapota megjeleníthető és kezelhető. A helyi csomópontok az adott csoporthoz rendelt központ állapotát jelenítik meg.
Ha a hálózatba kapcsolás CAN- és/vagy Ethernet-interfészen keresztül történik, az alábbi csatlakozási topológiák
építhetők ki:
• Redundáns hurok CAN1- és CAN2-buszon keresztül
(max. 32 csomópont)
• Ethernet-hurok (max. 32 csomópont)
• Többszörös CAN-hurkok Ethernet-gerinccel és max.
32 csomóponttal
Optikai kábellel történő hálózatba kapcsolás esetén különböző konventereket használhat. A megfelelő konverterekre és a maximális vonali hosszakra vonatkozó részletes információk az FPA-5000 hálózatba kapcsolási útmutatóban találhatók (online formában letölthető).

Érzékelési pontok

A címkártyák aktiválják az érzékelési pontokat. Az
FPA‑5000 központ képes akár 4096 érzékelési pontot is
kezelni.
Minden, a programozás után riasztást kiváltani képes
elem és bemenet érzékelési pontot igényel.
A bemenetek csak akkor tekinthetők érzékelési pontnak,
ha azokat megfelelően programozták az FSP‑5000‑RPS
programozószoftverben.
Ez minden kézi jelzésadóra és automatikus érzékelőre,
valamint bemenetük miatt az alábbi modulokra és csatolókra érvényes:
Modulok

Érzékelési pontok

CZM 0004 A

max. 4

IOP 0008 A

max. 8

Az ENO 0000 B

modul csak abban az esetben igényel érzékelési pontot, ha egy FSE indító elem csatlakozik hozzá, és fel van programozva az
FSP-5000-RPS (távprogramozó szoftver)
segítségével.

Csatolók

Érzékelési pontok

FLM-420/4-CON

max. 2

FLM-420-I8R1-S

max. 8

FLM-420-I2

max. 2

FLM-420-O8I2-S

max. 2

FLM-420-O1I1

max. 1

www.boschsecurity.com

FLM-420-RLE-S

max. 2

FLM-420-EOL-2W-W

1 érzékelési pont csatolónként

A következő interfészek esetében nincs szükség az érzékelési pontok kiosztására: FLM‑420‑NAC, FLM‑420‑RHV,
FLM‑420‑RLV1, FLM‑420‑RLV8, FLM‑420‑O2.
Az egyedi és kollektív hangjelző kimenetek nem számítanak érzékelési pontoknak!

Tanúsítványok és engedélyek
Az elérhető lehetőségek az EN 54‑2:1997/A1:2006 szabványnak megfelelően a következők:
• Kimenet tűzjelző berendezésekhez
• Tűzjelző útválasztó berendezésének vezérlése
– Kimenet tűzjelző útválasztó berendezéséhez
– Riasztásnyugtázási bemenet a tűzjelző útválasztó berendezésétől
• Kimenetek tűzvédelmi berendezésekhez
– A típusú kimenet
– B típusú kimenet
– C típusú kimenet
– Tűzvédelmi berendezés hibafelügyelete
• Kimenetek késleltetése
• Függőségek egynél több riasztástól
– A típusú függőség
– B típusú függőség
• Riasztásszámláló
• Hibára való figyelmeztetés feltétele
– Hibajelzések a pontoktól
– Tápellátás teljes megszakadása
– Kimenet útválasztó berendezés hibafigyelmeztetéséhez
• Kikapcsolt feltétel
– Címezhető pontok kikapcsolása
• Ellenőrzési feltétel
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FPA-5000
4620/DT/2010 FPA-5000

Európa

CPD

0786-CPD-20818 FPA 5000

Németország

VdS-S

S205106

VdS

G 205106 FPA-5000_G205106

DIBt

Z-6.5-2027 (B) FSA 5000 LSN

DIBt

Z-6.5-2027 (E) FSA 5000 LSN

Svájc

VKF

AEAI 19197 FPA 5000

Ausztria

PFB

007/BM-PSys/019/2 FPA-1200/5000

PFB

007/BM-PSys/020/2 FPA-1200/5000

PFB

007/BM-PSys/021/1 FPA-5000

Belgium

BOSEC

TCC2-894/a

Lengyelország

CNBOP

1793/2013 FPA-5000

Dánia

DANAK

232.264 FPA 5000/1200 system certifikat EN54-13

Cseh Köztársaság

TZÚS

080-011414 FPA-5000

Magyarország

TMT

TMT-32/2005 FPA 5000

Bosch Security Systems B.V.
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Régió

1
Szingapúr

Tanúsítvány

Idővezérlő programok

19

MOE

UA1.016.0008784-11 FPA 5000

Meghatározott napok programozása

365

MOE

UA1.016.0137711-13 FPA-5000

Felhasználó

200

PSB

CLS1B 13068137901 FPA-5000

Hozzáférési szint

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.
• Biztosítani kell a csatlakoztatási lehetőségeket a helyi hatóságok és intézmények (rendőrség, tűzoltóság) számára.
• Hurokelrendezést tanácsos használni, mert a viszszatérő hurkok az ágakhoz képest biztonságosabbak.
• Az LSN-csatolómodulok és LSN-érzékelők egy hurkon vagy ágon belül kombinálhatók.
• LSN classic és LSN improved elemek vegyes csatlakoztatásánál legfeljebb 127 elem engedélyezett.
• A meglévő hagyományos érzékelők a CZM 0004 A
modulhoz csatlakoztathatók. A CZM 0004 A modul
négy hagyományos jelvonalat(zónát) biztosít.
• Az EN 54-2 szabványnak megfelelően a több mint
512 érzékelővel/kézi jelzésadóval rendelkező vezérlőközpontokat redundánsan kell kiépíteni. E célból
egy második alapház használható, amely egy második MPC központvezérlővel van ellátva.
• A tűzérzékelő rendszer működtetéséhez az EN 54‑13
szabvány értelmében minden ág és T-elágazás EOLmodullal történő lezárása szükséges.

Általános rendszerkorlátok
Maximális darabszám:
Hálózatba kötött vezérlőközpontok/távoli kezelőegységek/OPC-kiszolgálók
• Redundáns CAN-hurok

32

• Ethernet-hurok

32

• Többszörös CAN-hurok Ethernet-gerinccel

32

• Busztopológia

8

Érzékelési pontok / érzékelőzónák
• Önálló

4096

• Hálózatban

32512

• Hálózatban, vezérlőközpontonként

2032

Korlátok tűzjelző központonként
Készletek, pl. áthidalási csoport

128

Modulok teljes száma vezérlőközpontonként

46

Nyomtató

4

Riasztásszámláló (külső, belső, ellenőrzés)

3

Bejegyzések száma az esemény-adatbázisban

10000

FSP-5000-RPS programozási interfész

1

Idővezérlő csatorna

20

Bosch Security Systems B.V.

4

Funkcionális modulokra vonatkozó
rendszerkorlátok
Funkcionális modul

Maximális darabszám:

BCM-0000-B

8

ANI 0016 A

32

LSN 0300 A

32

LSN 1500 A

11

FPE-5000-UGM

4

CZM 0004 A

32

IOS 0020 A

4

IOS 0232 A

4

ENO 0000 B

8

IOP 0008 A

32

RML 0008 A

32

RMH 0002 A

32

NZM 0002 A

8

Az egyes LSN 0300 A modulokra vonatkozó
rendszerkorlátok

• Legfeljebb 254 LSN improved elem vagy 127 LSN
classic elem csatlakoztatható
• Kimenő áram
– LSN 0300 A: 300 mA-ig
– LSN 1500 A: 1500 mA-ig
• Kábelhosszúság
– LSN 0300 A: 1600 m-ig
– LSN 1500 A: 3000 m-ig
• Árnyékolatlan kábelek használhatók
Figyelem
Az FSD (Tűzjelzőrendszer tervező) programozószoftver segítségével a határadatoknak megfelelő
(pl.: kábelhossz és tápellátás tekintetében) tűzjelző központok tervezése gyors és egyszerű.

Telepítési megjegyzések

• A tűzjelző központok csak száraz, tiszta beltéri helyiségekbe telepíthetők.
• Az akkumulátorok optimális élettartamának biztosítása érdekében a vezérlőközpontot csak normál szobahőmérsékletű helyiségekben szabad működtetni.
• A következő környezeti feltételeket kell figyelembe
venni:
– Megengedett környezeti hőmérséklet:
- 5 °C - + 50 °C
– Megengedett relatív páratartalom:
max. 95%, nem lecsapódó
• A kezelőszerveknek és megjelenítő elemeknek szemmagasságban kell lenni.

www.boschsecurity.com
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• Keretes szerelésű házak esetén az utolsó háztól
jobbra legalább 230 mm szabad hely szükséges a
ház kifordításához, bekötési, szerelési és karbantartási munkáknál.
• A vezérlőközpont alatt és mellett elegendő helyet
kell hagyni az esetleges bővítések, pl. a tartalék tápegység vagy bővítőház részére.
• Ne működtesse azokat az eszközöket, amelyeken páralecsapódást észlel.
• Csak a Bosch Security Systems által előírt szerelési
anyagokat használja. Ellenkező esetben nem garantálható a zavartalan működés.
• Épületfelügyeleti rendszerhez (BIS Bosch épületfelügyeleti rendszer) csatlakoztatás esetén Etherneten
és OPC-kiszolgálón keresztül az illetékes hálózati
rendszergazdával ellenőrizze, hogy több épületre kiterjedő rendszer esetén
– a hálózat valóban alkalmas több épületre kiterjedő kapcsolatra (pl. a földelési pontok különböző potenciálja nem okoz hibát)
– minden felhasználó hozzá van rendelve a hálózathoz.

Rendelési információ
BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul
figyeli a tűzjelző központ tápellátását és az akkumulátorok töltöttségi állapotát
Rendelésszám BCM-0000-B
ANI 0016 A jelzőmodul
megjeleníti 16 külön programozható érzékelési pont állapotát
Rendelésszám ANI 0016 A
LSN 0300 A 300 mA-es LSN improved modul
Egy LSN-hurok csatlakoztatásához akár 254 LSN improved elemmel vagy 127 classic LSN elemmel, 300 mA maximális vonaláram mellett
Rendelésszám LSN 0300 A
FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN
az LSN ágak vagy T-elágazások EN 54‑13 szabványnak
megfelelő lezárásához
Rendelésszám FLM-420-EOL2W-W
LSN 1500 A típusú, 1500 mA-es modul, LSN improved
változat
254 LSN improved elem egy LSN hurokba csatlakoztatását teszi lehetővé 1500 mA maximális vonaláram mellett,
illetve 127 LSN classic elem csatlakoztatását 300 mA
maximális vonali áram mellett.
Rendelésszám LSN 1500 A
FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN
az LSN ágak vagy T-elágazások EN 54‑13 szabványnak
megfelelő lezárásához
Rendelésszám FLM-420-EOL2W-W
FPE-5000-UGM Csatoló modul
az FPA‑5000 és az FPA-1200 típusú tűzjelző központok
fólérendelt rendszerekhez való csatlakoztatásához (UGM
2020, FAT 2002/RE, FSM‑2000)
Rendelésszám FPE-5000-UGM
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CZM 0004 A 4 hagyományos zónaillesztő modul
hagyományos perifériák csatlakoztatásához; négy felügyelt hagyományos vonalat biztosít
Rendelésszám CZM 0004 A
FLM-320-EOL2W hagyományos kétvezetékes EOL-modul
a hagyományos vonalak EN 54‑13 szabványnak megfelelő
lezárásához
Rendelésszám FLM-320-EOL2W
IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul
egy-egy S20, RS232 és S1 csatlakozási felületet biztosít
Rendelésszám IOS 0020 A
IOS 0232 A RS232 kommunikációs modul
két eszköz csatlakoztatásához pl. Plena riasztórendszer,
laptop vagy nyomtató két független soros illesztőn keresztül
Rendelésszám IOS 0232 A
ENO 0000 B tűzoltósági csatolómodul
tűzoltósági kezelőegység DIN 14675 szabványnak megfelelő csatlakoztatásához
Rendelésszám ENO 0000 B
CPA 0000 A AT 2000 kábelkészlet
Az AT 2000 egység MPC-vezérlőhöz és ENO 0000 B modulhoz történő csatlakoztatására szolgál.
Rendelésszám CPA 0000 A
IOP 0008 A bemeneti/kimeneti modul
kijelzőkhöz vagy különböző elektromos berendezések rugalmas csatlakoztatásához nyolc önálló digitális bemenettel és nyolc nyitott kollektoros kimenettel rendelkezik
Rendelésszám IOP 0008 A
RML 0008 A relémodul
8 váltóérintkezős relével (C típus) alacsony feszültséghez
Rendelésszám RML 0008 A
RMH 0002 A relémodul
2 váltóérintkezős relével (C típus) magas feszültséghez,
külső eszközök felügyelt, visszacsatolással ellátott csatlakoztatásához
Rendelésszám RMH 0002 A
NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul
2 hang-/fényjelző zóna csatolásához 2 felügyelt elsődleges vonal biztosított
Rendelésszám NZM 0002 A
Hardvertartozékok
FLM-320-EOL2W hagyományos kétvezetékes EOL-modul
a hagyományos vonalak EN 54‑13 szabványnak megfelelő
lezárásához
Rendelésszám FLM-320-EOL2W
FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN
az LSN ágak vagy T-elágazások EN 54‑13 szabványnak
megfelelő lezárásához
Rendelésszám FLM-420-EOL2W-W

Bosch Security Systems B.V.
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FDP 0001 A takarólemez
Az üres modulhelyekhez
Rendelésszám FDP 0001 A
PSK 0001 A széles címkecsíkok
20 db lap egyenként 6 csíkkal, nyomtatható,
a BCM 0000 B, LSN 0300 A, LSN 1500 A, CZM 0004 A,
NZM 0002 A, RMH 0002 A, CTM 0002 A és ENO 0000 B
funkcionális modulhoz
Rendelésszám PSK 0001 A
PSL 0001 A kis címkecsíkok
20 db lap egyenként 10 csíkkal, nyomtatható, az
ANI I0016 A jelzőmodulhoz
Rendelésszám PSL 0001 A

Bosch Security Systems B.V.
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BCM-0000-B akkumulátorellenőrző modul

Rendszeráttekintés

1

Főbb tulajdonságok
u

Két, egyenként 2,8 A-os feszültségkimenet 24 V-on

u

Az akkumulátorok hőmérsékletvezérelt töltése és
felügyelete az EN 54-4:1997/A2:2006 szabványnak
megfelelően

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

A BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul a teljes tűzjelző központ tápellátását felügyeli. A modul legfeljebb
négy akkumulátor töltését vezérli (12 V/24 Ah - 12 V/
26 Ah, vagy 12 V/36 Ah - 12 V/45 Ah). A töltés a hőmérséklet és az idő függvényében történik.
A kapcsoló az akkumulátor-ellenőrző modul állapotától
függően három funkciót lát el:
• A kapcsolót megnyomva a modul LED-tesztje aktiválható.
• Ha az akkumulátorfeszültség értéke 18 V és 21 V közötti, a kapcsoló elindítja az akkumulátortöltést. Hálózati tápellátás szükséges.
• A 24 V-os kimenetek visszaállítása. Hiba esetén a
rendszer kikapcsolja a kimenetet.

Leírás

Csatlakozó

24 V +/-

Kimenet: max. 2,8 A (akkumulátorral
pufferelt)

24 V +/-

Kimenet: max. 2,8 A (akkumulátorral
pufferelt)

MAIN +/-

Szünetmentes tápegység

TÁPELLÁTÁSI HIBA

Bemeneti hiba, tápfeszültség

BAT1 +/-

1. akkumulátorpár

BAT2 +/-

2. akkumulátorpár

AC - HIBA

Tápfeszültség hibajel kimenet

BAT- HIBA

Akkumulátorhiba jelkimenet

Σ- HIBA

Kollektív hiba jelkimenet

+ HIBA

+ jelkimenet

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A 24 V-os kimeneteket ne kösse párhuzamosan.
• MPC xxxx A központvezérlővel rendelkező FPA-5000
rendszerek esetén BCM 0000 A típusú akkumulátorellenőrző modult kell használni.

Az akkumulátor-ellenőrző modul konfigurációs
jellemzői
• 1 – 4 BCM-modul esetén:
– 2 modul az első központi sín elején
– 2 modul az első központi sín elején

www.boschsecurity.com
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A lehetséges kapacitások:
• 24 – 26 Ah és 36 – 45 Ah 2 akkumulátor esetén
• 48 – 52 Ah és 72 – 90 Ah 4 akkumulátor esetén

1

Tartozékok

• 5 – 8 BCM-modul esetén:
– 2 modul az első központi sín elején (BCM 1 és
2)
– 4 modul az első központi sín elején (BCM 3 és
2)
– további BCM-modulok az ábra szerint

Mennyiség

Alkatrészek

1

BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul

1

Kábelkészlet 2 csatlakozókábellel:
BCM/akkumulátor (90 cm) és akkumulátor/akkumulátor
(17 cm)
Figyelem
Tápegységházban lévő akkumulátorok esetén a
CBB 0000 A kábelkészlet szükséges (BCM/akkumulátor kábelhossz 180 cm).

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemenő feszültség

20,4 V DC - 30 V DC

Áramfelvétel
• Készenlét

25 mA

• Hiba

40 mA

Feszültségkimenetek
• 2 kimenet, kapcsolható

Poz.

Leírás

1

1. terület

2

2. terület
– A BCM-modulok áramfelvétele nem lépheti túl a
10 A értéket az 1. területen.
– A BCM-modulok áramfelvétele nem lépheti túl a
10 A értéket a 2. területen.
– Ez csak a 24 V-os (1) és a 24 V-os (2) kimenet
áramfelvételére vonatkozik.

Készenléti áramfelvétel kiszámítása az EN 54-4
szabvány szerint

+24 V (20,4 - 30 V)
2,8 A
akkumulátorral pufferelt (programozható)

A kimenetek kapacitása
AKKU HIBA, AC HIBA, és kollektív HIBA

0 V/0 - 20 mA

A modul maximális árama

Max. 6 A

• A központsínek maximális áramellátása
(PRS 0002 A/PRD
0004 A)

Max. 6 A

• kimenetek

Max. 5,6 A
(2 x 2,8 A, egymással párhuzamosan nem csatlakoztatható)

Akkumulátor maximális ellenállása (hibaküszöb)

430 mΩ

Megengedett akkumulátor-kapacitás
Az 1. képlet adja meg a központ számára az adott pufferidőhöz szükséges maximális áramot (Imax, Standby).
A 2. képlet adja meg a központ számára a maximális áramot, figyelembe véve az akkumulátor töltését is (Imax,A).
A 3. képlet szerint a központ által készenléti állapotban
felvett áram (Inom) a központ két maximális áramerőssége közül a kisebb értéken alapul.
Paraméter:
• tStandby = pufferidő órában
• IAlarm = maximális riasztási áramerősség (Imax,B)
• CBatt = akkumulátorkapacitás Ah-ban

Bosch Security Systems B.V.

• 2 akkumulátorral

24 – 26 Ah
36 – 45 Ah

• 4 akkumulátorral

48 – 52 Ah
72 – 90 Ah

Mechanikai jellemzők
Kezelő-/kijelzőelemek
• 1 zöld LED

Hálózat

• 3 sárga LED

Hálózat/akku. zavar 1/akku. 2

www.boschsecurity.com
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• 1 kapcsoló

Akkumulátortöltés V < 21 V-nál,
központindítás hálózati feszültség
nélkül

Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

kb.127 x 96 x 60 mm
(5,0 x 3,8 x 2,4 hüvelyk)

1

Tömeg
• Csomagolás nélkül

Kb. 195 g

• Csomagolással együtt

Kb. 340 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C – +50 °C

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C – +85 °C

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul
figyeli a tűzjelző központ tápellátását és az akkumulátorok töltöttségi állapotát
Rendelésszám BCM-0000-B

www.boschsecurity.com
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ANI 0016 A jelzőmodul
1

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel
• Készenléti mód (egy
LED sem jelez)

6 mA (24 V DC esetén)

• Minden LED jelez

26 mA (24 V DC esetén)

Mechanikai jellemzők

Főbb tulajdonságok
u

u

16 külön programozható érzékelési pont állapotának megjelenítése
Azonnal üzemkész a „plug-and-play” technológiának köszönhetően

A 16 vörös és 16 sárga LED-del ellátott modul, amely 16
érzékelési pont állapotát képes megjeleníteni.

Rendszeráttekintés

Kijelzőszervek

16 vörös LED
16 sárga LED

Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg
• Csomagolás nélkül

Kb. 206 g

• Csomagolással együtt

Kb. 356 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
ANI 0016 A jelzőmodul
megjeleníti 16 külön programozható érzékelési pont állapotát
Rendelésszám ANI 0016 A

Főbb funkciók
A jelzőmodul a 16 definiálható érzékelési pont üzemállapotainak kijelzéséhez 16 vörös és 16 sárga LED-del rendelkezik.
A modul a nyitott modulhelybe helyezést követően
üzemkész.
Csak a kijelezni kívánt érzékelési pontokat kell definiálni
a programozó szoftver [RPS] segítségével.

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

ANI 0016 A jelzőmodul

4

Címkecsíkok

Bosch Security Systems B.V.
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LSN 0300 A 300 mA-es LSN
improved modul

Té
te
l

Leírás

1
/
2

Csatlakozások
LSN-hurok

LSN-vonalág

AUX1 + /
-

Kiegészítő tápegység

Kiegészítő tápellátás 1.
ág

3

LSN a1-

LSN a1- kimenő

1. ág LSN a1-

4

LSN b1+

LSN b1+ kimenő

1. ág LSN b1+

5
/
6

AUX2 + /
-

Kiegészítő tápellátás***

Kiegészítő tápellátás 2.
ág

7

LSN a2-

LSN a2- bejövő

2. ág LSN a1-

8

LSN b2+

LSN b2+ bejövő

2. ág LSN b1+

*** A kiegészítő tápellátást az AUX2 csatlakozóra kell
visszavezetni hurkolt leválasztókkal (ERT rendszerek). [A
használható leválasztók közé tartoznak az YBO-R/SCI leválasztók]

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Figyelem

Főbb tulajdonságok
u

Max. 254 LSN improved elem

u

Vonalhossz max. 1600 m, konfigurációtól és kábeltípustól függően

u

Árnyékolatlan kábel használható

u

Vonali áram max. 300 mA, konfigurációtól és kábeltípustól függően

u

Kiegészítő feszültségkimenet (ERT-képes)

Egy LSN-hurok csatlakoztatásához akár 254 LSN improved elemmel vagy 127 classic LSN elemmel, 300 mA maximális vonaláram mellett

Rendszeráttekintés

A csatlakoztatott eszközök áramfelvétele és a kábelhossz a Fire System Designer (FSD) alkalmazás segítségével kiszámítható.
• A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.
• A tűzérzékelő rendszer működtetéséhez az EN 54‑13
szabvány értelmében minden ág és T-elágazás EOLmodullal történő lezárása szükséges.

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

LSN 0300 A 300 mA-es LSN improved modul

Műszaki specifikációk
Elektromos rendszerek
Bemenő feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Kimeneti feszültség:
• LSN

30 ± 1.0 V DC

• Aux segédtápegység

28 ± 1,0 V DC

Max. áramfelvétel

1750 mA 24 V DC-nél

Névleges áramfelvétel

www.boschsecurity.com

• Modul

39 mA 24 V DC esetén

• LSN

1,7 x LSN-elemek áramfelvétele

• AUX

1,2 x segédtápegység

LSN vonaláram

Max. 300 mA, konfigurációtól és kábeltípustól függően

AUX segédtápegység
(28 V DC)

Max. 500 mA LSN-hurok (ERT rendszer) vagy 2 x max. 500 mA 2 ág esetén

Bosch Security Systems B.V.
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Mechanikus rendszerek

1

Kezelő- / kijelzőelemek

2 LED (vörös = riasztás, sárga = hiba)
1 gomb (LED-teszt)

Ház anyaga

ABS-műanyag, (UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,0 x 3,8 x 2,4")

Tömeg

Kb. 225 g

A rendszer korlátai
Max. vonalhossz

Max. 1600 m, konfigurációtól és kábeltípustól függően

Elemszám

Max. 127 LSN classic elem
Max. 254 LSN improved elem

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és 50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
LSN 0300 A 300 mA-es LSN improved modul
Egy LSN-hurok csatlakoztatásához akár 254 LSN improved elemmel vagy 127 classic LSN elemmel, 300 mA maximális vonaláram mellett
Rendelésszám LSN 0300 A
Hardvertartozékok
FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN
az LSN ágak vagy T-elágazások EN 54‑13 szabványnak
megfelelő lezárásához
Rendelésszám FLM-420-EOL2W-W

Bosch Security Systems B.V.
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LSN 1500 A típusú, 1500 mAes modul, LSN improved
változat

1
/
2

AUX1 + /
-

Kiegészítő tápellátás

Kiegészítő tápellátás 1.
ág

3

LSN a1-

LSN a1- kimenő

1. ág LSN a1-

4

LSN b1+

LSN b1+ kimenő

1. ág LSN b1+

5
/
6

AUX2 + /
-

Kiegészítő tápellátás***

Kiegészítő tápellátás 2.
ág

7

LSN a2-

LSN a2- bejövő

2. ág LSN a1-

8

LSN b2+

LSN b2+ bejövő

2. ág LSN b1+

*** A kiegészítő tápellátást az AUX2 csatlakozóra kell
visszavezetni hurkolt leválasztókkal (ERT rendszerek). [A
használható leválasztók közé tartoznak az YBO-R/SCI leválasztók]

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Az egyes LSN 1500 A LSN improved modulokra
vonatkozó rendszerkorlátozások
Figyelem

Főbb tulajdonságok

A csatlakoztatott eszközök áramfelvétele és a kábelhossz a Fire System Designer (FSD) alkalmazás segítségével kiszámítható.

u

Max. 254 LSN improved elem

u

3000 m-es vonalhossz a konfigurációtól és a kábeltípustól függően

u

Árnyékolatlan kábel használható

u

Max. 1500 mA vonali áram a konfigurációtól és a
kábeltípustól függően

u

Kiegészítő feszültségkimenet (ERT-képes)

254 LSN improved elem egy LSN hurokba csatlakoztatását teszi lehetővé 1500 mA maximális vonaláram mellett,
illetve 127 LSN classic elem csatlakoztatását 300 mA
maximális vonali áram mellett.

Rendszeráttekintés

• A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.
• Csak a PRD 0004 A központsín bal oldalára csatlakoztatható; két csatlakozónyílást igényel.
• A tűzérzékelő rendszer működtetéséhez az EN 54‑13
szabvány értelmében minden ág és T-elágazás EOLmodullal történő lezárása szükséges.

Tartozékok
Mennyiség

Elemek

1

LSN 1500 A LSN improved modul, 1500 mA
Figyelem
Kérés esetén szállításra kész.

Műszaki specifikációk
Elektromos rendszerek
Bemenő feszültség

20 V DC – 30 V DC /
5 V DC ±5%

Kimeneti feszültség:
• LSN

30 ± 0,85 V DC

• Aux segédtápegység

28 ± 1,0 V DC

Max. áramfelvétel

4010 mA 24 V DC esetén

Névleges áramfelvétel
Té
te
l

Leírás

Csatlakozások
LSN-hurok

www.boschsecurity.com

LSN-vonalág

• Modul

260 mA 24 V DC esetén

• LSN

1,7 x LSN-elemek áramfelvétele

• AUX

1,2 x segédtápegység

Bosch Security Systems B.V.
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LSN-vonaláram:

1

• Készenlét

Max. 750 mA, a konfigurációtól és a
kábeltípustól függően

• Riasztás

Max. 1500 mA, a konfigurációtól és a
kábeltípustól függően
LSN classic elemek csatlakoztatása
esetén max. 300 mA

AUX segédtápegység
(28 V DC)

Max. 500 mA LSN-hurok (ERT rendszer) vagy 2 x max. 500 mA 2 ág esetén

Mechanikus rendszerek
Kezelő- / kijelzőelemek

2 LED ( piros = riasztás, sárga = hiba)
1 gomb (LEDteszt)

Ház anyaga

ABS-műanyag, (UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

kb.127 x 190 x 60 mm
(5,0 x 7,6 x 2,4 hüvelyk)

Tömeg

Kb. 440 g

A rendszer korlátai
Max. vonalhossz

3000 m, a konfigurációtól és a kábeltípustól függően

Elemszám

Max. 127 LSN classic elem
Max. 254 LSN improved elem

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és 50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
LSN 1500 A típusú, 1500 mA-es modul, LSN improved
változat
254 LSN improved elem egy LSN hurokba csatlakoztatását teszi lehetővé 1500 mA maximális vonaláram mellett,
illetve 127 LSN classic elem csatlakoztatását 300 mA
maximális vonali áram mellett.
Rendelésszám LSN 1500 A
Hardvertartozékok
FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN
az LSN ágak vagy T-elágazások EN 54‑13 szabványnak
megfelelő lezárásához
Rendelésszám FLM-420-EOL2W-W
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FPE-5000-UGM Csatoló modul

4

SDO 1 -

Adatbemenet -

5

SDI 2 +

6

SDI 2 -

Adatbemenet -

7

SDO 2 +

Adatbemenet +

8

SDO 2 -

Adatbemenet -

2. Adatátviteli útvonal

Adatbemenet +

Főbb funkciók
Mennyiség

Alkatrész

1

FPE-5000-UGM csatolómodul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC – 30 V DC

Maximális áramfelvétel

Főbb tulajdonságok
u

Egyszerű és redundáns csatlakoztatás fölérendelt
rendszerekhez

u

MTS-protokoll

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

A kommunikációs modul az FPA‑5000 és az FPA‑1200
olyan fölérendelt rendszerekhez való csatlakoztatására
szolgál, mint az UGM 2020, FAT 2002/RE és az
FSM‑2000. A modul két darab kétirányú adatátviteli útvonalat biztosít.

Rendszeráttekintés

• Készenlét

7 mA (24 V DC esetén)

• Egy adatátviteli útvonal
aktív

10 mA (24 V DC esetén)

• Mindkét adatátviteli útvonal aktív

13 mA (24 V DC esetén)

Maximális vonal hossza

1000 m

Maximális vonali ellenállás

70 Ω

Bitsebesség

9 600 bit/s 1000 m esetén –
38 400 bit/s 200 m esetén

Mechanikai jellemzők
Kezelő- és kijelzőelemek
• 4 kétszínű LED

Zöld = adatátvitel / Sárga = hiba

• 1 kulcsos kapcsoló

LED-teszt

Ház anyaga

ABS műanyag (UL94 V−0)

Ház színe

fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

110 x 90 x 60 mm

Tömeg

150 g

Környezeti feltételek

Poz
.

Jelölés

Csatlakozások

1

SDI 1 +

1. Adatátviteli útvonal

2

SDI 1 -

Adatbemenet -

3

SDO 1 +

Adatbemenet +

www.boschsecurity.com

Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és + 60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

max. 95%, nem kondenzálódó

Védelmi kategória az
IEC 60529 szabvány szerint

IP 30

Adatbemenet +

Bosch Security Systems B.V.
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Rendelési információ

1

FPE-5000-UGM Csatoló modul
az FPA‑5000 és az FPA-1200 típusú tűzjelző központok
fólérendelt rendszerekhez való csatlakoztatásához (UGM
2020, FAT 2002/RE, FSM‑2000)
Rendelésszám FPE-5000-UGM
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CZM 0004 A 4 hagyományos
zónaillesztő modul

5/6

IN1 - / +

1. zónabemenetek („A” típusú, visszatérő
vonal esetén)

7/8

AUX2 + / -

Kiegészítő tápellátás* 2. zóna

9 / 10

OUT2 - / +

2. zónakimenetek („B” típusú vonal esetén
zónabemenet)

11 /
12

IN2 - / +

2. zónabemenetek („A” típusú, visszatérő
vonal esetén)

13 /
14

AUX3 + / -

Kiegészítő tápellátás* 3. zóna

15 /
16

OUT3 - / +

3. zónakimenetek („B” típusú vonal esetén
zónabemenet)

17 /
18

IN3 - / +

3. zónabemenetek („A” típusú, visszatérő
vonal esetén)

19 /
20

AUX4 + / -

Kiegészítő tápellátás* 4. zóna

21/
22

OUT4 -/ +

4. zónakimenetek („B” típusú vonal esetén
zónabemenet)

23 /
24

IN4 - / +

4. zónabemenetek („A” típusú, visszatérő
vonal esetén)
* +24 V DC, csatlakoztatható

Főbb tulajdonságok
u

két-, illetve négyvezetékes hagyományos elemek
csatlakoztatásához

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az összes kiegészítő feszültségkimenet (AUX 1 - AUX
4) egyidejűleg be- és kikapcsolható.
• 2 vezetékes és 4 vezetékes hagyományos eszközök
csatlakoztathatók.
• A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.
• A tűzérzékelő rendszer működtetéséhez az EN 54‑13
szabvány értelmében minden ág és T-elágazás EOLmodullal történő lezárása szükséges.
• Tartsa be a maximális vonalellenállást:
– 25 Ω hagyományos vonalak esetében FMC-300RW jelzésadóval vagy automatikus tűzérzékelőkvel
– 12 Ω hagyományos vonalak esetében FMC-120DKM kézi jelzésadóval.

A CZM 0004 A hagyományos perifériák csatlakoztatásához használható, négy felügyelt hagyományos vonalat
biztosít.

Rendszeráttekintés

Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

CZM 0004 A 4 hagyományos zónaillesztő modul

4

3,9 kOhm ellenállások

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemenő feszültség

20 V DC - 30 V DC (min - max)
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel
Poz.

Leírás

Csatlakozó

1/2

AUX1 + / -

Kiegészítő tápellátás* 1. zóna

3/4

OUT1 - / +

1. zónakimenetek („B” típusú vonal esetén
zónabemenet)

www.boschsecurity.com

• Készenlét (mind a 4
zóna)

65 mA (24 V DC esetén)

• Riasztás (mind a 4
zóna)

65 mA + 100 mA zónánként (24 V
DC esetén)

OUT1 - OUT4 kimenetek
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1

• Max. kimeneti feszültség

20 V DC ±5%

• Max. kimeneti áram

100 mA zónánként ±10%

• Max. vonali ellenállás

2 x 25 Ω zónánként

AUX1 - AUX4 kiegészítő tápellátás
• Max. kimeneti áram
(mind a 4 kimenet
összesen)

230 mA

Mechanikai jellemzők
Kezelő-/kijelzőelemek

8 db LED (4 vörös, 4 sárga)
4 billentyű

Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,0 x 3,8 x 2,4")

Tömeg
• Csomagolás nélkül

Kb. 135 g

• Csomagolással együtt

Kb. 270 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és 50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
CZM 0004 A 4 hagyományos zónaillesztő modul
hagyományos perifériák csatlakoztatásához; négy felügyelt hagyományos vonalat biztosít
Rendelésszám CZM 0004 A

Bosch Security Systems B.V.
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IOS 0020 A 20 mA
kommunikációs modul

7/8

AUX - / +

Tápegység, +24 V DC/max. 1,3 A

20 /
21 /22

RXD/TXD/GND

RS232 csatoló

Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel

15 mA (24 V DC esetén)

Max. kimeneti áram AUX

1,3 A 24 V DC esetén

Max. kábelhossz

Főbb tulajdonságok

• 20 mA csatoló

1000 m

• RS232 csatoló

3m

Mechanikai jellemzők
u

Perifériák csatlakoztatása soros illesztőn keresztül

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

Az IOS 0020 A kommunikációs modul a következő csatolókkal rendelkezik:
• S20 csatoló
• RS232 csatoló
• S1 csatoló
A Plena riasztórendszer RS232 illesztőn keresztül csatlakoztatható.

Rendszeráttekintés

Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg
• Csomagolás nélkül

kb. 175 g

• Csomagolással együtt

Kb. 350 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul
egy-egy S20, RS232 és S1 csatlakozási felületet biztosít
Rendelésszám IOS 0020 A

Poz.

Leírás

Csatlakozó

1/2

S1 IN/OUT

S1 csatoló

3/4

TX - / +

20 mA csatoló

5/6

RX + / -

20 mA csatoló

www.boschsecurity.com
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1

IOS 0232 A RS232
kommunikációs modul

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

IOS 0232 A RS232 kommunikációs modul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC (min - max)
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel

15 mA (24 V DC esetén)

Max. kábelhossz

3 m csatolónként

Mechanikai jellemzők

Főbb tulajdonságok

Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg

u

Perifériák csatlakoztatása soros illesztőn keresztül

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

Az RS232 kommunikációs modul két készülék, pl. Plena
riasztórendszer, laptop és nyomtató két független soros
illesztőn keresztül történő csatlakoztatására használható.

Rendszeráttekintés

• Csomagolás nélkül

kb. 180 g

• Csomagolással együtt

Kb. 230 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
IOS 0232 A RS232 kommunikációs modul
két eszköz csatlakoztatásához pl. Plena riasztórendszer,
laptop vagy nyomtató két független soros illesztőn keresztül
Rendelésszám IOS 0232 A

Poz.

Leírás

Csatlakozó

15 / 16 /
17

RXD1/TXD1/GND

RS232 1. interfész

20 / 21 /
22

RXD2/TXD2/GND

RS232 2. interfész

Bosch Security Systems B.V.
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ENO 0000 B tűzoltósági
csatolómodul

Főbb tulajdonságok

Rendszeráttekintés

1

Poz.

Leírás

Csatlakozó

1

A

Földelés

u

Tűzoltósági kezelőegység csatlakoztatása DIN
14675 szabványnak megfelelően

2

A

Távjelző eszköz vezérlő

3

C

Visszacsatolás érintkezője

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

4

ÜE

AWUG-hiba

5

NQuit

Nyugtázás

Az ENO 0000 B modul a DIN 14675 szabványnak megfelelő tűzoltósági kezelőegység csatlakoztatását teszi lehetővé:
• Tűzoltósághoz bekötött távjelző egység (AT 2000)
• SD kulcsőrző széf
• Jelzőfény (BEGA-lámpa, BL 200)
• Kioldó készülék felügyelete
• 4 szabadon programozható relé.
Az ENO 0000 B modult főként Németországban használják.

6

GND

Földelés

7/8

ÜE + / -

Távjelző eszköz áramellátása

9

1

Kulcsőrző doboz felügyelete

10

Átkötő 10-ről 11-re egy 12 V-os kulcsőrző doboz ajtónyitó mágneséhez.

11

2

Földelés

12

5

Ajtónyitó mágnes, +24 V, kb. 10 W

13

8

Zár felügyelete

14

6/7

Földelés

15

9

Fűtési rendszer, 24 V, kb. 8 W

16

10

Földelés

17 /
18

FSE + / -

Kioldó készülék felügyelete

19 /
20

⊗+/-

Jelzőfény, 24 V, kb. 10 W

21 32

1/2/3/4

1-4 relé

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Tűzjelző rendszer EN 54-2 szabványnak megfelelő
működtetéséhez az FMA‑AT2000‑GSM/-ISDN/-IP távjelző egységeket közvetlenül a tűzjelző központ mellé vagy annak belsejébe kell telepíteni. Távoli telepítés esetében a tűzjelző központhoz futó visszacsatoló vonal felügyeletét el kell látni.
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Tartozékok

1

Mennyiség

Alkatrészek

1

ENO 0000 A tűzoltósági illesztőmodul

2

Címkecsíkok

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel
• Készenlét

25 mA (24 V DC esetén)

• Minden relé vezérelve

60 mA (24 V DC esetén)

Érintkezőterhelés, relé

1 A / 30 V DC

Max. vezeték-ellenállás,
adatátviteli berendezés
(ÜE)

2 x 10 Ω

Max. kábelhossz, kulcsőrző
doboz

10 m

Kábeltípus, kulcsőrző széf

LiYY 10 x 0,5 mm2

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA‑766
(UL94 V‑0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm

Tömeg

Kb. 150 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és + 60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem lecsapódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
ENO 0000 B tűzoltósági csatolómodul
tűzoltósági kezelőegység DIN 14675 szabványnak megfelelő csatlakoztatásához
Rendelésszám ENO 0000 B
Hardvertartozékok
CPA 0000 A AT 2000 kábelkészlet
Az AT 2000 egység MPC-vezérlőhöz és ENO 0000 B modulhoz történő csatlakoztatására szolgál.
Rendelésszám CPA 0000 A

Bosch Security Systems B.V.
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IOP 0008 A bemeneti/kimeneti
modul

9-1
2

GND

Földelés

1320

IN1-IN8

8 bemenet, bemenetenként 5 V DC maximális
feszültséggel, 0,1 mA áramerősséggel

2124

GND

Földelés

Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

IOP 0008 A bemeneti/kimeneti modul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők

Főbb tulajdonságok
u

Illesztő elektromosan leválasztott bemenetekhez
és kimenetekhez

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

Az IOP 0008 A Bemeneti/kimeneti modul nyolc önálló digitális bemenettel és nyolc nyitott kollektoros kimenettel rendelkezik kijelzőkhöz vagy különböző elektromos
berendezések rugalmas csatlakoztatásához.

Rendszeráttekintés

Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel

10 mA (24 V DC esetén)

Kimenő áram

Max 1,5 A, névleges 700 mA (rövidzár
ellen védett)

Max. kábelhossz

3 m be-/kimenetenként

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg

Kb. 150 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
IOP 0008 A bemeneti/kimeneti modul
kijelzőkhöz vagy különböző elektromos berendezések rugalmas csatlakoztatásához nyolc önálló digitális bemenettel és nyolc nyitott kollektoros kimenettel rendelkezik
Rendelésszám IOP 0008 A

Poz.

Leírás

Csatlakozó

1-8

OUT1OUT8

8 kimenet, 35 V DC maximális feszültséggel,
700 mA névleges áramerősséggel

www.boschsecurity.com
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RML 0008 A relémodul

Rendszeráttekintés

1

Főbb tulajdonságok
u

8 szabadon programozható relékimenet

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

A modul nyolc átváltható (C típusú) relé-érintkezővel
rendelkezik a potenciálmentes kimeneti érintkezők biztosítására.
Mind a nyolc reléhez tartozik egy NO (normál állapotban
nyitott) és egy NC (normál állapotban zárt) érintkező.
A reléérintkező terhelésének maximális értéke 30 V DC/
1 A.

Poz.

Leírás

Csatlakozó

1-3

NO1 / C1 / NC1

1. relé

4-6

NO2 / C2 / NC2

2. relé

7-9

NO3/C3/NC3

3. relé

10-12

NO4/C4/NC4

4. relé

13-15

NO5/C5/NC5

5. relé

16-18

NO6/C6/NC6

6. relé

19-21

NO7/C7/NC7

7. relé

22-24

NO8/C8/NC8

8. relé

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

RML 0008 A Kisfeszültségű relémodul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel
• Készenlét

Bosch Security Systems B.V.

4 mA (24 V DC esetén)
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• Minden relé vezérelve
Max. ohmikus terhelés

68 mA (24 V DC esetén)

1

1 A 30 V DC esetén

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg

Kb. 150 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
RML 0008 A relémodul
8 váltóérintkezős relével (C típus) alacsony feszültséghez
Rendelésszám RML 0008 A
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RMH 0002 A relémodul
1

15 / 16

FB1 + / -

1. relé visszacsatolás

21 / 22

FB2 + / -

2. relé visszacsatolás

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

RMH 0002 A nagyfeszültségű relémodul

2

Címkecsíkok

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel

Főbb tulajdonságok
u

Kapcsolható áramerősség: 5 A

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

A modul két váltóérintkezős relével (C típusú) rendelkezik a külső elemek felügyelt csatlakoztatásához visszacsatolással, például pl.
• ajtótartó mágnesek
• Ventilátor
• füstelzárók
Minden relének van egy NO (normál állapotban nyitott)
és egy NC (normál állapotban zárt) érintkezője, és az
egyes reléket egy 6,3 A-es biztosíték védi.
A reléérintkező terhelésének maximális értéke 5 A
120 V/230 V AC esetén, és 5 A 30 V DC esetén.
A VdS 2496-os engedélyszáma szerint a relémodul oltórendszer csatolónként is használható.

Rendszeráttekintés

• Készenlét

10 mA (24 V DC esetén)

• Mindkét relé vezérelve

50 mA (24 V DC esetén)

Max. ohmikus terhelés

5 A 120/230 V AC esetén
5 A 30 V DC esetén

Visszacsatoló áram

Max. 4,5 mA relénként

Visszacsatoló feszültség

Max. 30 V DC

A visszacsatoló vonalbemenet maximális vonalellenállása

2 x 25 Ω

Biztosítékok

F1 = T 6,3 A, F2 = T 6,3 A

Mechanikai jellemzők
Kezelő-/kijelzőelemek

4 db LED (2 vörös, 2 zöld)
2 billentyű

Ház anyaga

PPO noril

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek

Kb.127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg

Kb. 135 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
Poz.

Leírás

Csatlakozó

1-3

NC1/C1/NO1

1. relé

10-12

NC2/C2/NO2

2. relé

Bosch Security Systems B.V.

RMH 0002 A relémodul
2 váltóérintkezős relével (C típus) magas feszültséghez,
külső eszközök felügyelt, visszacsatolással ellátott csatlakoztatásához
Rendelésszám RMH 0002 A
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NZM 0002 A hang-/fényjelző
zónamodul

Poz.

Leírás

Csatlakozó

1/2

B OUT1/A OUT1

NAC 1. zóna

3/4

B IN1/A IN1

5/6

B OUT2/A OUT2

7/8

B IN2/A IN2

17 /
18

DC + / -

Külső tápegység

19 /
20

BAT + / -

24 V DC bemenet, akkumulátorfeszültség

21 /
22

SYNC GND/OUT

Szinkronizációs kimenet

23 /
24

SYNC GND/IN

Szinkronizációs bemenet

NAC 2. zóna

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A tűzjelző rendszer EN 54-13 szabványnak megfelelő
működtetéséhez a hang-/fényjelző vonalat hurok topológia szerint kell tervezni.

Főbb tulajdonságok
u

A jelzőkészülékek felügyelt vezérlése feszültség polaritás fordítással

u

Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak
köszönhetően

Az NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul két felügyelt
vonalat biztosít. Ez lehetővé teszi a hang-/fényjelző berendezések két külön zónán történő csatolását.
A következők csatlakoztatása:
• Szirénák
• Villogók
• Kürtök
Az egyes zónák működési állapotát a piros és a sárga állapotkijelző mutatja.

Rendszeráttekintés

Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul

2

Címkecsíkok

2

3,9 kOhm ellenállások

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemenő feszültség

20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel
• Készenlét (2 zóna)

40 mA (24 V DC esetén)

• Riasztás (2 zóna)

65 mA (24 V DC esetén)

Max. kimeneti feszültség

29,5 V DC

Max. kimeneti áramerősség
• sínen keresztüli áramellátás esetén:

500 mA hang-/fényjelző berendezés zónavonalanként (riasztás esetén)

• Külső tápegység

3 A hang-/fényjelző berendezés zónavonalanként (riasztás esetén)

• Max. kábelhossz

A csatlakoztatott jeladó készülékek
típusától és számától függ

Mechanikai jellemzők

www.boschsecurity.com

Kezelő-/kijelzőelemek

4 db LED (2 vörös, 2 sárga)
2 gomb (LED-teszt)

Ház anyaga

ABS-műanyag, Polylac PA-766

Ház színe

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Bosch Security Systems B.V.
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1

Méretek

Kb. 127 x 96 x 60 mm

Tömeg

Kb. 135 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és + 60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul
2 hang-/fényjelző zóna csatolásához 2 felügyelt elsődleges vonal biztosított
Rendelésszám NZM 0002 A

Bosch Security Systems B.V.
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Központi sínek
1

Tartozékok
Típus

M
en
ny
is
ég

Alkatrészek

PRS-0002-C

1

Rövid központi sín, 2 modulhoz

PRD 0004 A

1
1

Hosszú központi sín, 4 modulhoz
Adatátviteli kábel

Főbb tulajdonságok
u

Azonnal használható sínek

u

Két vagy négy modulhoz elegendő

A rövid központi sín és a hosszú központi sín üvegszállal
megerősített műanyagból készült, két vagy négy modulhoz azonnal használható. Mindkét modul feszültségellátása, valamint a modulok és a központ közti teljes adatforgalom a sínben lévő csatlakozók segítségével zajlik.

Főbb funkciók
A modulok 5 V-os üzemi feszültségét biztosító DC/DC
átalakítóval rendelkező központi síneket a BCM-0000-B
akkumulátor-ellenőrző modul látja el 24 V feszültséggel.

PRS-0002-C Rövid központi sín

A rövid központi sín két modulhellyel rendelkezik.
A kezelő- és kijelzőegységgel ellátott központvezérlő mögötti rejtett helyzetéből adódóan a rövid központi sín a
következő, kezelő- és kijelzőelemek nélküli modulok felszerelésére szolgál:
• BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul
• IOS 0020 A és IOS 0232 A kommunikációs modulok

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemenő feszültség
Kimenő feszültség

24 V DC a BCM-0000-B egységen
keresztül
• 24 V DC a BCM-0000-B egységen keresztül
• 5 V DC a DC/DC átalakítón
keresztül

Mechanikai jellemzők
Anyaga

ABS műanyag, Polylac PA-766
(UL94 V-0)

Szín

Fényes felület, antracit, RAL 7016

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és 50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és 60 °C között

Rendelési információ
PRD 0004 A hosszú központsín
legfeljebb 4 modulhoz
Rendelésszám PRD 0004 A
PRS-0002-C rövid központi sín
Legfeljebb 2 modulhoz biztosít modulhelyeket.
Rendelésszám PRS-0002-C

PRD 0004 A Hosszú központi sín

A hosszú központi sín négy modulhellyel rendelkezik.

www.boschsecurity.com
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Központ-vezérlő
1

Főbb tulajdonságok
u

Akár 32 tűzjelző központ, távkezelő egység és
OPC-kiszolgáló összekapcsolása

u

Ethernet-csatlakozók hálózatba kapcsoláshoz és
OPC-csatlakozáshoz

u

Többszínű TFT érintőképernyő, 14,5 cm-es (5,7”),
22 kötött funkciójú billentyűvel az egyszerű szövegbevitelhez

u

Egyszerű használhatóság a könnyen áttekinthető
menüszerkezetnek köszönhetően

u

Többféle nyelvi változat és országspecifikus típusok

A központvezérlő a rendszer központi eleme, amely minden üzenetet megjelenít a kijelzőn. A teljes rendszer a kijelző feletti érintőképernyővel működtethető. A felhasználóbarát kialakítású kezelőfelülettel a legkülönbözőbb
helyzetekben Egyszerű, célirányos és intuitív kezelést
tesz lehetővé.
Az FSP-5000-RPS programozószoftver biztosítja az adott
országra szabott alkalmazást.

Rendszeráttekintés

Főbb funkciók
Hálózatba kapcsolás

Egyetlen hálózatban legfeljebb 32 tűzjelző központ, távkezelő egység és OPC-kiszolgáló kapcsolható össze. Az
alkalmazás követelményeitől függően különböző központvezérlők és külső kezelőegységek hálózati vagy helyi
csomópontként csoportosíthatók vagy definiálhatók. Egy
csoporton belül kizárólag az azonos csoporthoz tartozó
központok állapotai jeleníthetők meg. A csoportoktól
függetlenül a hálózati csomópontokon minden központ
állapota megjeleníthető és kezelhető. A helyi csomópontok az adott csoporthoz rendelt központ állapotát jelenítik meg.
Ha a hálózatba kapcsolás CAN- és/vagy Ethernet-interfészen keresztül történik, az alábbi csatlakozási topológiák
építhetők ki:
• Redundáns hurok CAN1- és CAN2-buszon keresztül
(max. 32 csomópont)
• Ethernet-hurok (max. 32 csomópont)
• Többszörös CAN-hurkok Ethernet-gerinccel és max.
32 csomóponttal
Optikai kábellel történő hálózatba kapcsolás esetén különböző konventereket használhat. A megfelelő konverterekre és a maximális vonali hosszakra vonatkozó részletes információk az FPA-5000 hálózatba kapcsolási útmutatóban találhatók (online formában letölthető).

Riasztásjelzés

A kijelzőelem egy nagy felbontású TFT érintőképernyő
(320 x 240 képpont), automatikusan aktivált háttérvilágítással. 11 LED nyújt folyamatos tájékoztatást a tűzjelző
központ, illetve a rendszer üzemállapotáról. További
LED-kijelzőmodulok, egyenként 16 jelzési ponttal, használhatók riasztás- és hibajelzésének megjelenítésére.

Üzenetek kezelése és feldolgozása

Az üzenetek kezelése és feldolgozása az ergonomikusan
tervezett vezérlőközponttal egyszerű és intuitív; a TFT
érintőképernyő többszínű megjelenítést és menü alapú
kezelést tesz lehetővé. E célból a kijelző jobb oldali, alsó
és felső szélén rögzített pozíciójú, érintő billentyűk, valamint az érintőképernyő területén virtuális billentyűk találhatók.
Az állapotjelző LED-ek alatt található kulcsos kapcsoló
két, programozható funkciójú kapcsolóállással rendelkezik, amely többek között az alábbiakra használható:
• Nappali és éjszakai üzemmód közti átkapcsolás
• Helyi riasztás be-/kikapcsolása (belső/külső riasztás)

Csatolók

A két portos Ethernet-interfész lehetővé teszi az IP-központ hálózatba kapcsolását vagy a BIS szoftver hozzáadását a helyi hálózathoz. Az Ethernet-interfész mellett
pedig egy USB-interfész is lehetővé teszi a kívánt konfiguráció betöltését.

Üzenetek mentése és nyomtatása
Poz.

Leírás

1

Állapotjelző LED-ek

Az üzenetek és események a készüléken belül kerülnek
mentésre, és bármikor megtekinthetők a kijelzőn. Az
üzenetek nyomtatására eseménynyomtató csatlakoztatható.

2

Kulcsos kapcsoló

Nyelvváltozatok

3

LCD érintőképernyő

4

Érintő billentyűk

Bosch Security Systems B.V.
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Rendelési információ

Az EN 54 2. részének megfelelően a több, mint 512 LSNelemmel rendelkező központokat redundánsan kell csatlakoztatni. E célból egy második alapház használható,
amely egy második központvezérlővel van ellátva.
A redundáns csatlakoztatáshoz CRP 0000 A kábelkészlet
szükséges.

MPC-0000-C központvezérlő, DE
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Német verzió.
Rendelésszám MPC-0000-C

Tartozékok
Me
nny
isé
g

Alkatrészek

1

Központvezérlő, kezelőfelület és felirati címkék a megfelelő
nyelveken, FSP-5000-RPS programozószoftver-CD

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

20 V DC - 30 V DC

Max. áramfelvétel
• Készenléti üzem

135 mA / 24 V DC

• Riasztás esetén

225 mA / 24 V DC

Max. kábelhossz
• CAN-hálózatba kapcsolás

1000 m,
konfigurációtól, topológiától és
kábeltípustól függően

• Ethernet/IP-hálózat optikai kábellel

24 - 40 km

Mechanikai jellemzők
Kijelzőegység

14,5 cm-es (5,7") többszínű TFT
kijelző 320 x 240 pixellel

Kezelőelem

Érintőképernyő

Állandó kezelőelemek

22 billentyű, 1 kulcsos kapcsoló,
1 újraindító gomb

Állandó képernyőelemek

11 LED

Csatolók

CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, USB,
RS232

Jelbemenetek

IN1/IN2

Méretek (ma. x szé. x mé.)

190 mm x 404 mm x 60 mm

Aktív felület (magasság x szélesség)

127,5 mm x 170 mm

Tömeg

kb. 2 kg

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

www.boschsecurity.com

MPC-1300-C központvezérlő, EN
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Angol verzió.
Rendelésszám MPC-1300-C
MPC-1400-C központvezérlő, PT
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Portugál verzió.
Rendelésszám MPC-1400-C
MPC-1500-C központvezérlő, CS
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Cseh verzió.
Rendelésszám MPC-1500-C
MPC-1600-C központvezérlő, HU
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Magyar verzió.
Rendelésszám MPC-1600-C
MPC-1700-C központvezérlő, IT-DE
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Olasz / német verzió.
Rendelésszám MPC-1700-C
MPC-2000-C központvezérlő, ES
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Spanyol verzió.
Rendelésszám MPC-2000-C
MPC-3000-C központvezérlő, PL
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Lengyel verzió.
Rendelésszám MPC-3000-C
MPC-5000-C központvezérlő, FR-NL
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Francia / holland verzió.
Rendelésszám MPC-5000-C
MPC-6000-C központvezérlő, EL
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Görög verzió.
Rendelésszám MPC-6000-C
MPC-7000-C központvezérlő, RO-EN
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Román / angol verzió.
Rendelésszám MPC-7000-C
MPC-8000-C központvezérlő, RU
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Orosz verzió.
Rendelésszám MPC-8000-C
MPC-9000-C központvezérlő, TR
A rendszer központi vezérlő eleme többszínű LCD érintőképernyővel. Török verzió.
Rendelésszám MPC-9000-C

Bosch Security Systems B.V.
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Hardvertartozékok

1

ADC 0064 A 64 pontos címkártya
MPC központvezérlőhöz
Rendelésszám ADC 0064 A
ADC 0128 A 128 pontos címkártya
MPC központvezérlőhöz
Rendelésszám ADC 0128 A
ADC 0512 A 512 pontos címkártya
MPC központvezérlőhöz
Rendelésszám ADC 0512 A
ADC 1024 A 1024 pontos címkártya
MPC központvezérlőhöz
Rendelésszám ADC 1024 A
ADC-2048-A 2048 pontos címkártya
MPC központvezérlőhöz
Rendelésszám ADC-2048-A

Bosch Security Systems B.V.
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Távkezelő egység

Poz.

Leírás

1

Állapotjelző LED-ek

2

Kulcsos kapcsoló

3

LCD érintőképernyő

4

Érintő billentyűk

1

Főbb funkciók
Hálózatba kapcsolás

Főbb tulajdonságok
u

A központ-vezérlő jeleivel megegyező jeleket közvetítő tűzjelző központ kényelmes távvezérlése

u

Többszínű kijelző

u

11 LED a rendszer üzemállapotának kijelzéséhez

u

Felületre szerelés és süllyesztve szerelés

A távkezelő egység kényelmes megoldást kínál az
FPA‑1200 moduláris tűzjelző központ, az FPA‑5000 moduláris tűzjelző központ vagy egy teljes központhálózat
távkezelésére. A felhasználói felület kialakítása megegyezik az FPA-1200 és az FPA-5000 központvezérlőével, ami
gyors és egyértelmű kezelést tesz lehetővé.
FPA-5000 tűzjelző központokból álló hálózatban legfeljebb 32 központvezérlő, távoli kezelőegység és OPC-kiszolgáló kapcsolható össze.
Az FPA‑1200 tűzjelző központ maximum három
FMR‑5000 távkezelő egységgel köthető hálózatba.

Rendszeráttekintés

Egyetlen hálózatban legfeljebb 32 tűzjelző központ, távkezelő egység és OPC-kiszolgáló kapcsolható össze. Az
alkalmazás követelményeitől függően különböző központvezérlők és külső kezelőegységek hálózati vagy helyi
csomópontként csoportosíthatók vagy definiálhatók. Egy
csoporton belül kizárólag az azonos csoporthoz tartozó
központok állapotai jeleníthetők meg. A csoportoktól
függetlenül a hálózati csomópontokon minden központ
állapota megjeleníthető és kezelhető. A helyi csomópontok az adott csoporthoz rendelt központ állapotát jelenítik meg.
Ha a hálózatba kapcsolás CAN- és/vagy Ethernet-interfészen keresztül történik, az alábbi csatlakozási topológiák
építhetők ki:
• Redundáns hurok CAN1- és CAN2-buszon keresztül
(max. 32 csomópont)
• Ethernet-hurok (max. 32 csomópont)
• Többszörös CAN-hurkok Ethernet-gerinccel és max.
32 csomóponttal
Optikai kábellel történő hálózatba kapcsolás esetén különböző konventereket használhat. A megfelelő konverterekre és a maximális vonali hosszakra vonatkozó részletes információk az FPA-5000 hálózatba kapcsolási útmutatóban találhatók (online formában letölthető).

Riasztásjelzés

A kijelzőelem egy nagy felbontású TFT érintőképernyő
(320 x 240 képpont), automatikusan aktivált háttérvilágítással. 11 LED nyújt folyamatos tájékoztatást a tűzjelző
központ, illetve a rendszer üzemállapotáról. További
LED-kijelzőmodulok, egyenként 16 jelzési ponttal, használhatók riasztás- és hibajelzésének megjelenítésére.

Üzenetek kezelése és feldolgozása

Az üzenetek kezelése és feldolgozása az ergonomikusan
tervezett vezérlőközponttal egyszerű és intuitív; a TFT
érintőképernyő többszínű megjelenítést és menü alapú
kezelést tesz lehetővé. E célból a kijelző jobb oldali, alsó
és felső szélén rögzített pozíciójú, érintő billentyűk, valamint az érintőképernyő területén virtuális billentyűk találhatók.
Az állapotjelző LED-ek alatt található kulcsos kapcsoló
két, programozható funkciójú kapcsolóállással rendelkezik, amely többek között az alábbiakra használható:
• Nappali és éjszakai üzemmód közti átkapcsolás
• Helyi riasztás be-/kikapcsolása (belső/külső riasztás)

Csatolók

A két portos Ethernet-interfész lehetővé teszi az IP-központ hálózatba kapcsolását vagy a BIS szoftver hozzáadását a helyi hálózathoz. Az Ethernet-interfész mellett
pedig egy USB-interfész is lehetővé teszi a kívánt konfiguráció betöltését.

www.boschsecurity.com
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Üzenetek mentése és nyomtatása

1

Az üzenetek és események a készüléken belül kerülnek
mentésre, és bármikor megtekinthetők a kijelzőn. Az
üzenetek nyomtatására eseménynyomtató csatlakoztatható.

Nyelvváltozatok

Ház anyaga és színe

ABS műanyag, világosszürke (a
RAL 7035-höz hasonló)

Tömeg

kb. 3 kg

Környezeti feltételek

A menü nyelve tetszés szerint választható.

Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Tanúsítványok és engedélyek

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

Régió

Tanúsítvány

Rendelési információ

Németország

VdS

G 208161 FMR-5000

Lengyelország

CNBOP

2919/2014 Certyfikat zgodnosci
FMR-5000-C-03

CNBOP

1805/2013 Świadectwo dopuszczenia
FMR-5000-C-03

FMR-5000-C-00 Távkezelő egység, DE
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Német verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-00

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrész

1

FMR-5000 távkezelő, felhasználói felület és címkecsík az
adott nyelven

1

Szakirodalom

Elektromos jellemzők
12 V DC - 30 V DC

Max. áramfelvétel
• Készenlét

140 mA / 24 V DC

• Riasztás

230 mA / 24 V DC

Max. ellenállás

FMR-5000-C-03 Távkezelő egység, PL
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Lengyel verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-03
FMR-5000-C-05 Távkezelő egység, FR-NL
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Francia / holland verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-05

Műszaki specifikációk

Üzemi feszültség

FMR-5000-C-02 Távkezelő egység, ES
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Spanyol verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-02

18 Ω

Max. kábelhossz
• CAN-hálózatba kapcsolás

1000 m
konfigurációtól, topológiától és
kábeltípustól függően

• Ethernet/IP-hálózat optikai kábellel

24 - 40 km

Mechanikai jellemzők
Kijelzőegység

14,5 cm-es (5,7") többszínű TFT
kijelző 320 x 240 pixellel

Kezelőszervek

Érintőképernyő 127,5 mm x
170 mm aktív felülettel

Rögzített kezelőszervek

22 billentyű, 1 kulcsos kapcsoló,
1 újraindító gomb

Rögzített kijelzőszervek

11 LED

Csatolók

CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, USB,
RS232

Jelbemenetek

IN1/IN2

Méretek (mag. x szél. x mélys.)

280 mm x 340 mm x 87 mm

LCD kijelző (mag. x szél.)

86 mm x 116 mm

Bosch Security Systems B.V.

FMR-5000-C-06 Távkezelő egység, EL
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Görög verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-06
FMR-5000-C-07 Távkezelő egység, RO-EN
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Román / angol verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-07
FMR-5000-C-08 Távkezelő egység, RU
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Orosz verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-08
FMR-5000-C-09 Távkezelő egység, TR
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Török verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-09
FMR-5000-C-13 Távkezelő egység, EN
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Angol verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-13
FMR-5000-C-14 Távkezelő egység, PT
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Portugál verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-14
FMR-5000-C-15 Távkezelő egység, CS
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Cseh verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-15
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FMR-5000-C-16 Távkezelő egység, HU
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Magyar verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-16

1

FMR-5000-C-17 Távkezelő egység, IT-DE
A központ távoli kezelése a központon történő kezlést
imitálja. Olasz / német verzió.
Rendelésszám FMR-5000-C-17
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Licenckulcsok

Rendszeráttekintés

Főbb tulajdonságok

Rendelési információ

1

u

Egyszerű és megbízható csatlakozás az OPC-szerverhez és/vagy a Praesideo vészhangosító rendszerhez

u

Könnyű telepítés egyszerű bővítménnyel

Licenckulcsok az FPA-1200 vagy FPA-5000 központok
vagy hálózatok OPC-szerverhez vagy egy Praesideo vészhangosító rendszerhez való csatlakoztatásához.
A licenckulcsok három különböző változatban érhetők el:
• ADC-5000-OPC-licenckulcs OPC-szerver csatlakozásához
• ADC-5000-VA-licenckulcs Praesideo csatlakozáshoz
• ADC-5000-OPC-VA-licenckulcs kombinált Praesideoés OPC-csatlakozáshoz

ADC-5000-OPC-licenckulcs

Az ADC‑5000‑OPC-licenckulcs megbízható kommunikációt tesz lehetővé az OPC-szerver és az FPA‑1200, az
FPA‑5000 típusú tűzjelző központ vagy hálózatok között.
Az OPC-szerver egy rendelkezésre álló OPC-licenckulcs
esetén képes több FPA-5000/1200 típusú tűzjelző központ vagy hálózat megfigyelésére.
Az OPC-szerver szoftver megtalálható az FSP‑5000‑RPS
CD-jén.

OPC-licenckulcs
Megbízható kommunikációt tesz lehetővé az OPC-szerver és az FPA‑1200 központ vagy FPA‑5000 központ vagy
hálózatok között.
Rendelésszám ADC-5000-OPC
Praesideo-licenckulcs
Lehetővé teszi az FPA-1200 központ és az FPA-5000 központok vagy hálózatok Praesideo vészhangosító rendszerhez történő csatlakoztatását.
Rendelésszám ADC-5000-VA
Praesideo- és OPC-licenckulcs
Lehetővé teszi az FPA-1200 és az FPA-5000 központok
vagy hálózatok Praesideo vészhangosító rendszerhez és
az OPC-szerverhez történő kombinált csatlakoztatását.
Rendelésszám ADC-5000-OPC-VA

ADC‑5000‑VA-licenckulcs

Az ADC-5000-VA lehetővé teszi az IP Ethernet adatinterakciót az FPA-5000/FPA-1200 tűzjelző központ és a
Praesideo vészhangosító rendszer között. Az összes
programozott hangzóna aktiválása egyetlen, további eszközöket nem igénylő adatkapcsolat által megvalósítható.

ADC‑5000‑OPC-VA-licenckulcs

Az OPC-szerverkapcsolat és a Praesideo vészhangosító
rendszer függetlenül aktiválhatók egyetlen licenckulcs
által.
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CPH 0006 A moduláris
központház 6 modulhoz,
keretre szerelhető

10

Tápegységkonzol 1 tápegységhez

11

2 x 12 V/45 Ah-s akkumulátor

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A CPH 0006 A keretre szerelhető moduláris központházhoz a következők szükségesek:
– FBH 0000 A nagyméretű szerelőkeret
vagy
– FRB 0019 A szerelőkészlet 482,6 mm (19") rackszekrénybe szereléshez.
• A szünetmentes tápegységhez való konzolt a gyárban szerelik be.
• A következőkkel szerelhető fel:
– 1 kezelővel és kijelzővel ellátott központvezérlő
(MPC) egység
– 1 PRS 0002 A 2 modulos rövid központi sín
– 1 PRD 0004 A 4 modulos hosszú központi sín
– 1 szünetmentes tápegység
– 2 x 12 V/45 Ah-s akkumulátor
• A következőkkel bővíthető:
– FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó jobb oldali zárral
– FDT 0003 elülső átlátszó ajtó bal oldali zárral

A CPH 0006 A ház a kezelő- és kijelzővel ellátott központvezérlő (MPC-) egység, akár hat modul, két 12 V/
45 Ah akkumulátor és egy tápegység befogadására alkalmas. A tápegységkonzolt a gyárban szerelik be.
A moduláris kialakításnak köszönhetően könnyen bővíthető.

Rendelési információ
CPH 0006 A moduláris központház 6 modulhoz, keretre szerelhető
felületre szereléshez vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám CPH 0006 A

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Szerelőkeret

2

Ház

3

MPC kezelő- és kijelzőegység központvezérlővel

4

3-6 modul

5

Hely 2 akkumulátor számára

6

Elülső ajtó, áttetsző (opcionális)

7

Csatlakozólemez (opcionális)

8

Központi sín 1-2 modulhoz (az MPC mögött)

9

Központi sín 3-6 modulhoz
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1

MPH 0010 A moduláris
központház 10 modulhoz,
keretre szerelhető

12

Központi sín 7-10 modulhoz

13

2 x 12 V/45 Ah-s akkumulátor
(külön tápegységházban)

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A MPH 0010 A keretre szerelhető moduláris központházhoz a következők szükségesek:
– FBH 0000 A nagyméretű szerelőkeret
vagy
– FRB 0019 A szerelőkészlet 482,6 mm (19") rackszekrénybe szereléshez.
• A következőkkel szerelhető fel:
– 1 kezelővel és kijelzővel ellátott központvezérlő
(MPC) egység
– 1 PRS 0002 A 2 modulos rövid központi sín
– 2 PRD 0004 A 4 modulos hosszú központi sín
• A következőkkel bővíthető:
– FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó jobb oldali zárral
– FDT 0003 elülső átlátszó ajtó bal oldali zárral

Tartozékok

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Ház

Rendelési információ
MPH 0010 A moduláris központház 10 modulhoz, keretre szerelhető
felületre szereléshez vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám MPH 0010 A

Poz.

Leírás

1

Szerelőkeret

2

Ház

3

MPC kezelő- és kijelzőegység központvezérlővel

4

3-6 modul

5

7-10 modul

6

Tápegység (külön házban)

7

Elülső ajtó, áttetsző (opcionális)

8

Csatlakozólemez (opcionális)

9

1-2 modul (az MPC mögött)

10

Központi sín 1-2 modulhoz

11

Központi sín 3-6 modulhoz
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EPH 0012 A keretre szerelhető
bővítőház 12 modulhoz

1

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az EPH 0012 A keretes szerelésű bővítőházhoz a következők szükségesek:
– FBH 0000 A nagyméretű szerelőkeret
vagy
– FRB 0019 A szerelőkészlet 482,6 mm (19") rackszekrénybe szereléshez.
• A következőkkel szerelhető fel:
– 3 PRD 0004 A 4 modulos hosszú központi sín
• A következőkkel bővíthető:
– FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó jobb oldali zárral
– FDT 0003 elülső átlátszó ajtó bal oldali zárral

Rendelési információ
EPH 0012 A keretre szerelhető bővítőház 12 modulhoz
felületre szereléshez vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám EPH 0012 A

www.boschsecurity.com
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1

USF 0000 A keretre
szerelhető, kisméretű
univerzális ház

Az USF 0000 A keretes szerelésű univerzális ház gyárilag
felszerelt szerelőlemezzel rendelkezik, mely az igényeknek megfelelő tartozékokkal látható el. Két elosztósínhez kiképzett szerelőnyílásokat tartalmaz.
Figyelem
Az elosztósíneket a csomag nem tartalmazza.

Rendszeráttekintés

Tartozékok
Poz.

Leírás

1

Ház

1

Szerelőlemez

Rendelési információ
USF 0000 A keretre szerelhető, kisméretű univerzális
ház
tartozék szerelőlemezzel,felületre szereléshez vagy
482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám USF 0000 A
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PSF 0002 A keretre szerelhető,
kisméretű tápegység

1

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Szerelőkeret

2

Ház

3

Rekesz 2 x 12 V/45 Ah-s akkumulátor és 1 szünetmentes tápegység számára

4

Tápegységkonzol 1 szünetmentes tápegységhez

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A PSF 0002 A tápegységházhoz (kisméretű keretes)
a következők szükségesek:
– FSH 0000 A kisméretű szerelőkeret
vagy
– FRS 0019 A rack szerelőkészlet 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez.

Rendelési információ
PSF 0002 A keretre szerelhető, kisméretű tápegység
felületre szereléshez vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám PSF 0002 A
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1

PMF 0004 A keretre
szerelhető, nagyméretű
tápegység

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Szerelőkeret

2

Ház

3

Rekesz 4 x 12 V/45 Ah akkumulátor és 1 szünetmentes tápegység számára

4

4 x 12 V/45 Ah-s akkumulátor

5

Tápegységkonzol 1 szünetmentes tápegységhez

Rendelési információ
PMF 0004 A keretre szerelhető, nagyméretű tápegység
felületre szereléshez vagy 482,6 mm-es (19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám PMF 0004 A
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FBH 0000 A nagyméretű
szerelőkeret

1

Rendelési információ
FBH 0000 A nagyméretű szerelőkeret
földelőrúddal ellátott CPH 0006 A, MPH 0010 A és
EPH 0012 A házakhoz szükséges,
Rendelésszám FBH 0000 A
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1

FMH 0000 A közepes méretű
szerelőkeret
Rendelési információ
FMH 0000 A közepes méretű szerelőkeret
a PMF 0004 A házhoz szükséges
Rendelésszám FMH 0000 A

Bosch Security Systems B.V.
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FSH 0000 A kisméretű
szerelőkeret

1

Rendelési információ
FSH 0000 A kisméretű szerelőkeret
PSF 0002 A és USF 0000A házakhoz szükséges
Rendelésszám FSH 0000 A

www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V.

54 | FPA-5000 Moduláris Tűzjelző Központ | Tartozékok - keretre szerelhető házakhoz, FPA-5000

1

FHS 0000 A nagyméretű
szerelőkeret elosztósínnel
A nagyméretű szerelőkeretet az EN 60715 szabványnak
megfelelő kivezetések csatlakoztatására szolgáló elosztósínnel szerelték fel.
A nagyméretű szerelőkeret a következő keretes szerelésű házakhoz az FBH 0000 A szerelőkeret helyett használható:
- CPH 0006 A
- MPH 0010 A
- EPH 0012 A.

Rendelési információ
FHS 0000 A nagyméretű szerelőkeret elosztósínnel
EN 60715 szabvány szerint, CPH 0006 A, MPH 0010 A és
EPH 0012 A házakhoz használható
Rendelésszám FHS 0000 A
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RLE 0000 A EU szabványú
csatlakozólemez
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1

HMP 0003 A szerelőlemez
konzolhoz
A HMP 0003 A szerelőlemez mind az FBH 0000 A, mind
az FHS 0000 A nagyméretű szerelőkeretben megtalálható.
A szerelőkeret csatolómodulok, külsőeszköz-vezérlők, relék és egyéb elemek beszereléséhez szükséges. Elosztósínnel is felszerelhető.
Figyelem
Az elosztósínt a csomag nem tartalmazza.

Rendelési információ
HMP 0003 A szerelőlemez konzolhoz
használható FBH 0000 A és FHS 0000 A szerelőkerettel
Rendelésszám HMP 0003 A
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FRB 0019 A szerelőkészlet
19''-os rack-szekrényben,
nagyméretű
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1

FRM 0019 A szerelőkészlet
19''-os rack-szekrényben,
közepes méretű
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FRS 0019 A szerelőkészlet
19''-os rack-szekrényben,
kisméretű
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FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó
1
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FDT 0003 A elülső átlátszó ajtó
1
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1

– 1 PRD 0004 A 4 modulos hosszú központi sín
– HPD 0000 A tápelosztó
– 1 FPO‑5000‑PSB‑CH tápegységkonzol központházakhoz
– 2 x 12 V/28 Ah-s akkumulátor
• A következőkkel bővíthető:
– FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó jobb oldali zárral
– FDT 0003 elülső átlátszó ajtó bal oldali zárral

HCP 0006 A moduláris
központház 6 modulhoz

Tartozékok
Poz.

Leírás

1

Ház

Rendelési információ
HCP 0006 A moduláris központház 6 modulhoz
felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám HCP 0006 A

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Ház

2

MPC kezelő- és kijelzőegység

3

3-6 modul

4

Hely 2 akkumulátor számára

5

Elülső ajtó, áttetsző (opcionális)

6

HPD 0000 A tápelosztó (opcionális)

7

1-2 modul

8

Központi sín 1-2 modulhoz

9

Központi sín 3-6 modulhoz

10

Tápegység

11

2 x 12 V/28 Ah-s akkumulátor

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A következőkkel szerelhető fel:
– 1 kezelővel és kijelzővel ellátott központvezérlő
(MPC) egység
– 1 PRS 0002 A 2 modulos rövid központi sín
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HBC 0010 A moduláris
központház 10 modulhoz

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A következőkkel szerelhető fel:
– 1 kezelővel és kijelzővel ellátott központvezérlő
(MPC) egység
– 1 PRS 0002 A 2 modulos rövid központi sín
– 2 PRD 0004 A 4 modulos hosszú központi sín
– HPD 0000 A tápelosztó
– 1 FPO‑5000‑PSB‑CH tápegységkonzol központházakhoz
– 2 x 12 V/28 Ah-s akkumulátor
• A következőkkel bővíthető:
– FDT 0001 A nagyméretű elülső átlátszó ajtó
jobb oldali zárral
– FDT 0002 A nagyméretű elülső átlátszó ajtó bal
oldali zárral

Tartozékok
Poz.

Leírás

1

Ház

Rendelési információ
Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Ház

2

MPC kezelő- és kijelzőegység

3

3-6 modul

4

7-10 modul

5

Hely 2 akkumulátor számára

6

Elülső ajtó, áttetsző (opcionális)

7

HPD 0000 A tápelosztó (opcionális)

8

1-2 modul

9

Központi sín 1-2 modulhoz

10

Központi sín 3-6 modulhoz

11

Központi sín 7-10 modulhoz

12

Tápegység

13

2 x 12 V/28 Ah-s akkumulátor
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HBC 0010 A moduláris központház 10 modulhoz
felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám HBC 0010 A
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1

HBE 0012 A moduláris
bővíthető ház 12 modulhoz
Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Ház

2

1-4 modul

3

5-8 modul

4

9-12 modul

5

Hely 2 akkumulátor vagy 1 tápelosztó számára

6

Elülső ajtó, áttetsző (opcionális)

7

Központi sín 1-4 modulhoz

8

Központi sín 5-8 modulhoz

9

Központi sín 9-12 modulhoz

10

Tápegység

11

2 x 12 V/28 Ah akkumulátor vagy
1 elosztó

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A következőkkel szerelhető fel:
– 3 PRD 0004 A 4 modulos hosszú központi sín
– 1 FPO‑5000‑PSB‑CH tápegységkonzol központházakhoz
– 2 x 12 V/28 Ah akkumulátor vagy
1 HPD 0000 A Tápelosztó
• A következőkkel bővíthető:
– FDT 0001 A nagyméretű elülső átlátszó ajtó
jobb oldali zárral
– FDT 0002 A nagyméretű elülső átlátszó ajtó bal
oldali zárral

Rendelési információ
HBE 0012 A moduláris bővíthető ház 12 modulhoz
felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám HBE 0012 A

Bosch Security Systems B.V.

www.boschsecurity.com

FPA-5000 Moduláris Tűzjelző Központ | Falra szerelhető házak, FPA-5000 | 65

PSS 0002 A - tápegység, kicsi
1

Rendszeráttekintés

Poz
.

Leírás

1

Ház

2

Ház előlap nélkül

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Berendezés-változatok:
– 2 db 12 V/28 Ah akkumulátor és 1
FPO‑5000‑PSB1 tápegység az akkumulátorok
között
– 1 HMP 0002 A hosszú szerelőlemez egyedi felszereléshez.
Figyelem
A HMP 0002 A szerelőlemez esetén a szerelőfuratokat a vevőnek a felszerelés helyszínén kell kifúrnia.

Tartozékok
Poz.

Leírás

1

Ház

Rendelési információ
PSS 0002 A - tápegység, kicsi
felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám PSS 0002 A
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PSB 0004 A - tápegység

Rendelési információ
PSB 0004 A - tápegység
felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám PSB 0004 A

1

Rendszeráttekintés

Po
z.

Leírás

1

Ház

2

Ház előlap nélkül

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Berendezés-változatok:
– 4 db 12 V/28 Ah akkumulátor és 1
FPO‑5000‑PSB1 tápegységkonzol
– 2 db 12 V/28 Ah akkumulátor és 1
FPO‑5000‑PSB1 tápegységkonzol
– 2 db 12 V/28 Ah akkumulátor, 1 FPO‑5000‑PSB1
tápegységkonzol, és 1 HPD 0000 A tápelosztó
– 2 db 12 V/28 Ah akkumulátor, 1 FPO‑5000‑PSB1
tápegységkonzol és 1 HMP 0001 A rövid szerelőlemez
Figyelem
A HMP 0001 A szerelőlemez esetén a szerelőfuratokat a vevőnek a felszerelés helyszínén kell kifúrnia.

Tartozékok
Poz.

Leírás

1

Ház
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DIB 0000 A elosztódoboz
1

A DIB 0000 A elosztódobozt EN 60715 kompatibilis elosztósínnel szerelték fel, és sorkapcsok elhelyezésére
szolgál.

Tartozékok
Poz.

Leírás

1

Az EN 60715 szabványnak megfelelő elosztósínnel felszerelt
ház

Rendelési információ
DIB 0000 A elosztódoboz
felületre szereléshez, süllyesztett vagy 482,6 mm-es
(19") rack-szekrénybe szereléshez
Rendelésszám DIB 0000 A
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RLU 0000 A csatlakozólemez
1
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FRK 0019 A szerelőkészlet
19''-os rack-szekrénybe
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FDT 0000 A elülső átlátszó ajtó
1
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FDT 0001 A nagyméretű elülső
átlátszó ajtó
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1

FDT 0002 A nagyméretű elülső
átlátszó ajtó
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FDT 0003 A elülső átlátszó ajtó
1
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1

UPS 2416 A univerzális
tápegység

Főbb funkciók
A tápegység fordított polaritás és túlfeszültség ellen védett.
A kimeneti feszültség felügyelt és a hőmérséklet-érzékelő jelének függvényében szabályozott. Hiba esetén a
FAULT (HIBA) kimenet 0 V értékre csökken.
Az univerzális tápegység üzemkész állapotát zöld LED
jelzi.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A tápegység tápegységkonzolba helyezve azonnal
üzemkész.

Tartozékok
Típus

Men
nyiség

Alkatrészek

UPS 2416 A

1

Univerzális tápegység, 24 V/5 A

Műszaki specifikációk
Az UPS 2416 A a központ teljes áramellátására szolgáló,
azonnal használható áramforrás

Rendszeráttekintés

Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

100 V AC ... 240 V AC

Bemenő frekvencia tartománya

50 Hz - 60 Hz

Hatásfok

> 85 %

Tartaléküzem idő

> 16 ms 115 V AC mellett

Kimenő feszültség

26 V DC ... 29 V DC (hőmérsékletfüggő)
Névleges: 26,8 V DC 40 °C-on

Max. kimeneti áram

6A

Maximális teljesítmény

160 W (állandó)

Mechanikai jellemzők
Hűtés

Ventilátor nélküli szellőztetés

Ház anyaga

Galvanizált alumínium

Ház színe

Matt fekete

Méretek

Kb. 200 x 100 x 40 mm

Tömeg

Kb. 780 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és 60 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Poz.

Leírás

Csatlakozó

1-3

ACL/ACN/G

Hálózati tápellátás

4/5

DC+ / DC-

27 V DC kimenet poz./neg.

Rendelési információ

6

HIBA

Tápellátási hiba

7/8

RTH+ / RTH-

Hőmérséklet-érzékelő poz./neg.

UPS 2416 A univerzális tápegység
a vezérlőközpont teljes áramellátására szolgáló, azonnal
üzembe helyezhető tápegység.
Rendelésszám UPS 2416 A
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CPR 0001 A nyomtatókábel
1
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1

CRP 0000 A redundáns
központvezérlő kábelkészlet

Rendelési információ
CRP 0000 A redundáns központvezérlő kábelkészlet
a központvezérlő és egy további MPC központvezérlő redundáns csatlakoztatására szolgál
Rendelésszám CRP 0000 A
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CBB 0000 A BCM/Battery
kábelkészlet

1

Ha a tápegység külön tápegységházban található,
CBB 0000 A kábelkészlet szükséges hozzá. A BCM-0000B akkumulátor-ellenőrző modul és az akkumulátorok
közti csatlakozókábel 180 cm hosszú.

Rendelési információ
CBB 0000 A BCM/Battery kábelkészlet
Egy akkumulátorpár és a tápegységház BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modulhoz történő csatlakoztatására
szolgál
Rendelésszám CBB 0000 A
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1

CPA 0000 A AT 2000
kábelkészlet

A CPB 0000 A kábelkészlet az AT 2000 távjelző egység
MPC-központvezérlőhöz és ENO 0000 B tűzoltósági illesztőmodulhoz történő csatlakoztatásához szükséges.

Tartozékok
1

Az AT 2000 távjelző eszköz MPC-központvezérlőhöz történő csatlakoztatására szolgáló kábel

1

Az AT 2000 távjelző eszköz (AT 2000 tűzjelző bővítéssel)
ENO 0000 B tűzoltósági illesztőmodulhoz történő csatlakoztatására szolgáló kábel

Rendelési információ
CPA 0000 A AT 2000 kábelkészlet
Az AT 2000 egység MPC-vezérlőhöz és ENO 0000 B modulhoz történő csatlakoztatására szolgál.
Rendelésszám CPA 0000 A
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THP 2020 A hőpapíros
nyomtató

1

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Felszereléshez szükséges méret

Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

Hőpapíros nyomtató csatlakozókábellel

1

USF 0000 A keretes szerelésű univerzális ház

1

Csatlakozókábel a nyomtatócsatoló-modulhoz
Figyelem
A hőpapíros nyomtatóhoz vagy FSH 0000 A kisméretű keret (felületre szereléshez), vagy
FRS 0002 A 19”-es, kisméretű rack szerelőkészlet (482,6 mm-es (19”-es) rack-szekrénybe szereléshez) szükséges.
A CPR 0001 A nyomtatókábel nem szükséges.

Rendelési információ
THP 2020 A hőpapíros nyomtató
alapkiépítésben keretre szerelt készülékházzal Kiegészítésként szükséges: FSH 0000 A kisméretű szerelőkeret
(felületszerelt) vagy FRS 0002 A 19”-es, kisméretű rack
szerelőkészlet.
Rendelésszám THP 2020 A
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PSL 0001 A kis címkecsíkok
1

A PSL 0001 A címkecsíkok csak az ANI 0016 A jelzőmodulhoz használhatók.
A csíkok szokványos lézernyomtatóval egyenként nyomtathatók. Ehhez az MPC-központvezérlőhöz mellékelt
CD-n található sablonfájl ad segítséget.

Tartozékok
Darabszám

Alkatrészek

20

Minden lap egyenként 10 nyomtatható csíkot tartalmaz

Rendelési információ
PSL 0001 A kis címkecsíkok
20 db lap egyenként 10 csíkkal, nyomtatható, az
ANI I0016 A jelzőmodulhoz
Rendelésszám PSL 0001 A
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PSK 0001 A széles
címkecsíkok

1

A PSK 0001 A címkecsíkok a következő funkcionális modulokhoz használhatók:
a BCM 0000 B, LSN 0300 A, LSN 1500 A, CZM 0004 A,
NZM0002 A, RMH 0002 A, CTM 0002 A és ENO 0000 B
A csíkok szokványos lézernyomtatóval egyenként nyomtathatók. Ehhez az MPC-központvezérlőhöz mellékelt
CD-n található sablonfájl ad segítséget.

Tartozékok
Darabszám

Alkatrészek

20

Minden lap egyenként 6 nyomtatható csíkot tartalmaz,

Rendelési információ
PSK 0001 A széles címkecsíkok
20 db lap egyenként 6 csíkkal, nyomtatható,
a BCM 0000 B, LSN 0300 A, LSN 1500 A, CZM 0004 A,
NZM 0002 A, RMH 0002 A, CTM 0002 A és ENO 0000 B
funkcionális modulhoz
Rendelésszám PSK 0001 A
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FDP 0001 A takarólemez
1

Az FDP 0001 A takarólemez az üres modulhelyek letakarására szolgál. A ház elülső borításának megfelelő ablakában kell elhelyezni.

Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

FDP 0001 A takarólemez

Rendelési információ
FDP 0001 A takarólemez
Az üres modulhelyekhez
Rendelésszám FDP 0001 A
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FSM-2000 tűzjelző rendszer

Csatlakoztathatóság

Akár 2000 érzékelési pontot és négy központot is csatlakoztathat az FSM-2000-hez. FPA-5000, FPA-1200,
UEZ 2000 LSN és BZ 500 LSN tűzjelző központokkal működik.

Elérhető nyelvek

Az FSM-2000 tűzjelző rendszer különböző nyelveken érhető el:
• német/angol
• spanyol/angol
• olasz/angol
• holland/angol
• lengyel/angol
• orosz/angol

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Hardverkövetelmények:
•
•
•
•
•
•
•

Főbb tulajdonságok
u

Egyszerű telepítés és kezelés

u

AutoCAD programból importálható alaprajzok

u

Nagyítás és pásztázás funkciók

u

Automatikus érzékelésipont-kiosztás az alaprajzon

u

Átfogó eseménynaplózás

Az FSM-2000 tűzjelző felügyeleti rendszer olyan grafikus
kezelői felület, amely ellátja az összesen akár 2000 érzékelési ponttal rendelkező kis- és közepes méretű tűzjelző rendszerek megjelenítését és felügyeletét. Maximum
négy központhoz csatlakoztatható, az alábbi típusok közül: FPA-5000, FPA-1200, UEZ 2000 LSN és BZ 500 LSN.

USB-port
CD-ROM
3,5” lemezmeghajtó
4 COM-port
RAM 1024 MB (szerver), 512 MB (kliens)
10 GB merevlemez-memória
100 Mbit-es hálózati kártya

Szoftverkövetelmények:

• Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server
(Német és angol operációs rendszer)
• Internet Explorer 5.0 vagy 6.0 verzió
• MSDE 2000
• Microsoft IIS 5.0 (Windows 2000, Windows XP),
Microsoft IIS 6.0 (Windows 20003 Server)

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrész

Főbb funkciók

1

Telepítő CD

Telepítés és működtetés

1

USB-hardverkulcs

1

Floppy-lemez a Dongle.crp fájllal

Egy varázsló segítségével néhány lépésben elvégezheti a
telepítést és a beállításokat. Logikusan elrendezett ábrák és ikonok segítik az események pontos észlelését és
a megfelelő intézkedések meghozatalát.

AutoCAD programból importálható alaprajzok

Dwg-fájl formátumban alaprajzokat importálhat az AutoCAD programból. A szoftver automatikusan hozzárendeli
a tűzjelző központ eszközlistáját a rajzhoz.

Jogosultságok

Tetszőleges számú rendszerkezelőt hozhat létre, és azokat feladataik alapján a három jogosultsági csoport egyikébe sorolhatja: felhasználó, telepítő vagy rendszergazda. Egy időben legfeljebb két rendszerkezelő lehet bejelentkezve.

Nagyítás és pásztázás funkciók

Ezzel a két funkcióval kényelmesen mozoghat a szint
alaprajzán. A nagyítás funkcióval felnagyíthat vagy lekicsinyíthet bizonyos területeket. A pásztázás funkció segítségével a szint alaprajzát tetszőleges irányba mozgathatja.

Rendelési információ
FSM-2000-ES tűzjelző rendszer, spanyol/angol változat
Továbbá rendelhető:
- OVS átalakító
- DSUB 9F-9M csatlakozókábel
- IOS 0020 A 20 mA-es kommunikációs modul
(FPA-5000/FPA-1200) vagy SM 20 csatolómodul
(UEZ 2000 LSN/BZ 500 LSN)
Rendelésszám FSM-2000-ES
FSM-2000-IT tűzjelző rendszer, olasz/angol változat
Továbbá rendelhető:
- OVS átalakító
- DSUB 9F-9M csatlakozókábel
- IOS 0020 A 20 mA-es kommunikációs modul
(FPA-5000/FPA-1200) vagy SM 20 csatolómodul
(UEZ 2000 LSN/BZ 500 LSN)
Rendelésszám FSM-2000-IT

Eseménynaplózás

Az eseménynaplóba minden folyamat és minden művelet
rögzítésre kerül. Statisztikákat és biztonsági másolatokat készíthet, kinyomtathatja az eseménynaplót és különböző kritériumok szerint kereshet.
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1

FSM-2000-NL tűzjelző rendszer, holland/angol változat
Továbbá rendelhető:
- OVS átalakító
- DSUB 9F-9M csatlakozókábel
- IOS 0020 A 20 mA-es kommunikációs modul
(FPA-5000/FPA-1200) vagy SM 20 csatolómodul
(UEZ 2000 LSN/BZ 500 LSN)
Rendelésszám FSM-2000-NL
FSM-2000-PL tűzjelző rendszer, lengyel/angol változat
Továbbá rendelhető:
- OVS átalakító
- DSUB 9F-9M csatlakozókábel
- IOS 0020 A 20 mA-es kommunikációs modul
(FPA-5000/FPA-1200) vagy SM 20 csatolómodul
(UEZ 2000 LSN/BZ 500 LSN)
Rendelésszám FSM-2000-PL
Hardvertartozékok
IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul
egy-egy S20, RS232 és S1 csatlakozási felületet biztosít
Rendelésszám IOS 0020 A

Bosch Security Systems B.V.
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Tartozékok - BZ 500 LSN
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Tartozékok - UEZ 2000 LSN
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ERWE 10 feszültség-átalakító

2

Rendelési információ
ERWE 10 feszültség-átalakító
A csatlakoztatáshoz az NBK 100 LSN, NTK 100 LSN,
NSB 100 LSN, MSS 401, ERT 100, FK 100 LSN egységek
a NEV 300 LSN csatlakozókártyába dugaszolhatók
Rendelésszám ERWE 10

Bosch Security Systems B.V.
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ERLE 10 vonalbővítő kártya

2
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ERSE 10 csatolóbővítő

2
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SM 20 csatolómodul

2
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SM 24 csatolómodul

2
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BS ATE 100 LSN LED-es
bővítőkártya, vörös
2
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ATE 100 LSN LED-es
bővítőkártya, vörös
2
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BS NRK‑N hálózati relékártya

2
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MOD 300 Modem

2
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DR 500 T/AV asztali nyomtató

2
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Oltóberendezés
szervizkapcsolója
2
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LVM 100 vonalbővítő kártya

2
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SM 20 csatolómodul

2
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SM 24 csatolómodul

2
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MOD 300 Modem

2
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DR 2020 T/AV papírtároló
hengerrel
2
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DR 2020 T eseménynyomtató
papírtároló henger nélkül
2

Műszaki specifikációk
Lásd a papírtároló hengerrel rendelkező modellt
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FPC-500 hagyományos tűzjelző
központ

Z1…Z8

Max. 8 zónáig

IN1, IN2

Max. 2 bemenet (FPC‑500‑2 és FPC‑500-4: egy bemenet)
Két jelző áramkör kimenet (egyenként 500 mA)

3

ALARM RLY,
FAULT RLY

Riasztás és hiba relé

AUX

Kiegészítő tápegység (500 mA)
Vésztápegység, max 2 x 7,2 Ah-ig

Főbb tulajdonságok

1

LED-kijelzők

Magas minőségű modern megjelenés – alkalmas a
közforgalmú területekre

2

Zónaszámmal ellátott LCD-kijelző

3

Zónagombok és zónaállapot-kijelzők

u

Szöveges LCD kijelző

4

Kezelőpult

u

Kapható 2, 4 vagy 8 zónához, 64, 128 vagy 256 érzékelőhöz

Főbb funkciók

u

EOL modul opcionális használata (EN 54-13 követelmény)

u

Erőteljes 3 A-es tápellátás

u

Az FPC‑500‑x hagyományos tűzjelző központ az ideális
megoldás kis és közepes méretű objektumokhoz. A bevált hagyományos zónatechnológiának köszönhetően
költségkímélő tűzjelző rendszer telepíthető.
Három típus áll rendelkezésre:
• FPC‑500‑2: 2 zóna maximálisan 64 érzékelőhöz
• FPC‑500‑4: 4 zóna maximálisan 128 érzékelőhöz
• FPC‑500‑8: 8 zóna maximálisan 256 érzékelőhöz
A beépített LCD kijelzővel lehet a központot programozni és működtetni.
Az opcionális kiegészítők, mint a relémodulok, nyitott
kollektoros modulok és kulcsos kapcsolók lehetővé teszik a felhasználói igények szerinti további testre szabást.

Rendszeráttekintés

Az FPC-500 sorozat tűzjelző központjai az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:
• Riasztás megerősítése
• Kétérzékelős függőség
• Kétzónás függőség
• Köztes riasztás tárolása
• Programozható késleltetések
• Átkapcsolás nappali és éjszakai üzemmód között
(AV)
• Esemény- és tesztelőzmények
• Riasztásszámláló

Működési szintek

A tűzjelző központoknak három különböző működési
szintje van. Az 1. szinthez nem szükséges hozzáférési
kód. A 2. és 3. szinthez négyjegyű kód szükséges (a 2.
szint opcionális kulcsos kapcsolóval is elérhető). A 2. és
3. szint hozzáférési kódjai változtathatók.
Különböző tesztfunkciók állnak rendelkezésre. Az 1.
szinten LED, zümmer és LCD tesztek futtathatók. A 2. és
3. szinten további tesztek futtathatók a zónákhoz, kimenetekhez és jelző áramkörökhöz.

Programozás

A központ a billentyűzettel és az LCD-kijelzővel könnyen
programozható. A zónák egymástól függetlenül konfigurálhatók az egyéni igényekre szabás érdekében. Az alapértelmezett program segíti a gyors megismerkedést a
rendszerrel és azt sok alkalmazás esetében csak kismértékben kell módosítani.
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Tanúsítványok és engedélyek

6) Maximális áramfelvétel

2,3 A

Az elérhető lehetőségek az EN 54‑2:1997/A1:2006 szabványnak megfelelően a következők:
• Riasztásszámláló
• Ellenőrzési feltétel
• Kimenet tűzjelző berendezésekhez
• Kimenetek késleltetése
• Függőségek egynél több riasztástól
– A típusú függőség
– B típusú függőség

7) Akkumulátor maximális belső
ellenállása

800 mOhm

Imin

70 mA

Imax, a

0,7 A

Imax, b

2,3 A

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FPC-500

CPD

0786-CPD-21105 FPC-500

Németország

VdS

VdS-G211100 FPC-500

Belgium

BOSEC

FPC-500 EN54-13

Magyarország

TMT

TMT-15/2012 FPC-500

Horvátország

ELTEH

145-SF/12 FPC 500

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A tűzjelző központot zárt térben, száraz, felügyelt
helyen kell telepíteni, vegye figyelembe a környezeti
feltételeket (lásd Műszaki adatok).
• A tűzjelző központot úgy szerelje fel a falra, hogy az
LCD-kijelző szemmagasságban legyen.
• Az akkumulátor optimális élettartamának elérése érdekében a tűzjelző központot csak a megengedett
üzemi hőmérsékleten (0°C és +40°C között) szabad
működtetni.
• A tervezés során figyelembe kell venni az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat.
• Vegye figyelembe a helyi hatóságok és intézmények
követelményeit (rendőrség, tűzoltóság).
• A tűzérzékelő rendszer működtetéséhez az EN 54‑13
szabvány értelmében minden zónát EOL-modullal
kell lezárni.

Karbantartás

A karbantartási és felügyeleti munkákat rendszeresen,
megfelelően kiképzett szakemberekkel kell elvégeztetni.
A Bosch Sicherheitssysteme GmbH javasolja a minimum
évente egyszer végrehajtandó működésbeli és szemrevételezéses ellenőrzést.

Műszaki adatok az EN 54-4 szabvány 7.1-es fejezete
szerint

a) Ez az FPC‑500 tűzjelző rendszerben használt tápegység. A tűzjelző rendszert és a csatlakoztatott perifériákat
táplálja, és a két csatlakoztatható akkumulátort tölti.
b) Műszaki adatok

3

9) Vonalparaméter
Akkumulátor

Az alapkiépítés tartalmazza a kábelt

Nyomtatott áramköri tápellátás

gyárilag elvégzett vezetékezés

230 voltos tápellátás

1,5 mm2 szabványkábel (max.)

c) A tápegység az FPC‑500 hagyományos tűzjelző központ előre összeszerelt része. Nincs szükség további telepítési információkra.
1) A környezeti feltételeket az alábbi műszaki adatok tartalmazzák.
2) A tápegység az FPC‑500 hagyományos tűzjelző központ előre összeszerelt része. Nincs szükség további
szerelési utasításokra.
3) A csatlakoztatási utasításokat az FPC‑500 telepítési
útmutatója tartalmazza.
d) A tápegység az FPC‑500 hagyományos tűzjelző központ előre összeszerelt része. Nincs szükség további
üzembe helyezési utasításokra.
e) A tápegység az FPC‑500 hagyományos tűzjelző központ előre összeszerelt része. Nincs szükség további kezelési utasításokra.
f) A karbantartási és felügyeleti munkákat rendszeresen,
megfelelően kiképzett szakemberekkel kell elvégeztetni.
A Bosch Sicherheitssysteme GmbH javasolja a minimum
évente egyszer végrehajtandó működésbeli és szemrevételezéses ellenőrzést.
Rendszeresen cserélje az akkumulátorokat. Az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

FPC-500-2/FPC-500-4/FPC-500-8 tűzjelző központ

1

Címkecsíkok a zónákhoz

1

Címkecsíkok a LED-ekhez

1

Gyors telepítési útmutató

1

Gyors üzemeltetési útmutató

1

A telepítési és használati útmutatót, az akkumulátorkapacitás kalkulátort és a szoftverfrissítő eszközt tartalmazó
CD

1

EOL-ellenállások a zónákhoz és a bemenetekhez

1) Ajánlott terhelés

61 W

2) Bemenő feszültség

230 VAC +10%/-15%, 50-60 Hz

Üzemi feszültség

26 VDC – 29 VDC

1

Akkumulátor kábelkészlete

3) Kommunikációs paraméter

nincs

1

Kábelkötegelők a betápkábel rögzítéséhez a tápegységen

4) Biztosíték névleges áramerőssége

3,15 A / 250 V

2

Gumipárnák az akkumulátorok rögzítéséhez

5) Akkumulátorok

2 x 7,0 – 7,2 Ah (max.) ólomsavas akkumulátor
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Műszaki specifikációk

3

• max. kábelellenállás

FPC‑500‑2

FPC‑500‑4

FPC‑500‑8

Érzékelő zónák

2

4

8

Érzékelők maximális
száma az EN 54‑2
szabvány szerint

64

128

256

32

Érzékelők maximális
száma zónánként az
EN 54‑2 szabvány
szerint
Bővítőmodulok max.
száma

0

2

1

2

AUX-kimenet

1

NAC kimenet

2

Relék

2

Riasztásszámláló

1000 esemény

Tesztelőzmény

Bemenő feszültség
Max. áramfelvétel AC

FPC‑500‑8

230 VAC +10%/-15%, 50-60 Hz
275 mA

312 mA

Teljesítményfelvétel
Üzemi feszültség

• max. kábelellenállás

22,5 Ω
Nincs induktív terhelés.

• kapcsolható
áramerősség

20 mA 24 VDC esetén

• max. kábelellenállás

22,5 Ω

ajánlott kábeltípus

Árnyékolatlan kábel, 0,8 mm kábelátmérő,
legfeljebb 1,5 mm² kábel-keresztmetszet
2 x 7,2 Ah (max.)

• max. belső ellenállás

800 mΩ

• áramfelvétel

2,3 A
5 A 60 V esetén

Kisülési feszültség
küszöbértéke

Elektromos jellemzők
FPC‑500‑4

1 A 30 VDC esetén

• biztosíték

1000 tesztesemény

FPC‑500‑2

• kapcsolható
áramerősség

Akkumulátorok

999 riasztás

Eseménytár

Relé kimenetek

OC kimenetek

1

Prog. bemenetek

22,5 Ω

375 mA

21,4 V

Kommunikációs paraméterek
NAC
Normál

80 W

• A-

10 – 15 V

21,4 VDC - 29 VDC

• B+

0 – 0,5 V

Imin

70 mA

Tűzjelzés

Imax, a

0,7 A

• A-

0–1V

Imax, b

2,3 A

• B+

21 – 29 V

Bemenetek

Zónák
20 VDC ±1 VDC

• feszültség
• áram

max. 100 mA ±5 mA

• max. kábelellenállás

22,5 Ω

• Riasztási ellenállás

820 Ω ±5%

• Vonallezáró ellenállás

3,9 kΩ ±1%

Zóna (ellenállásokkal)
• Riasztási ellenállás

820 Ω ±5%
910 Ω ±5%
Nincs kétérzékelős függőség:
680 Ω ±5%

• Vonallezáró ellenállás

3,9 kΩ ±1%

AUX
• feszültség

21 VDC - 29 VDC

• áram

500 mA ±10%

• max. kábelellenállás

22,5 Ω

Zóna (EOL-modullal)
• Riasztási ellenállás

• biztosíték

0,75 A 60 V esetén

NAC
• feszültség
• áram

21 VDC - 29 VDC

Mechanikai jellemzők

mindegyik 500 mA ±10%

• biztosíték

Bosch Security Systems B.V.

0,75 A 60 V esetén

820 Ω ±5%
910 Ω ±5%
Nincs kétérzékelős függőség:
680 Ω ±5%

FPC‑500‑2
Méretek
(ma. x szé. x mé.)

FPC‑500‑4

FPC‑500‑8

351 x 351 x 90 mm
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Tömeg

2200 g, akkumulátorok nélkül

Ház anyaga
• Elülső rész

ABS+PC

• Hátulsó rész

ABS-FR

Ház színe
• Elülső rész

RAL 9003 (feltűnő fehér)

3

PANTONE 10 C (hideg szürke)

• Hátulsó rész

Környezeti feltételek
FPC‑500‑2

FPC‑500‑4

Védelmi osztály az
EN 60529 szabvány
szerint

IP 30

Védelmi kategória az
EN 60950 szerint

II

EMC-kibocsátás

EN 61000-6-3

EMC immunitás

EN 50130-4

Rezgések

FPC‑500‑8

EN 60068-2-6

Megengedett üzemi
hőmérséklet

0°C és +40°C között

Megengedett tárolási
hőmérséklet

-10°C és +55°C között

Megengedett relatív
páratartalom

95%, nem kondenzálódó

Rendelési információ
FPC-500-2 hagyományos tűzjelző központ
Rendelésszám FPC-500-2
FPC-500-4 hagyományos tűzjelző központ
Rendelésszám FPC-500-4
FPC-500-8 hagyományos tűzjelző központ
Rendelésszám FPC-500-8
Hardvertartozékok
Relé bővítőmodul
Rendelésszám FPC-500-RLYEXT
OC bővítőmodul
Rendelésszám FPC-500-OCEXT
Hozzáférési kulcs
Rendelésszám FPC-500-KEY
FLM-320-EOL2W hagyományos kétvezetékes EOL-modul
a hagyományos vonalak EN 54‑13 szabványnak megfelelő
lezárásához
Rendelésszám FLM-320-EOL2W
FLM-320-EOL4W-S hagyományos négyvezetékes EOLmodul
a hagyományos vonalak EN 54‑13 szabványnak megfelelő
lezárásához
Rendelésszám FLM-320-EOL4W-S
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LSN-kijelzők
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BAT 100 LSN kijelzőpanel

Tervezési példa:

Főbb tulajdonságok

4

u

Legfeljebb 3 db ATG 100 LSN-készlettel bővíthető

u

32, 64 vagy 96 vörös vagy sárga LED

u

Felügyelt adatkommunikáció tűzjelző központ - kijelző egység

u

Szakadás vagy rövidzárlat esetén az LSN-hurok
funkcióinak megőrzése két beépített leválasztóval

A BAT 100 LSN kijelzőpanel univerzálisan használható távoli párhuzamos kijelző, max. 96 LED-del (például legfeljebb 96 érzékelőzónához).

Rendszeráttekintés

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrész

1

BAT 100 LSN kijelzőpanel

Műszaki specifikációk
Elektronikus jellemzők
ATG 100 LSN-modul
Tétel

Leírás
BAT 100 LSN, fedél nélkül látható

1

A ház alsó része

2

ATG 32 LED-del

3

„LED test” (LED-teszt), illetve „buzzer off” (hangjelző ki)
billentyű

4

Szabotázs-érintkező

Üzemi feszültség
• LSN-rész

+12 V DC - +30 V DC

• egyéb funkciók

+8 V DC - +30 V DC

Áramfelvétel
• LSN-rész

3 mA

• egyéb funkciók

- mind a 32 LED kikapcsolva:
max. 6 mA
- mind a 32 LED bekapcsolva:
max. 160 mA

Főbb funkciók
A BAT 100 LSN kijelzőpanel érzékelők vagy érzékelőzónák hiba- és/vagy riasztásjelzéseinek megjelenítésére
szolgál.
Összesen három ATG 100 LSN kártya szerelhető be egy
BAT 100 LSN házba. Egyetlen ATG 100 LSN kártya 32 piros LED-et tartalmaz riasztásjelzőként vagy 32 sárga
LED-et hibajelzőként. A kijelző egység „vegyesen” is szerelhető (vörös és sárga LED-ekkel), különböző ATG 100
LSN-készletek csatlakoztatásával. A LED-ek nyomtatott
feliratok segítségével címkézhetők.
A készüléken rendelkezik egy zümmerrel és egy visszaállítás gombbal a zümmer némítására. Riasztás hiányában
a LED-teszt a „Visszaállítás” gombbal hajtható végre.
Az ATG 100 LSN-készletek beépített leválasztókkal rendelkeznek az LSN-hurokelemek funkciójának fenntartásához kábelszakadás vagy rövidzárlat esetén.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A BAT 100 LSN kijelzőpanel az LSN-hurkok vagy
LSN-ágak bármely pontjába beépíthető.
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Mechanikai jellemzők
BAT100LSN ház
Méretek (ma x szé x mé)

270 x 270 x 75 mm

Anyaga

Műanyag, ABS Terluran

Színe

Világosszürke, RAL 9002

Tömeg

Kb. 1 kg

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 és +60 °C között

Különleges jellemzők
LED-villogás gyakorisága

0,8 Hz

LED-színek

Vörös, sárga

www.boschsecurity.com
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FPP‑5000‑TI hibacsatoló modul
az FPP‑5000 tápegységhez

Főbb funkciók

5

Főbb tulajdonságok
u

A modult egyszerűen a központi sínbe illesztve a
rendszer automatikusan felismeri azt.

u

Hibaüzenet-továbbítás a hálózathiba-jelekről és az
akkumulátorhiba-jelekről az LSN helyi biztonsági
hálózaton keresztül.

Az FPP-5000-TI az FPP-5000 jelű (24 V/6 A) külső tápegységkészlet bővítménye. Hibaüzeneteket továbbít a
hálózati és az akkumulátor hibajelzésekről a tűzjelző központba, az LSN helyi biztonsági hálózaton keresztül. A
két hibaüzenet a BCM 0000 A akkumulátor-vezérlő modul megfelelő kimeneteiről érkezik. A modul közvetlenül
csatlakozik az LSN-adatbuszra, és tápellátását is az LSNadatbuszról nyeri.
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Poz.

jelölése

Csatlakozások

1

AUX1 -

2

AUX1 +

Bejövő kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok továbbvezetéshez)

3

LSN1 a1 -

4

LSN1 b1 +

5

Árnyékolás

6

Árnyékolás

7

AUX2 -

8

AUX2 +

9

LSN1 a2 -

10

LSN1 b2 +

11

AC HIBA -

12

AC HIBA +

13

AKKUMULÁTORHIBA -

14

AKKUMULÁTORHIBA +

Bejövő LSN

Árnyékolt vezeték

Kimenő kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok továbbvezetéshez)
Kimenő LSN

Hálózati hiba bemenet

Akkumulátorhiba bemenet

www.boschsecurity.com
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Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FPP-5000

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemenő feszültség (min - max)

15 – 33 V DC

Maximális áramfelvétel

1,15 mA 24 V DC-nél (LSN-ről)

Mechanikai jellemzők
Cím beállítása

Nyolc DIP-kapcsolón keresztül

Burkolat anyaga és színe

ABS-műanyag, (UL94 V-0), félfényes antracit, RAL 7016

Méretek (szé x ma x mé)

Kb. 127 x 96 x 60 mm
)

5

Környezeti feltételek
Védelmi besorolás az IEC 60529
szabvány szerint

IP 20

Megengedett működési hőmérséklet

-5 °C és 50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és 60 °C között

Relatív páratartalom

Max. 95% nem lecsapódó

Rendelési információ
FPP‑5000‑TI hibacsatoló modul az FPP‑5000 tápegységhez
használható FPP-5000 jelű külső tápegységkészlethez
(24 V/6 A)
Rendelésszám FPP-5000-TI
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FPP-5000
külső tápegység 24 V/6 A
Főbb tulajdonságok

5

u

Hőmérséklet- és idővezérelt töltési folyamat

u

Egyenként elektronikusan biztosított és párhuzamosan csatlakoztatható feszültségkimenetek

u

Két akkumulátor elhelyezésére alkalmas

zés mutatja, hogy meghibásodás történt. Az alaplapon
található zöld LED jelzi az egység működőképes állapotát.
A BCM 0000 B akkumulátorvezérlő modul felügyeli az
áramellátást és vezérli az akkumulátorok töltését (2 x 12
V / 45 Ah), a hőmérsékleti paraméterek és a beállított
időtartamok alapján.
Minden feszültségkimenet el van látva biztosítékkal. A
feszültségkimenetek egymással párhuzamosan csatlakoztathatók.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Felszereléshez szükséges méret

Az FPP-5000 külső tápegység univerzális tápellátásra készült, és két 12 V/45 Ah-s akkumulátor fér el benne. Az
FPA‑5000 moduláris tűzjelző központok összetevőihez
konfigurálták.

Rendszeráttekintés

Tartozékok
Darabszám

Alkatrészek

1

PMF 0002 A keretre szerelhető közepes méretű tápegységház konzollal

Poz.

Leírás

1

Tápegységház, keretes szerelés, közepes PMF 0002 A

1

FMH 0000 A közepes méretű szerelőkeret

2

Konzol 1 rövid szerelősín (PRS 0002 A) szereléséhez, 1
BCM 0000 A akkumulátorvezérlő modul számára

1

UPS 2416 24 V/6 A-es univerzális tápegység

3

1 UPS 2416 A típusú, 24 V/6 A-es univerzális tápegység
tartókonzolja

1

PRS 0002 A rövid központsín

1

BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul

Hely 2 db 12 V/45 Ah-es akkumulátor elhelyezésére

1

CPB 0000 A BCM/UPS kábelkészlet

A tápegységház egy közepes FMH 0000 A szerelőkereten
áll (ez nem látszik).

1

CBB 0000 A BCM/Akkumulátor kábelkészlet

1

Akkumulátorpólus-csatlakozókábel keretre szerelhető
házhoz

1

Kiegészítő csomag

4

Főbb funkciók
FPP‑5000 tápegység esetén a BCM 0000 B akkumulátorvezérlő modul az üvegszállal megerősített műanyag szerelősínre csatlakozik.
A tápegység a szerelőkonzolba helyezés után azonnal
működőképes az előszerelt csatlakozódugónak köszönhetően.
A konzolon hőmérséklet-érzékelő található.
Az UPS 2416 A univerzális tápegység túlfeszültség és
fordított polaritás ellen védett. A kimenő feszültség felügyelete és vezérlése kívülről történik. A kimenő HIBA jel-
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Figyelem
Opcionális: FPO‑5000‑EB földelő rúd
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Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemenő feszültségtartomány

100 V AC - 240 V AC

Bemenő frekvencia tartománya

50 Hz - 60 Hz

Hatásfok

85%

Áthidalási idő

> 100 ms 230 V AC esetén

Kimenő feszültség
• Hálózati tápellátás

26 - 29 V DC (hőm. függő)

• Névleges hálózati
tápellátás

26,8 V DC (40 °C-on)

• Akkumulátor feszültsége

21 - 23 V DC

Max. kimeneti áram

6A

Max. kimenet

160 W (állandó)

A hibakimenetek kapacitása Akku HIBA, AC HIBA, és
kollektív hiba

0 V / 0 - 20 mA

5

Feszültségkimenetek
• 2 kapcsolókimenet

+24 V / 2,8 A (20,4-30 V), akkumulátor pufferolva

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

Acéllemez, festett

Ház színe

Palaszürke, RAL 7015
Előlap: antracitszürke, RAL 7016

Méretek (felszerelve)

Kb. 527 x 456 x 236 mm

Környezeti feltételek
Készülékosztályok az
EN 60950 szerint

I-es osztályú készülék

Megengedett üzemi hőmérséklet

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és + 60 °C között

Relatív páratartalom

Max. 95%, nem lecsapódó

Hűtés

Ventilátor nélküli szellőztetés

Rendelési információ
FPP-5000 külső tápegység 24 V/6 A
univerzális tápellátáshoz
Rendelésszám FPP 5000
Hardvertartozékok
FPP‑5000‑TI hibacsatoló modul az FPP‑5000 tápegységhez
használható FPP-5000 jelű külső tápegységkészlethez
(24 V/6 A)
Rendelésszám FPP-5000-TI
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179
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191
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192
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AVENAR detector 4000

Optikai érzékelő (füstérzékelő)

Az optikai füstérzékelő a szórt fény elvét használja.
Egy LED fényt bocsát a mérőkamrába, amelyben annak
labirintuskialakítása miatt elnyelődik. Tűz esetén a mérőkamrába füst kerül, a LED fényét a füstrészecskék szétszórják. A fényérzékelő diódát elérő fénymennyiség egy
vele arányos elektromos jelet hoz létre.
A kétoptikás érzékelők két különböző hullámhosszúságú
optikai szenzort használnak. A Dual Ray technológia egy
infravörös és egy kék LED-del működik, ezáltal megbízhatóan érzékeli az enyhe füstöt is (TF1- és TF9-szintű érzékelés).

Hőérzékelő (hőmérséklet-érzékelő)

6
Főbb tulajdonságok
u

Magas fokú megbízhatóság és precizitás az intelligens jelfeldolgozásnak köszönhetően

u

A legkisebb füstmennyiség lehető legkorábbi érzékelése kétoptikás füstérzékelőkkel (Dual Ray technológia)

u

A környezet elektromágneses jellemzőinek figyelése a gyors okelemzéshez

u

Automatikus és kézi címzés

Az AVENAR detector 4000 a rendkívüli pontosságot és
érzékelési képességet kínáló tűzérzékelők új termékcsaládja. A kettős optikai (DO) szenzorral szerelt változatok
a legkisebb füstmennyiséget is érzékelik. A termékcsaládban találhatók forgókapcsolós, kézi és automatikus
címzést is támogató érzékelők, valamint forgókapcsoló
nélküli, csak automatikus címzést támogató készülékek
is.

Főbb funkciók
Érzékeléstechnológia és jelfeldolgozás

Az egyes szenzorok az LSN-hálózaton keresztül kézileg is
konfigurálhatók, és előre beállított ütemezést is tudnak
követni.
A szenzorok jeleit folyamatosan értékeli és összekapcsolja egymással a beépített mikroprocesszoron futó
belső jelfeldolgozó logika. Az érzékelők közötti kapcsolat
miatt a kombinált érzékelők normál üzem alatt ott is
használhatók, ahol kismennyiségű füst, gőz vagy por előfordulása várható.
A riasztás csak akkor indul be automatikusan, ha a különböző szenzorokból érkező jelkombináció megfelel a
kiválasztott felhasználási területre programozott jelkombinációnak. Ezzel csökkenthető a hamis riasztások száma.
A készülék emellett elemzi a szenzorok tűzérzékelési és
hamis riasztási jeleit is, tovább fokozza az egyes szenzorok érzékelési megbízhatóságát.
Optikai és égésgáz-érzékelő esetén a jelzési küszöbérték
beállítása automatikus (driftkompenzáció). Az egyedi érzékelők manuális vagy időzíthető kikapcsolása a szélsőséges interferenciához történő beállításhoz szükséges.
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Az áramkörben található a hőmérsékletérzékelő szerepét
ellátó termisztor. Az áramkör hőmérsékletfüggő feszültségét rendszeres időközönként méri egy analóg–digitális
konverter.
Az adott érzékelő besorolásától függően, a hőmérsékletérzékelő akkor indítja a riasztást, amikor a maximális hőmérséklet meghaladja az 54 °C vagy a 69 °C értéket (hőmaximum érzékelő), vagy ha a hőmérséklet egy adott
időszakon belül egy meghatározott értékkel emelkedik
(hősebesség érzékelő).

Égésgáz-érzékelő (CO-érzékelő)

Az égésgáz-érzékelő fő funkciója a tűz esetén keletkező
szénmonoxid (CO) észlelése, de érzékeli a levegőben található hidrogént (H) és a nitrogén-monoxidot (NO) is. A
szenzoron mért jel arányos a gáz koncentrációjával. Az
aeroszolérzékelő további információt nyújt a hamis értékek hatékony elhárításához.
Az égésgázszenzorok élettartama korlátozott, ezért 6 évnyi üzemelés után a vegyi C-szenzor automatikusan kikapcsol. Az érzékelő ezt követően kétoptikás és hőszenzoros kombinált érzékelőként üzemel tovább. A C-szenzoros érzékelők megbízhatóságának csúcson tartásához
ajánlott haladéktalanul kicserélni az ilyen érzékelőket.

Továbbfejlesztett LSN-funkciók

Az AVENAR detector 4000 család teljes körűen támogatja a továbbfejlesztett LSN-technológiát:
• Rugalmas hálózati struktúrák – többek között T-elágazások – kialakítása további elemek nélkül (a forgókapcsolók nélküli érzékelők esetén azonban nem támogatottak a T-elágazások).
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Automatikus és kézi címzés, automatikus felismeréssel és anélkül
• Tápellátás LSN-buszon keresztül csatlakoztatott elemekhez
• Árnyékolatlan kábelek is használhatók a tűzérzékelőkhöz
• Akár 3000 m hosszú kábel (LSN 1500 A esetén)
• Kompatibilitás a korábbi LSN-rendszerekkel és központi egységekkel
• A környezet elektromágneses jellemzőinek figyelése
a gyors okelemzéshez (az EMC-értékek a központi
képernyőn meg is jelennek)
Ezen felül a család tagjai az LSN-technológia többi bevált funkcióját is támogatják. Az érzékelők üzemi helytől
függő érzékelési jellemzői a központi programozószoftverrel állíthatók be. Minden konfigurált érzékelő szolgáltatni tudja az alábbi adatokat:
• Sorozatszám
• Az optikai szenzor szennyezettségi szintje
• Üzemórák száma
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• Pillanatnyi analóg értékek.
– Optikai rendszer értékei: a pillanatnyilag mért
szórt fény lineáris skálán, valamint a szennyezettségi fok megjelenítése
– Szennyezettség: a szennyezettségi érték azt jelzi, hogy az eredeti állapothoz képest mennyire
növekedett a szennyezettség.
– CO-érték: a pillanatnyilag mért érték (max.
550).
Az érzékelő ellenőrzi önmagát. A tűzjelző központon a
következő hibák jelennek meg:
• Hibajelzés az érzékelő elektronikájának meghibásodása esetén
• A szennyezettségi szint folyamatos megjelenítése
üzem alatt
• Hibajelzés erős szennyezettség érzékelése esetén
(hamis riasztás helyett)
Vezetékszakadás vagy rövidzár esetén a beépített izolátorok biztosítják az LSN-hurok biztonságos működését.
Riasztás esetén a tűzjelző központon megjelenik az érzékelő egyedi azonosítója.

További jellemzők

• A riasztási helyzetet az egyes érzékelők is jelzik
360°-ban látható, pirosan villogó LED-del.
• Az érzékelőkhöz távjelzők csatlakoztathatók
• A kábelek álmennyezetbe szerelésével megelőzhető
a kábelek véletlen kihúzása vagy kirántása. Az akár
2,5 mm2 keresztmetszetű kábelek használatát is lehetővé tevő szorítókapcsok könnyen hozzáférhetőek.
• Az érzékelők portaszító labirintus és fedél kialakítással rendelkeznek. Az érzékelőaljzat rendelkezik egy
gumidugóval fedett alsó tisztítónyílással, amin keresztül az optikai kamra sűrített levegővel tisztítható
(erre a hőérzékelőnél nincs szükség).
• Az érzékelőaljzat a kijelző központi elhelyezése miatt
nem kíván iránybeállítást. Az érzékelő aljzata mechanikus rögzítő retesszel lett ellátva (ami nyitható és
zárható).

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAP-425

CPR

0786-CPR-21402 FAH-425-T-R

CPR

0786-CPR-21403 FAP-425-DO-R

CPR

0786-CPR-21405 FAP-425-DOTC-R

CPR

0786-CPR-21404 FAP-425-DOT-R

CPR

0786-CPR-21398 FAP-425-O

CPR

0786-CPR-21399 FAP-425-O-R

CPR

0786-CPR-21400 FAP-425-OT

CPR

0786-CPR-21401 FAP-425-OT-R

VdS

G214100 FAP-425-O

VdS

G214099 FAP-425-O-R

VdS

G214098 FAP-425-OT

VdS

G214097 FAP-425-OT-R

VdS

G214101 FAH-425-T-R

VdS

G214104 FAP-425-DO-R

Németország
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Régió

Tanúsítvány
VdS

G214103 FAP-425-DOT-R

VdS

G214102 FAP-425-DOTC-R

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Csatlakoztatható a továbbfejlesztett LSN technológia rendszerparamétereit támogató FPA-5000 és
FPA-1200 típusú tűzjelző központokhoz
• A kettős optikai szenzoros érzékelők csak B és
újabb verziójú MPC-központvezérlővel használhatók.
Az A verziójú MPC‑központvezérlők csatlakoztatására nincs lehetőség.
• Az érzékelők hagyományos módban csatlakoztathatók a BZ 500 LSN, UEA 2000 LSN és UGM 2020 LSN
tűzjelző központokhoz, illetve más olyan tűzjelző
központokhoz – vagy ilyen központok vevőmoduljaihoz –, amelyek az említett LSN-rendszerparaméterekkel rendelkeznek.
• A tervezés során feltétlenül figyelembe kell venni a
nemzeti szabványokat és irányelveket is.
• Az érzékelők fedele és aljzata festhető, így a környezet színéhez igazíthatók. A részletekről a festési útmutatóban tájékozódhat.
• A 420-as sorozat érzékelői az AVENAR detector 4000
sorozat bármelyik tagjára kicserélhetők a központ
újrakonfigurálása nélkül.

Felszerelési és paraméterezési irányelvek a
VdS/VDE alapján

• Az FAP‑425-DOTC-R, FAP‑425-DOT-R, FAP‑425-OT-R
és FAP‑425-OT típusú készülékek elhelyezésénél követni kell az optikai érzékelőkre vonatkozó iránymutatást, ha optikai vagy kombinált optikai és hőérzékelőként tervezik használni (lásd: DIN VDE 0833, 2.
rész és VDS 2095).
• Ha esetenként ki kell kapcsolni a szórt fényt mérő
optikai szenzort, a hőérzékelőkre vonatkozó irányelvek (DIN VDE 0833, 2. rész és VDS 2095) mentén
kell megtervezni az érzékelő elhelyezését és működését.
• A hőérzékelőt (FAH-425-T-R) az A1R osztályra vonatkozó előírások szerint kell programozni a DIBt szabványnak megfelelő tűzszakaszhatárok tervezésénél.

Tartozékok
Érzékelőverzió

M
e
n
n
y
i
s
é
g

Alkatrészek

FAP-425O-R

1

Forgókapcsolós optikai füstérzékelő

FAP-425OT-R

1

Forgókapcsolós, optikai és hőszenzoros kombinált érzékelő

FAH-425T-R

1

Forgókapcsolós hőérzékelő (hősebesség/hőmaximum)

FAP-425DO-R

1

Forgókapcsolós kétoptikás füstérzékelő
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FAP-425DOT-R

1

Forgókapcsolós, kétoptikás és hőszenzoros kombinált érzékelő

FAP-425DOTC-R

1

Forgókapcsolós, kétoptikás, hő- és égésgázszenzoros kombinált érzékelő

FAP-425O

1

Forgókapcsoló nélküli optikai füstérzékelő

FAP-425OT

1

Forgókapcsoló nélküli, optikai és hőszenzoros
kombinált érzékelő

Műszaki specifikációk

Megengedett relatív páratartalom

95% (nem kondenzálódó)

Megengedett légsebesség

20 m/s.

Védettség az EN 60529 szabvány szerint

IP40 és
IP 43 típusú, páravédelemmel ellátott érzékelőaljzat

Működési érzékenység

Üzemi feszültség

15–33 V DC

Áramfelvétel

< 0,55 mA

Riasztási kimenet

Adatszavanként, kéteres jelzővezetéken

Másodkijelző kimenet

Nyitott kollektoros kimenet, 0 V-ot
kapcsol 1,5 kΩ ellenálláson keresztül, max. 15 mA

• Optikai elem

Az EN54-7 szabvány szerint
(programozható)

• Hőmaximum-érzékelő

> 54 °C / >69 °C

• Hősebesség-érzékelő
egység:
• FAH-425-T-R

A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR, az
EN 54‑5 szabvány szerint (programozható)
A2S / A2R / BS / BR, az EN 54‑5
szabvány szerint (programozható)

ppm tartományban

• Aljzat nélkül

Ø 99,5 x 52 mm

• Hősebesség-érzékelő
egység:
• FAP‑425-DOTC-R /
FAP‑425-DOT-R /
FAP‑425‑OT-R /
FAP‑425-OT

• Aljzattal

Ø 120 x 63,5 mm

• Gázérzékelő

Mechanikai jellemzők
Méretek

Egyedi kijelző

Ház
• Anyaga

Műanyag, ABS (Novodur)

• Szín

A RAL 9010-hez hasonló fehér
szín
matt felülettel

Tömeg

Csomagolás nélkül / csomagolással

• FAP-425-DOTC-R

Kb. 85 g / Kb. 130 g

• FAP-425-DO-R, FAP‑425DOT-R

Kb. 80 g / Kb. 120 g

• FAP-O-425-R / FAP‑425OT-R / FAH‑425-T-R

Kb. 80 g / Kb. 120 g

• FAP-425-O / FAP-425-OT

Kb. 75 g / Kb. 115 g

Környezeti feltételek

Vörös LED

Színkód
• FAP-425-O-R /
FAP-425-O

Nincs jelölés

• FAP-425-OT-R /
FAP-425-OT

Fekete kör

• FAH-425-T-R

Vörös kör

• FAP-425-DO-R

2 szürke koncentrikus hurok

• FAP-425-DOT-R

2 fekete koncentrikus hurok

• FAP-425-DOTC-R

2 sárga koncentrikus hurok

Tervezés

Vegye figyelembe a helyi előírásokat. A helyi előírások
felülbírálhatják az alábbi korlátozásokat.

Felügyelt terület

Megengedett üzemi hőmérséklet
• FAP-425-DOTC-R

-10 °C és +50 °C között

• Minden verzió (az
FAH-425-R kivételével)

• FAP-425-DOT-R /
FAP-425-OT-R /
FAH‑425-T-R /
FAP-425-OT

- 20 °C és +50 °C között

• FAH-425-T-R

• FAP-425-DO-R /
FAP-425-O-R /
FAP‑425-O

- 20 °C és +65 °C között

Max. 120 m2

Max. 40 m2

Maximális telepítési magasság

Megengedett tárolási hőmérséklet
• FAP-425-DOTC-R

- 25 °C és 80 °C között

További jellemzők

Elektromos jellemzők

6

• Minden verzió (az
FAP-425-DOTC-R kivételével)

• Minden verzió (az
FAH-425-R kivételével)

Max. 16 m

• FAH-425-T-R

Max. 7,5 m

- 20 °C és +50 °C között
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Rendelési információ
AVENAR detector 4000 sorozatú optikai érzékelő
Kézileg és automatikusan is címezhető analóg érzékelő
egy optikai szenzorral.
Rendelésszám FAP-425-O-R
AVENAR detector 4000 sorozatú optikai és hőszenzoros kombinált érzékelő
Kézileg és automatikusan is címezhető analóg érzékelő
egy optikai és egy hőszenzorral.
Rendelésszám FAP-425-OT-R
AVENAR detector 4000 sorozatú hőérzékelő
Kézileg és automatikusan is címezhető analóg hőérzékelő egy hőszenzorral.
Rendelésszám FAH-425-T-R
AVENAR detector 4000 sorozatú kettős optikai érzékelő
Kézileg és automatikusan is címezhető analóg érzékelő
két optikai szenzorral.
Rendelésszám FAP-425-DO-R

6

AVENAR detector 4000 sorozatú kétoptikás és hőszenzoros érzékelő
Kézileg és automatikusan is címezhető analóg érzékelő
két optikai és egy hőszenzorral.
Rendelésszám FAP-425-DOT-R
AVENAR detector 4000 sorozatú kétoptikás, hő- és
égésgázszenzoros érzékelő
Kézileg és automatikusan is címezhető analóg érzékelő
két optikai, egy hő- és egy égésgázszenzorral.
Rendelésszám FAP-425-DOTC-R
AVENAR detector 4000 sorozatú optikai érzékelő forgókapcsoló nélkül
Automatikus címzésű analóg érzékelő egy optikai szenzorral.
Rendelésszám FAP-425-O
AVENAR detector 4000 sorozatú optikai és hőszenzoros érzékelő forgókapcsoló nélkül
Automatikus címzésű analóg érzékelő egy optikai és egy
hőszenzorral.
Rendelésszám FAP-425-OT

www.boschsecurity.com
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FAP-520 automatikus
tűzérzékelők, LSN
továbbfejlesztett verzió

Figyelem
Ügyeljen rá, hogy a következő képek nem alkalmasak megbízható színmeghatározásra. Megbízható színmeghatározáshoz eredeti RAL-színkártyákat használjon.

6

Főbb tulajdonságok
u

Modern, rendkívül lapos kivitel

u

Sima, könnyen tisztítható érzékelőfelület

u

Innovatív érzékelőrögzítési mechanizmus

u

Nagy megbízhatóság

u

Fenntartja az LSN-hurokfunkciót huzalszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Az FAP-520 sorozatú tűzérzékelők egyesítik az LSN improved technológia előnyeit a süllyesztett szerelés és a
színválasztás lehetőségének esztétikai előnyeivel. Az érzékelőket elsősorban a jelentősen továbbfejlesztett
rendszerparaméterekkel rendelkező, LSN improved helyi
biztonsági hálózathoz való csatlakoztatáshoz tervezték.
Az FAP-520 szórtfény-füstérzékelőként vagy égésgáz-érzékelővel felszerelt, multiszenzoros változatban kapható.
Az érzékelők fehér színben vagy átlátszó kivitelben, színes betétekkel kaphatók.

Főbb funkciók
A sima, süllyeszthető beépítésnek köszönhetően az érzékelők magas szintű esztétikai követelmények esetén is
alkalmazhatók. Ezenfelül a tűzérzékelők alkalmasak nagy
porszennyezettségű területeken való alkalmazásra is.
Az „átlátszó, színezőbetétes” változatban szállított érzékelőkhöz és illesztőgyűrűkhöz mindkét oldalról színezett
gyűrűkészlet is tartozik. A gyűrűk 16 féle színben állnak
rendelkezésre.

Érzékeléstechnológia és jelfeldolgozás

Az FAP-520 család minden érzékelője két optikai érzékelővel és egy szennyezettségérzékelővel van felszerelve.
Az FAP-OC-520 kombinált érzékelő beépített égésgáz-érzékelőt is tartalmaz.
Az egyes érzékelők programozása az LSN-hálózaton keresztül, az RPS vagy a WinPara szoftverrel lehetséges.
Az érzékelőjeleket az eszköz belső elektronikus feldolgozórendszere folyamatosan kiértékeli, a beépített algoritmusok segítségével összekapcsolja.
Az optikai és az aeroszolérzékelő összekötésével az OCérzékelő olyan területeken is használható, ahol a munkavégzés során kis mennyiségű füst, gőz vagy por keletkezik.
Riasztás csak akkor következik be, ha a mért jelkombináció megfelel a konfigurálás során kiválasztott, a telepítés
helyszínének megfelelő jelleggörbének. Így érhető el a
téves riasztások rendkívül alacsony szintre szorítása.
Amikor az érték eléri a riasztási küszöb 50%-át, a készülék előriasztást jelez (ez megjelenik a tűzjelző központ
esemény-adatbázisában is).

Optikai érzékelő (füstérzékelő)

Az optikai érzékelő (1) a szórt fény elvén működik.
A LED-ek (3) meghatározott szögben fényt bocsátanak ki
az érzékelési terület felé (7).

Tűz esetén a fényt a füst részecskéi szétszórják, a szóródó fényt pedig a fotodiódák (2) érzékelik, amelyek a
fénymennyiséget azzal arányos elektromos jellé alakítják.
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A napfény és a mesterséges fények okozta zavaró hatásokat optikai napfényszűrő, elektronikus szűrők és komparálás küszöböli ki (környezetifény-stabilitás: csillogásteszt DIN EN 54-7).
A különböző fénykibocsátó és érzékelődiódák működését az érzékelő elektronikája egyedien szabályozza. Az
előállított jelkombinációk egymástól függetlenek, így
ideálisan alkalmazhatók füstérzékelésre, mert megkülönböztethetők a füst, illetve más körülmények (rovarok,
tárgyak) okozta zavarok. Az optikai érzékelők tűz- vagy
zavarérzékelési jeleinek összefüggései és időbeli jellemzői is kiértékelésre kerülnek.
Ezenfelül az egyes jelek valószínűségi elemzése lehetővé
teszi az elemzőelektronika és a LED-ek hibáinak érzékelését.

Égésgáz-érzékelő (CO-érzékelő)

Az égésgáz-érzékelő (4) főként a tűz esetén keletkező
szén-monoxid (CO) jelenlétét figyeli, de észleli a hidrogén (H) és a nitrogén-monoxid (NO) jelenlétét is.
A mérés alapelve a CO elektródán történő oxidálódása,
illetve az ennek során keletkező mérhető áram. A szenzoron mért jel arányos a gáz koncentrációjával.
Az aeroszolérzékelő további információt nyújt a hamis
értékek hatékony elhárításához.
A CO-érzékelő a belső kapacitás mérésével felügyelhető.
Ha a kapacitás a megengedett értéken kívüli tartományba kerül, a tűzjelző központon hibajelzés jelenik meg.
Ebben az esetben az érzékelő a továbbiakban szórtfényfüstérzékelőként működik tovább.
Az égésgáz-érzékelő üzemidejétől függően az FAPOC 520-as tűzérzékelő öt év működés után kikapcsolja a
C érzékelőket. Az érzékelő ezt követően O-érzékelőként
működik tovább. Ezt követően az érzékelőt haladéktalanul ki kell cserélni, mivel az OC-érzékelő sokkal megbízhatóbban működik.

Szennyezettségérzékelés

A szennyezettségmérő (6) folyamatosan méri az érzékelő felületének szennyezettségét; az eredményt értékeli
és három fokozatban jelzi a tűzjelző központon.
Az érzékelő felületének szennyeződése a küszöbérték
automatikus korrigálását vonja maga után (driftkompenzáció). Erős szennyezettség esetén az érzékelő hibajelzést küld.

• Tápellátás LSN-buszon keresztül csatlakoztatott elemekhez
• Árnyékolatlan tűzjelző kábel használható
• Akár 3000 m hosszú kábel (LSN 1500 A esetén)
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és vezérlőközpontokkal.
Ezenfelül az érzékelők a meglévő LSN technológia öszszes, jól bevált előnyét kínálják. Minden konfigurált érzékelőről a következő adatok olvashatók le:
• Sorozatszám
• Az optikai érzékelő szennyezettségi szintje,
• Üzemórák száma
• Pillanatnyi analóg értékek.
Riasztás esetén a tűzjelző központon megjelenik az érzékelő egyedi azonosítója.
Az érzékelő ellenőrzi önmagát. A tűzjelző központon a
következő hibák jelennek meg:
• A kiértékelő elektronika vagy az optikai érzékelő valamely LED-jének hibája
• Erős szennyezettség (téves riasztás helyett)
• A CO-érzékelő hibája (ha van).

További teljesítményjellemzők

Az egyes működési állapotokat a kijelzőn jól látható, kétszínű LED jelzi. Riasztás esetén a LED vörösen villog.
A golyóstoll elvén alapuló innovatív érzékelőrögzítő mechanika biztosítja az érzékelő gyors és egyszerű behelyezését és kiemelését. Ajánljuk az e célra kifejlesztett
FAA-500-RTL érzékelőcserélő szerszám használatát, különösen magasra helyezett készülékek esetében.
Az érzékelők kényelmes teszteléséhez kapható az
FAA-500-TTL tesztadapter mágnessel és további tartozékokkal.
Egy külső riasztásérzékelő kijelzővezérlése is lehetséges.
Az LSN-hurokfunkció fenntartását vezetékszakadás és
rövidzár esetén is a beépített szakaszolók biztosítják.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN54-7:2000/A1:2002/A2:2006 és az
• EN54-17:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAP-520/FAA-500-R

CPD

0786-CPD-20201 FAP-O 520 / 520-P

CPD

0786-CPD-20202 FAP-OC 520 / 520P

VdS

G 205125 FAP-O 520/520P_G205125

VdS

G 205119 FAP-OC 520/520P_G205119

CNBOP

2565/2007 FAP-O 520, FAP-O 520-P

CNBOP

2566/2007 FAP-OC 520, FAP-OC
520-P

TMT

TMT-20/2006-2011 FAP-O 520/-P

TMT

TMT-21/2006-2011 FAP-OC 520/-P

MOE

UA1.016.0002820-10 FAP-O520,
FAP-O520-P, FAA-500, FAA-500-R

Németország

Lengyelország

Továbbfejlesztett LSN-funkciók

Az érzékelők teljes körűen támogatják a továbbfejlesztett LSN-technológiát:
• Rugalmas hálózati struktúra, többek között „T-elágazás” kialakítása további elemek nélkül
• Akár 254 továbbfejlesztett LSN-elem egy hurokban
vagy ágban
• Automatikus vagy forgókapcsolóval történő címzés,
mindkét esetben automatikus eszközfelismeréssel
vagy anélkül

www.boschsecurity.com
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az FPA‑5000 és FPA‑1200 tűzjelző központokhoz
LSN improved paraméterekkel csatlakoztatható
• „Classic" módban csatlakoztatható a BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN és UGM 2020 LSN tűzjelző központokhoz, és más megfelelő csatlakozási felülettel rendelkező központhoz, vagy illesztőmodulhoz, ez esetben viszont LSN classic rendszerparaméterekkel.
• Az érzékelők és érzékelőaljzatok a Philips „Rotaris”
lámpájával együtt használhatók.
• Az érzékelőket kizárólag FAA‑500 aljzatba szabad telepíteni. Ezen túlmenően az érzékelőaljzatot egy
FAA‑500‑BB mennyezeti szerelődobozba, vagy egy
FAA‑500‑SB felületi szerelődobozba kell telepíteni.

Felszerelési és paraméterezési irányelvek a
VdS/VDE alapján

• Az FAP-OC 520 tervezése az FAP-O 520-hoz hasonlóan az optikai érzékelők irányelvei szerint történik
(lásd: DIN VDE 0833 2. rész és VDS 2095).

Tartozékok
Érzékelő típusa

Men
nyiség

Alkatrészek

FAP-O 520

1

Optikai füstérzékelő, fehér

FAP-O 520-P

1

Optikai füstérzékelő, átlátszó kivitel színes betétekkel

FAP-OC 520

1

Kombinált optikai/égésgáz-érzékelő, fehér

FAP-OC 520-P

1

Kombinált optikai/égésgáz-érzékelő, átlátszó kivitel színes betétekkel

Figyelem
Süllyesztett mennyezetre szerelés FAA‑500‑BB
esetén:
Az álmennyezet maximális vastagsága 32 mm lehet. Az álmennyezet felett legalább 110 mm szabad területre van szükség.
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• Az érzékelők kültéri használatra nem alkalmasak.
• Az érzékelők alatt 50 cm sugarú, félgömb alakú teret
szabadon kell hagyni.

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15–33 V DC

Áramfelvétel

< 3,25 mA

Riasztáskimenet

Adatszavanként, kéteres jelzővezetéken

Kijelzőkimenet

Nyitott kollektoros kimenet, 0 V-ot
kapcsol 1,5 kΩ ellenálláson keresztül, max. 15 mA

Mechanikai jellemzők
Méretek

1

Érzékelő

2

Mennyezet

• Érzékelő

Ø 113 x 55 mm

3

Félgömb alakú tér az érzékelő alatt

• Érzékelő gyűrűvel

Ø 150 x 55 mm

• Érzékelő gyűrűvel, aljzattal és mennyezeti
szerelődobozzal

Ø 150 x 110 mm

• Ügyeljen rá, hogy ebbe a térbe ne kerülhessenek
emberek, nagyobb állatok, növények, lengőajtó vagy
egyéb tárgyak, és az érzékelő felületét semmi ne takarja el.
• Az érzékelőket olyan helyre kell telepíteni, hogy kézzel ne lehessen azokat elérni. Ezért minimális felszerelési magasságként a 2,70 métert ajánljuk.
• Az érzékelők nem telepíthetők olyan helyiségbe,
ahol nagy jelerősségű infravörös adattovábbítás történik (pl. infravörös tolmácsrendszerrel felszerelt terem).
• Az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy ne érje közvetlen napfény.
• Lámpáktól legalább 50 cm távolságot kell tartani. Az
érzékelők nem telepíthetők lámpa fénykúpjába.
• Az aljzatok álmennyezeti felszerelésnél használható
rugóval kerülnek leszállításra. Ha az érzékelőt betonvagy famennyezetre telepíti, a rugókat cserélje le vörös jelzésű, erősebb FAA‑500‑SPRING rugókra.
• A megengedett maximális légsebesség: 20 m/s
• A tervezés során figyelembe kell venni az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat.

Bosch Security Systems B.V.

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Színe
• Érzékelő burkolata

Fehér, RAL 9003

• Érzékelő előlap
FAP‑O 520/
FAP‑OC 520

Fehér, matt

• Érzékelő előlap
FAP‑O 520‑P/
FAP‑OC 520‑P

Átlátszó / ezüstszürke

Tömeg

Csomagolás nélkül / csomagolással

• FAP-OC 520(-P)

180 g / 370 g

• FAP-O 520(-P)

170 g / 360 g

• Gyűrű

30 g / 60 g
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Környezeti feltételek

Rendelési információ

Megengedett üzemi hőmérséklet

FAP‑O 520 optikai füstérzékelő, fehér
analóg címzésű érzékelő optikai érzékelővel, rendkívül
lapos kivitelben
Rendelésszám FAP-O 520

• FAP-O 520 (-P)

- 20 °C és +65 °C között

• FAP-OC 520 (-P)

-10 °C és +50 °C között

Megengedett relatív páratartalom

95% (nem kondenzálódó)

Megengedett légsebesség

20 m/s

Védettség az EN 60529
szabvány szerint
• FAP-O 520 (-P)

IP 53

• FAP-OC 520 (-P)

IP 33

Tervezés
Felügyelt terület

Max. 120 m2 (Vegye figyelembe a
helyi előírásokat!)

Maximális felszerelési magasság

16 m (Vegye figyelembe a helyi előírásokat!)

Minimális felszerelési magasság

Kartávolságon kívül
A Bosch által ajánlott minimális telepítési magasság: 2,70 m

Minimális távolság lámpáktól

0,5 m

Mennyezeti szerelés sülylyesztve FAA-500-BB esetén
• Álmennyezet vastagsága

Max. 32 mm

• Szükséges furat

Ø 130 mm (-1 mm és +5 mm között)

• Felszerelési mélység

110 mm
Megjegyzés: az álmennyezet felett
legalább 110 mm szabad területre
van szükség.

További jellemzők
Érzékelési mód
• FAP-O 520(-P)

Szórt fény mérése

• FAP-OC 520(-P)

Szórt fény és égésgáz kibocsátás
mérése

Működési érzékenység
• FAP-O 520(-P)

< 0,18 dB/m (EN 54-7)

• FAP-OC 520(-P)

Optikai rész: < 0,36 dB/m
(EN 54-7)
Gázérzékelő rész: ppm tartományban

Egyedi kijelző

www.boschsecurity.com

Kétszínű LED,
vörös (riasztás), zöld (tesztüzemmód)

FCP‑O 520‑P Optikai füstérzékelő, átlátszó kivitel színes betétekkel
analóg címzésű érzékelő optikai érzékelővel, rendkívül
lapos kivitelben és átlátszó, színes betétekkel
Rendelésszám FAP-O 520-P
FCP‑OC 520 Többérzékelős optikai/kémiai érzékelő,
fehér
analóg címzésű érzékelő optikai és égésgáz-érzékelővel,
rendkívül lapos kivitel
Rendelésszám FAP-OC 520
FCP‑OC 520‑P többérzékelős optikai/kémiai érzékelő,
átlátszó kivitel színes betétekkel
analóg címzésű érzékelő optikai és égésgáz-érzékelővel,
rendkívül lapos kivitelben és átlátszó, színes betétekkel
Rendelésszám FAP-OC 520-P
Hardvertartozékok
FAA‑500‑TR-W gyűrű, fehér
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-W
FAA‑500‑TR‑P illesztőgyűrű, átlátszó, színes betétekkel
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-P
FAA‑500 LSN-aljzat
FAP-520-as tűzérzékelők telepítéséhez
Rendelésszám FAA-500
FAA-500-R LSN-aljzat relével
Csak az 5000-es sorozatú moduláris tűzjelző központtal
együtt használható.
Rendelésszám FAA-500-R
FAA-500-BB mennyezeti szerelődoboz
mennyezeti süllyesztett szereléshez álmennyezet esetén,
500-as és 520-as aljzatokhoz és érzékelőkhöz
Rendelésszám FAA-500-BB
FAA-500-CB beépített ház betonmennyezethez
az 500 és 520 sorozatú tűzérzékelők beton mennyezetekbe történő beszereléséhez. Továbbá meg kell rendelni egy FAA‑500‑BB mennyezeti szerelődobozt, amelyik
tartalmazza az aljzatot és az érzékelőt.
Rendelésszám FAA-500-CB
FAA-500-SB felületi szerelődoboz
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB
FAA-500-SB-H felületi szerelődoboz páravédővel
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB-H

Bosch Security Systems B.V.
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FAA‑500‑SPRING beton-/famennyezethez
(DU = 10 egység)
Rendelésszám FAA-500-SPRING

6
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FAP-420/FAH-420 LSN
improved automatikus
füstérzékelők

Működési
mód

Érzékelő típusa
FAPOTC 420

FAPOT 420

FAPO 420
(KKW)

FAHT 420
(KKW)

Kombinált

x

x

x

x

Optikai

x

x

x

x

Kettős
optikai

x

x

x

x

Hőmaximum

x

x

x

x

hőérzékelő
hőérzékelő

x

x

x

x

Égésgáz
(+ optikai)

x

x

x

x

Tanúsítványok és engedélyek

Főbb tulajdonságok
u

Optikai, hő- és égésgáz-érzékelők intelligens kiértékelő elektronikával.

u

A legkisebb füst (TF1) lehető legkorábbi érzékelése kétoptikás füstérzékelőkkel, Dual Ray technológiával

u

Az érzékelési és működési mód a helyiség jellemzőihez igazítható

u

Driftkompenzáció az optikai és az égésgáz-érzékelő egységben

u

Fenntartja az LSN-hurokfunkciót kábelszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Az érzékelők megfelelnek az:
• EN 54-7: 2000/A2 (2006) szabványnak
• EN 54-5: 03/2001 szabványnak: csak a hőérzékelővel
működő érzékelők
• EN 54-17: 2005 szabványnak
• prEN 54-29: 2008 szabványnak: csak FAP-DOT420
és FAP-DOTC420
• CEA 4021:07:2003 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAP-O420/FAP-OT420/FAP-OTC420/
FAH-T420

CE

FAP-DO420/FAP-DOT420/FAPDOTC420

CE

FAP-/FAH-420 KKW

CE

FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MSR-SP

Rendszeráttekintés

000017/01 FAP-O420

Érzékelő típusa

Működési
mód

CPD

0786-CPD-20117 FAP-O 420

FAP-DOTC420

FAP-DOT420

FAP-DO420

Európa

CPD

0786-CPD-20118 FAP-OT 420

Kombinált

x

x

x

CPD

0786-CPD-20119 FAP-OT 420

Optikai

x

x

x

CPD

0786-CPD-20120 FAP-OTC 420

Kettős optikai

x

x

x

CPD

0786-CPD-20121 FAP-OTC 420

Hőmaximum

x

x

x

CPD

0786-CPD-20125 FAP-O 420 (KKW)

CPD

0786-CPD-20126 FAP-OT 420 KKW

hőérzékelő
hőérzékelő

x

x

x

CPD

0786-CPD-20127 FAP-OT 420 KKW

Égésgáz
(+ optikai)

x

x

x

CPD

0786-CPD-20128 FAH-T 420 (KKW)

CPD

0786-CPD-20129 FAH-T 420

CPD

0786-CPD-20973 FAP-DOTC420

CPD

0786-CPD-20974 FAP-DOT420

CPD

0786-CPD-20975 FAP-DO420

www.boschsecurity.com
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Régió

Tanúsítvány

Németország

VdS

G 205080 FAP-OTC 420_G205080

VdS

G 205081 FAP-OT 420_G205081

VdS

G 205082 FAP-O 420_G205082

VdS

G 205083 FAH-T 420_G205083

VdS

G 205088 FAP-O 420 KKW_G205088

VdS

G 205089 FAH-T 420 KKW_G205089

VdS

G 210055 FAP-DOTC420

VdS

G 210056 FAP-DO420

VdS

G 210057 FAP-DOT420

CNBOP

2567/2007 FAP-O420

CNBOP

2568/2007 FAH-T420

CNBOP

2587/2007 FAP-OT420

CNBOP

2588/2007 FAP-OTC420

TMT

TMT-17/2006-2011 FAP-O 420/KKW

TMT

TMT-18/2006-2011 FAH-T 420/KKW

TMT

TMT-19/2006-2011 FAP-OT/OTC
420/KKW

MOE

UA1.016.0070213-11 FAP-OTC420

MOE

UA1.016.0070210-11 FAP-OT420

MOE

UA1.016.0070215-11 FAP-DO420

MOE

UA1.016.0070218-11 FAP-DOT

MOE

UA1.016.0070221-11 FAP-DOTC

MOE

UA1.016.0091995-09 FAPO420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI

MOE

UA1.016.0091997-09 FAHT420_MS400_MSF400

Lengyelország

6
Magyarország

Tartozékok
Me
nny
isé
g

Alkatrészek

FAP-DOTC420

1

Kombinált kettős optikai/hő/égésgáz
érzékelő

FAP-OTC 420

1

Kombinált optikai/hő/égésgáz érzékelő

FAP-DOT420

1

Kombinált kettős optikai/hőérzékelő

FAP-OT 420

1

Kombinált optikai/hőérzékelő

FAP-DO420

1

Kettős optikai füstérzékelő

FAP-O 420

1

Optikai füstérzékelő

FAH-T 420

1

Hőérzékelő (hősebesség-/hőmaximum-érzékelő)

FAP-O 420 KKW

1

Optikai füstérzékelő *

FAH-T 420 KKW

1

Hősebesség-/hőmaximum-érzékelő*

Érzékelő típusa

Bosch Security Systems B.V.

*Magas radioaktív sugárzásnak kitett területeken történő
használatra

Rendelési információ
FAP‑O 420 optikai füstérzékelő
LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-O 420
FAP‑OT 420 multiszenzoros optikai/hőérzékelő
LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-OT 420
FAP‑OTC 420 multiszenzoros érzékelő optikai/hő-/
kémiai
LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-OTC 420
FAH-T 420 hőérzékelő
hősebesség/hőmaximum, LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAH-T 420
FAP‑O420 KKW optikai füstérzékelő
magas radioaktív sugárzásnak kitett területeken történő
használatra, LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-O420-KKW
FAH-T420 KKW hőérzékelő
hősebesség-/hőmaximum-érzékelő, magas radioaktív sugárzásnak kitett területeken történő használatra, LSN
improved verzióhoz
Rendelésszám FAH-T420-KKW
FAP-DO420 kettős optikai füstérzékelő
LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-DO420
FAP-DOT420 kombinált érzékelő, kettős optikai, hő
LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-DOT420
FAP-DOTC420 kombinált érzékelő, kettős optikai, hő,
égésgáz
LSN improved verzióhoz
Rendelésszám FAP-DOTC420
Hardvertartozékok
MS 400 B érzékelőaljzat
Bosch márkás érzékelőaljzat, falon kívüli és süllyesztett
kábelvezetéshez
Rendelésszám MS 400 B
MS 400 érzékelőaljzat
Rendelésszám MS 400
MSC 420 páravédelemmel ellátott érzékelőaljzat
Rendelésszám MSC 420
FAA-420-SEAL páravédő tömítés
1 csomag = 10 darab
Rendelésszám FAA-420-SEAL
FAA‑MSR 420 érzékelőaljzat relével
egy érzékelőaljzat váltóérintkezős relével (C típus).
Rendelésszám FAA-MSR 420
MS 420 LSN rugós érzékelőaljzat
Rendelésszám MS 420
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FNM-420-A-BS-WH beltéri aljzatsziréna, fehér
közvetlenül a tűz helyén történő riasztásra, használható
aljzatszirénaként vagy önálló szirénaként, LSN improved
technológiához
Rendelésszám FNM-420-A-BS-WH
SSK 400 porvédő fedél
Rendelésszám SSK 400
TP4 400 tartólemez érzékelőazonosítóhoz
Rendelésszám TP4 400
TP8 400 tartólemez érzékelőazonosítóhoz
Rendelésszám TP8 400
SK 400 védőkosár
megakadályozza a sérüléseket
Rendelésszám SK 400
MH 400 érzékelőfűtő elem
olyan helyeken használatos, ahol az érzékelő megbízható
működését páralecsapódás csökkentheti
Rendelésszám MH 400

6

MK 400 érzékelőtartó konzol
Rendelésszám MK 400
FAA‑420‑RI másodkijelző
akkor szükséges, ha az érzékelő közvetlenül nem látható, vagy ha álmennyezetbe vagy álpadlóba építették
Rendelésszám FAA-420-RI

www.boschsecurity.com
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FAA-420-RI-DIN távjelző

• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• LSN-érzékelők esetén 1-es vagy 3-as módban kell
üzemeltetni a készüléket.
• Nem LSN-kompatibilis érzékelők esetén az 1-es
módban külsőleg 30 mA-re kell korlátozni az áramerősséget.

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség

6

• 2. mód

8.5 - 33 V DC

• 3. mód

11 - 33 V DC

A másodkijelző áramfelvétele

Főbb tulajdonságok

• 1. mód

3 mA

• 2. mód

11–14 mA

• 3. mód

3 mA

u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

Megengedett vezetékméret

0,6 mm - 1,0 mm

u

Egyszerű, csatlakoztatásos üzembe helyezés

Méretek

85 x 85 x 35 mm

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

Tömeg

65 g

Üzemi hőmérséklet

0 °C – +65 °C

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.
A DIN típusú kivitel átlátszó piros fényű riasztókijelzővel
rendelkezik. A távjelző kialakítása megfelel a DIN 14623
követelményeinek. A készülék három üzemmódot támogat:
• 1. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít (ld.
az áramerősség-korlátozással kapcsolatos megjegyzést).
• 2. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít, és
belső áramerősség-korlátozást végez.
• 3. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít.

Rendelési információ
FAA-420-RI-DIN távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak.
Rendelésszám FAA-420-RI-DIN

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.

Bosch Security Systems B.V.
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FAA-420-RI-ROW távjelző

Méretek

85 x 85 x 29 mm

Tömeg

45 g

Üzemi hőmérséklet

- 20 °C és +65 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FAA-420-RI-ROW távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Rendelésszám FAA-420-RI-ROW

6
Főbb tulajdonságok
u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• Az áramerősséget külsőleg 30 mA-re kell korlátozni.

Műszaki specifikációk
Áramfelvétel (perc)

3 mA

Megengedett vezetékméret

0,45 mm - 1,4 mm
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FAA‑500‑TR-W gyűrű, fehér

6
Fehér illesztőgyűrű az 500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz

Rendelési információ
FAA‑500‑TR-W gyűrű, fehér
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-W
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FAA‑500‑TR‑P illesztőgyűrű,
átlátszó, színes betétekkel

6

Gyűrű az átlátszó kivitelű, színes betétekkel ellátott 500as és 520-as típusú érzékelőkhöz

Rendelési információ
FAA‑500‑TR‑P illesztőgyűrű, átlátszó, színes betétekkel
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-P
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FAA‑500 LSN-aljzat

6

FAP-520-as tűzérzékelők telepítéséhez FAA-500 LSN-aljzat szükséges.

Főbb funkciók
A csavaros csatlakozók garantálják a csíptetőaljzatok
biztonságos elektromos csatlakozását FAP-520 tűzérzékelő telepítése esetén.
Az aljzatok három kábelkötéssel felszereltek.

Műszaki specifikációk
Csatlakozók

Tápegység (0 V, + V)
LSN (a-be/ki, b-be, b-ki)
C pont
Árnyékolás

Kábel keresztmetszete

0,3–3,3 mm2

Méretek

Ø 145,6 x 63,5 mm

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér, RAL 9003

Tömeg

185 g / 270 g (csomagolás nélkül/
csomagolással)

Rendelési információ
FAA‑500 LSN-aljzat
FAP-520-as tűzérzékelők telepítéséhez
Rendelésszám FAA-500
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FAA-500-R LSN-aljzat relével

Az FAA-500-R LSN reléaljzatok használhatók az FAP-520
tűzérzékelők különleges célra való telepítése esetén,
például vészkijárat DIBt alapján való vezérléséhez.

6

Figyelem
Az FAA-500 aljzatok csak az 5000-es sorozatú
moduláris tűzjelző központtal használhatók.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAP-520/FAA-500-R

Műszaki specifikációk
Csatlakozók

Tápegység (0 V, + V)
LSN (a-be/ki, b-be, b-ki)
C pont
Árnyékolás
Relé (NO, NC, COM)

Áramfelvétel

0,2 mA

Relé érintkező terhelhetősége

1 A, 30 V DC

Kábel keresztmetszete

0,3–3,3 mm2

Méretek

Ø 145,6 x 63.5 mm

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér, RAL 9003

Tömeg

210 g / 290 g (csomagolás nélkül/
csomagolással)

Rendelési információ
FAA-500-R LSN-aljzat relével
Csak az 5000-es sorozatú moduláris tűzjelző központtal
együtt használható.
Rendelésszám FAA-500-R
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FAA-500-BB mennyezeti
szerelődoboz

6
Az FAA-500-BB mennyezeti szerelődoboz szükséges az
500-as és 520-as sorozatú aljzatok és érzékelők álmenynyezetbe történő süllyesztett beépítéséhez.

Műszaki specifikációk
Szerelési méretek
• Az álmennyezet maximális
vastagsága

32 mm

• Beépítési magasság

11 cm

• Szükséges furat

Ø 130 mm ( -1 mm és +5 mm
között)

Max. kábelátmérő

1,4 cm

Méretek

Ø 140 x 104 mm

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér

Tömeg (csomagolás nélkül/csomagolással)

100 g / 200 g

Rendelési információ
FAA-500-BB mennyezeti szerelődoboz
mennyezeti süllyesztett szereléshez álmennyezet esetén,
500-as és 520-as aljzatokhoz és érzékelőkhöz
Rendelésszám FAA-500-BB
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FAA-500-CB beépített ház
betonmennyezethez

6
Az FAA-500-CB beépített ház az 500-as és 520-as érzékelők betonmennyezetbe építésére való. Segítségével
könnyen és pontosan beállítható a kábelbevezető nyílások helyzete.

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Elülső rész

Rendelési információ
FAA-500-CB beépített ház betonmennyezethez
az 500 és 520 sorozatú tűzérzékelők beton mennyezetekbe történő beszereléséhez. Továbbá meg kell rendelni egy FAA‑500‑BB mennyezeti szerelődobozt, amelyik
tartalmazza az aljzatot és az érzékelőt.
Rendelésszám FAA-500-CB
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FAA-500-SB felületi
szerelődoboz

6
Ez használható a mennyezeti szerelődobozok helyett. A
falon kívüli szerelődobozok falon kívül illetve falba sülylyesztett szerelésű kábelezéshez vannak tervezve.

Főbb funkciók
A falon kívülre szerelt kábelek belépési pontjai előlyukasztottak. A süllyesztett kábelezéshez az aljzaton két
bemenet található:
• egyenként 20 mm PG 13,5 szálakhoz
• egyenként 25 mm, 3/4"-os védőcsatornához
PG 13,5 szálakon keresztüli kábelvezetés esetén legfeljebb 1,2 cm átmérőjű kábelek használhatók.
Az aljzat négy ponton csavarokkal rögzíthető.

Műszaki specifikációk
Méretek

Ø 150 mm x 80 mm

Ház anyaga

Polikarbonát (PC-FR)

Ház színe

Fehér (RAL 9003)

Tömeg

kb. 195 g / 300 g (csomagolás nélkül/csomagolással)

Rendelési információ
FAA-500-SB felületi szerelődoboz
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB
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FAA-500-SB-H felületi
szerelődoboz páravédővel

6
Ez használható a mennyezeti szerelődobozok helyett. A
falon kívüli szerelődobozok falon kívül illetve falba sülylyesztett szerelésű kábelezéshez vannak tervezve.
Az FAA‑500‑SB‑H kiegészítő szigetelővel rendelkezik párás helyiségekhez.

Főbb funkciók
A falon kívülre szerelt kábelek belépési pontjai előlyukasztottak. A süllyesztett kábelezéshez az aljzaton két
bemenet található:
• egyenként 20 mm PG 13,5 szálakhoz
• egyenként 25 mm, 3/4"-os védőcsatornához
PG 13,5 szálakon keresztüli kábelvezetés esetén legfeljebb 1,2 cm átmérőjű kábelek használhatók.
Az aljzat négy ponton csavarokkal rögzíthető.

Műszaki specifikációk
Méretek

Ø 150 mm x 82 mm

Ház anyaga

Polikarbonát (PC-FR)

Ház színe

Fehér (RAL 9003)

Tömeg (csomagolás nélkül/
csomagolással)

kb. 225 g / 330 g

Rendelési információ
FAA-500-SB-H felületi szerelődoboz páravédővel
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB-H
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FAA‑500‑SPRING beton-/
famennyezethez

6
DU = 10 egység
Az 500-as család aljzatai rugóval rendelkeznek (alaptartozék). Ezekkel az érzékelők álmennyezetre telepíthetők.
Ha az érzékelőt beton- vagy famennyezetre szereli, a rugókat cserélje le vörös jelzésű, erősebb FAA-500-SPRING
rugókra.

Rendelési információ
FAA‑500‑SPRING beton-/famennyezethez
(DU = 10 egység)
Rendelésszám FAA-500-SPRING
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FAA-420-RI-DIN távjelző

• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• LSN-érzékelők esetén 1-es vagy 3-as módban kell
üzemeltetni a készüléket.
• Nem LSN-kompatibilis érzékelők esetén az 1-es
módban külsőleg 30 mA-re kell korlátozni az áramerősséget.

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség
• 2. mód

8.5 - 33 V DC

• 3. mód

11 - 33 V DC

A másodkijelző áramfelvétele

Főbb tulajdonságok

• 1. mód

3 mA

• 2. mód

11–14 mA

• 3. mód

3 mA

u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

Megengedett vezetékméret

0,6 mm - 1,0 mm

u

Egyszerű, csatlakoztatásos üzembe helyezés

Méretek

85 x 85 x 35 mm

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

Tömeg

65 g

Üzemi hőmérséklet

0 °C – +65 °C

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.
A DIN típusú kivitel átlátszó piros fényű riasztókijelzővel
rendelkezik. A távjelző kialakítása megfelel a DIN 14623
követelményeinek. A készülék három üzemmódot támogat:
• 1. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít (ld.
az áramerősség-korlátozással kapcsolatos megjegyzést).
• 2. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít, és
belső áramerősség-korlátozást végez.
• 3. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít.

Rendelési információ
FAA-420-RI-DIN távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak.
Rendelésszám FAA-420-RI-DIN

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
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FAA-420-RI-ROW távjelző

Méretek

85 x 85 x 29 mm

Tömeg

45 g

Üzemi hőmérséklet

- 20 °C és +65 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FAA-420-RI-ROW távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Rendelésszám FAA-420-RI-ROW

6
Főbb tulajdonságok
u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• Az áramerősséget külsőleg 30 mA-re kell korlátozni.

Műszaki specifikációk
Áramfelvétel (perc)

3 mA

Megengedett vezetékméret

0,45 mm - 1,4 mm
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MS 400 érzékelőaljzatok

Az érzékelőfej az MS 400 érzékelőaljzatba telepítve
Az aljzat egyaránt alkalmas falon kívüli és süllyesztett kábelvezetéshez, és külön szerelőfuratokkal rendelkezik
plafonra szereléshez vagy süllyesztett dobozba építéshez. Ezen kívül illeszkedik minden szabványos furattípushoz.
Az érzékelőaljzat fehér ABS műanyagból készült, (Novodur, a RAL 9010-hez hasonló színű), felülete matt, és hét
csavarkapoccsal csatlakoztatható a tűzjelző központhoz.
Csatlakozó érintkezők garantálják a kábel és az érzékelő
közötti biztonságos elektromos kapcsolatot. Legfeljebb
2,5 mm2 keresztmetszetű kábel használható.
Az érzékelő fej illetéktelen eltávolítása ellen az aljzatba
épített ki-/bekapcsolható zár nyújt védelmet.

6

Műszaki specifikációk
Csatlakozók

Tápellátás (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
C-pont
Árnyékolás

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Ház anyaga

ABS (Novodur)

Telepítési információ a 400/420 érzékelőaljzatcsaládhoz

Ház színe

RAL 9010-hez hasonló

Méretek

Ø 120 x 22,7 mm

Tömeg

72 g

• Az X-szel jelölt szerelőfuratok csak a süllyesztett
szereléshez használt dobozokhoz használhatók.
• Az árnyékolt kiegészítő vezeték legyen a lehető legrövidebb, és feltétlenül legyen szigetelve.

Rendelési információ
MS 400 B érzékelőaljzat
Bosch márkás érzékelőaljzat, falon kívüli és süllyesztett
kábelvezetéshez
Rendelésszám MS 400 B
MS 400 érzékelőaljzat
Rendelésszám MS 400
Hardvertartozékok
FAA-420-SEAL páravédő tömítés
1 csomag = 10 darab
Rendelésszám FAA-420-SEAL
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MS 420 LSN rugós
érzékelőaljzat

6
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FAA‑MSR 420 érzékelőaljzat
relével
Figyelem
Az FAA-MSR 420 relés aljzatok csak az LSN improved technológiájú eszközökhöz (FPA-5000 ÉS
FPA-1200 tűzjelző központ) használhatók.
Az érzékelő fej illetéktelen eltávolítása ellen az aljzatba
épített ki-/bekapcsolható zár nyújt védelmet.
A relé érintkezőjének maximális terhelhetősége 1 A,
30 V DC mellett.

Főbb funkciók
Készenléti vonal esetén a relé érintkezője zárt.
A relé érintkezője nyitott,
• ha nincs feszültség, vagy
• ha nincs riasztás.

6

Rendelési információ
FAA‑MSR 420 érzékelőaljzat relével
egy érzékelőaljzat váltóérintkezős relével (C típus).
Rendelésszám FAA-MSR 420

www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V.

146 | Automatikus tűzérzékelők | Tartozékok - 420-as sorozat, LSN improved version

MSC 420 páravédelemmel
ellátott érzékelőaljzat

6
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FAA‑420‑RI másodkijelző

6

A másodkijelzőket az érzékelő által védett épületrészekhez vagy a szobákhoz vezető folyosókon kell elhelyezni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Figyelem
Árnyékolatlan kábelek használata esetén az LSNérzékelő és a másodkijelző közötti távolság maximum 3 m lehet.
Árnyékolt kábelek esetén győződjön meg arról,
hogy a teljes kábelhossz nem nagyobb, mint
500 m (= az összes, egy hurkon vagy ágon belüli
párhuzamos jelzőhöz vezető kábel hosszának
összege).

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség

5 V DC. . .30 V DC.

Maximális áramfelvétel

20 mA

Kijelző

2 LED

Megengedett vezetékméret

0,6 mm - 2,0 mm

Méretek

84 x 84 x 35 mm

Tömeg

45 g

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FAA‑420‑RI másodkijelző
akkor szükséges, ha az érzékelő közvetlenül nem látható, vagy ha álmennyezetbe vagy álpadlóba építették
Rendelésszám FAA-420-RI

www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V.

148 | Automatikus tűzérzékelők | Tartozékok - 420-as sorozat, LSN improved version

MK 400 érzékelőtartó konzol
Tartókonzol érzékelők (pl. ajtó fölé) DIBt-nek megfelelő
elhelyezéséhez.
Az érzékelőaljzatot a csomag tartalmazza.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Méretek (ho x szé x ma): 185 x 129 x 29 mm (aljzat nélkül)

6
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MH 400 érzékelőfűtő elem

Az MH 400 érzékelőfűtő elem olyan helyeken lehet hasznos, ahol az érzékelő megbízható működését páralecsapódás csökkentheti, pl. olyan raktárban, amelyet rövid
időre nyitnak ki járművek ki- és behajtása céljából.

Rendelési információ
MH 400 érzékelőfűtő elem
olyan helyeken használatos, ahol az érzékelő megbízható
működését páralecsapódás csökkentheti
Rendelésszám MH 400

www.boschsecurity.com
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SK 400 védőkosár
A védőkosár megfelelő védelmet nyújt pl. sportcsarnokokban a labdák által okozott sérülések ellen.
A masszív védőkosár 5 mm-es köracélból készült, alumíniumszürke festéssel (RAL 9007).
Átmérő (max.): 148 mm
Magasság: 75 mm

Rendelési információ
SK 400 védőkosár
megakadályozza a sérüléseket
Rendelésszám SK 400
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SSK 400 porvédő fedél
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TP4 400 tartólemez
érzékelőazonosítóhoz
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TP8 400 tartólemez
érzékelőazonosítóhoz
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LSN rádiófrekvenciás tűzjelző
rendszer
Főbb tulajdonságok
u

6

Nagyfokú hatékonyság az egyszerű telepíthetőségnek, rugalmas bővíthetőségnek és automatikus
konfigurációnak köszönhetően

Poz.

Leírás

1

FET kapcsoló

2

Adatfogadás

3

Adatküldés

4

Adatfeldolgozó és adatátviteli mikroprocesszor

5

Feszültségellátás

6

Reed-relé érintkezője

7

LED-ek

u

Magas szintű adatátviteli és működésbeli megbízhatóság

8

Szabotázs-érintkező

9

Külső tápellátás felügyelete

u

Adatátviteli kapcsolat folyamatos ellenőrzése

10

SPU6001 rádiómodul

u

Rádiós optikai füstérzékelő kiváló interferenciatűréssel

Főbb funkciók

u

Akár 30 RF optikai füstérzékelő vagy akár 10 RF kézi jelzésadó csatlakoztatható minden egyes nagyfrekvenciás bővítőelemhez

Rendszeráttekintés
LSN rádiófrekvenciás tűzjelző rendszer

Az LSN rádiófrekvenciás tűzjelző rendszer (a rádió cella)
egy FK 100 LSN RF bővítőelemből, és akár 30 DOW
1171 rádiós optikai füstérzékelőből vagy max. 10
SMF121 rádiós kézi jelzésadóból áll. A rádiófrekvenciás
bővítőelem LSN elemként hurokba vagy csonkba bekötve illesztőfelületet képez az RF füstérzékelők és a tűzjelző központ között.
Az információ továbbítás az érzékelő és a bővítőelem között kétirányú. Ha az alapcsatornát egy külső rendszer
lefoglalja, a rendszer ezt azonnal észleli, és a rádiócella
a riasztás átvitelének biztosítására átkapcsol egy második csatornára.

FK 100 LSN RF bővítőelem

FK 100 LSN RF bővítőelem

A rádiófrekvenciás bővítőelem LSN része az LSN kábelen
keresztül kapja a tápellátást. A csatlakoztatott rádiós
modul külön tápellátást igényel.
A csatolókat és felhasználói elemeket integrált mikrokontroller vezérli, amely egyúttal a rádiós füstérzékelő
és a tűzjelző központ közötti adatátvitelért is felelős.
Az FK 100 LSN rendelkezik szabotázs-érintkezővel, egy
reed-relével a konfigurációs üzemmód manuális aktiválásához, valamint három LED-del az üzemállapot kijelzéséhez.
A nagyfrekvenciás csatolómodul megfelel az alábbi, biztonsági rendszerekre vonatkozó szabványok követelményeinek és irányelveinek: EN 54; DIN - VDE 0833; VdS.

DOW 1171 Optikai nagyfrekvenciás füstérzékelő

Az elemmel működő, programozható rádiós füstérzékelő
a megbízható szórtfény elvet használva az oldalirányú
szórást méri. A rendszer modern érzékelési algoritmus
alkalmazásával egységes válaszműködést biztosít, ugyanakkor kiváló zavarvédelemmel rendelkezik. A kétirányú
kommunikáció biztosítására ugyanazt a nagyfrekvenciás
modult építették be az érzékelőbe és a rádiófrekvenciás
bővítőelembe.

SMF121 rádiófrekvenciás kézi jelzésadó

Az SMF121 rádiófrekvenciás kézi jelzésadót riasztás indítására használják tűz vagy egyéb veszély esetén. Vezeték
nélküli kapcsolaton keresztül az SMF121 és a szükséges
SMF6120 rádiófrekvenciás aljzat (elemes táplálású)
könnyen csatlakoztatható az FK 100 LSN rádiófrekvenciás bővítőelemhez.
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Tartozékok
FK 100 LSN rádiófrekvenciás bővítőelem
Me
nny
isé
g

Alkatrészek

1

FK 100 LSN rádiófrekvenciás bővítőelem, csatlakozó kivezetésekkel

SMF6120 RF aljzat
Rendelésszám SMF6120

DOW 1171 rádiós optikai füstérzékelő
Me
nny
isé
g

Alkatrészek

1

Rádiós optikai füstérzékelő

2

9 V lítium elem

1

Érzékelőaljzat

6

SMF121 rádiófrekvenciás kézi jelzésadó
Me
nny
isé
g

Alkatrészek

1

SMF121 rádiófrekvenciás kézi jelzésadó
Figyelem
Az SMF121 rádiófrekvenciás kézi jelzésadóval
egy SMF6120 RF aljzatot, valamint két HFM‑BAT
3,6 V-os lítium elemet kell még rendelni.

Rendelési információ
FK 100 LSN RF bővítőmodul
RF bővítőmodul akár 30 optikai RF füstérzékelőhöz vagy
10 RF kézi jelzésadóhoz
Rendelésszám FK 100 LSN RF
DOW 1171 Optikai RF füstérzékelő
FK 100 LSN RF bővítőmodulhoz történő csatlakoztatáshoz
Rendelésszám DOW1171 RF
DZW 1171 rádióhullámú tesztelő egység
rádiófrekvenciás tűzjelző rendszerek maximális hatótávolságának tervezéséhez és ellenőrzéséhez
Rendelésszám DZW 1171
Radio Spy 1 térerősségmérő egység és szoftver
rádiófrekvenciás tűzjelző rendszerek számítógépes tervezéséhez és grafikus megjelenítéséhez
Rendelésszám RADIO SPY 1
DBZ 1193A érzékelőjelölő
Rendelésszám DOW1171-ident
SMF121 RF kézi jelzésadó
FK 100 LSN RF bővítőmodulhoz történő csatlakoztatáshoz
Külön rendelje meg: 1 x SMF6120 RF aljzat, 2 x
HFM‑BAT lítium akkumulátor 3,6 V az SMF6120 aljzathoz
Rendelésszám SMF121
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DZW 1171 rádióhullámú
tesztelő egység
Rendelési információ
DZW 1171 rádióhullámú tesztelő egység
rádiófrekvenciás tűzjelző rendszerek maximális hatótávolságának tervezéséhez és ellenőrzéséhez
Rendelésszám DZW 1171
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Radio Spy 1 térerősségmérő
egység és szoftver

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

6

Radio Spy 1

Rendelési információ
Radio Spy 1 térerősségmérő egység és szoftver
rádiófrekvenciás tűzjelző rendszerek számítógépes tervezéséhez és grafikus megjelenítéséhez
Rendelésszám RADIO SPY 1
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DBZ 1193A érzékelőjelölő

6

A tartó polikarbonátból készült elfordítható fedéllel. Biztonságossá teszi az azonosítólap behelyezését; a lap mérete 58 mm x 19 mm

Rendelési információ
DBZ 1193A érzékelőjelölő
Rendelésszám DOW1171-ident
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A DOW 1171 RF füstérzékelő
cserélőszerszáma

6

Figyelem
Az érzékelőcserélő szerszám kizárólag Siemens
szervizelő rúdra illeszkedik.
A szervizelő rudat a csomag nem tartalmazza.

Rendelési információ
A DOW 1171 RF füstérzékelő cserélőszerszáma
Siemens szervizelő rudakhoz
Rendelésszám FAA-RTL-Siemens
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FCP‑500 hagyományos
automatikus tűzérzékelők

6

Főbb tulajdonságok
u

Modern, rendkívül lapos kivitel

u

A színárnyaló betétek segítségével a környezethez
illeszthető

u

Sima, könnyen tisztítható érzékelőfelület

u

Innovatív érzékelőrögzítési mechanizmus

u

Nagy megbízhatóság

FCP-500 hagyományos, automatikus tűzérzékelők lapos
kialakításuknak, süllyesztett mennyezeti elhelyezésüknek
és színválasztási lehetőségüknek köszönhetően a legszigorúbb esztétikai igényeket is kielégítik.
Az FCP-500 kapható szórtfényérzékelő füstérzékelőként,
vagy kiegészítő égésgáz-érzékelővel felszerelt, multiszenzoros érzékelőként Az érzékelők fehér színben vagy átlátszó kivitelben, színezőbetétekkel kaphatók.

Érzékeléstechnológia és jelfeldolgozás

Az FCP-500 család minden érzékelője két optikai érzékelővel és egy szennyezettségérzékelővel van felszerelve.
Az FCP-OC 500 kombinált érzékelő további érzékelési
csatornaként égésgáz-érzékelőt is tartalmaz.
Az érzékelőjeleket az eszköz belső elektronikus feldolgozórendszere folyamatosan kiértékeli, a beépített algoritmusok segítségével összekapcsolja.
Az optikai és az aeroszolérzékelő összekötésével az OCérzékelő olyan területeken is használható, ahol a munkavégzés során kis mennyiségű füst, gőz vagy por keletkezik.
Az automatikus riasztás csak akkor következik be, ha a
mért jelkombináció megfelel az érzékelő jelleggörbéjének. Így érhető el a téves riasztások rendkívül alacsony
szintre szorítása.

Optikai érzékelő (füstérzékelő)

Az optikai érzékelő (1) a szórt fény elvén működik.
A LED-ek (3) meghatározott szögben fényt bocsátanak ki
az érzékelési terület felé (7).

Főbb funkciók
A sima, süllyeszthető beépítésnek köszönhetően az érzékelők magas szintű esztétikai követelmények esetén is
alkalmazhatók. Ezenfelül a tűzérzékelők alkalmasak nagy
porszennyezettségű területeken való alkalmazásra is.
Az „átlátszó, színezőbetétes” változatban szállított érzékelőkhöz és illesztőgyűrűkhöz mindkét oldalról színezett
gyűrűkészlet is tartozik. A gyűrűk 16 féle színben állnak
rendelkezésre.

Tűz esetén a fényt a füst részecskéi szétszórják, a szóródó fényt pedig a fotodiódák (2) érzékelik, amelyek a
fénymennyiséget azzal arányos elektromos jellé alakítják.

Figyelem
Ügyeljen rá, hogy a következő képek nem alkalmasak megbízható színmeghatározásra. Megbízható színmeghatározáshoz eredeti RAL-színkártyákat használjon.

Bosch Security Systems B.V.

www.boschsecurity.com

Automatikus tűzérzékelők | Hagyományos érzékelők | 161

A napfény és a mesterséges fények okozta zavaró hatásokat optikai napfényszűrő, elektronikus szűrők és komparálás küszöböli ki (környezetifény-stabilitás: csillogásteszt DIN EN 54-7).
A különböző fénykibocsátó és érzékelődiódák működését az érzékelő elektronikája egyedien szabályozza. Az
előállított jelkombinációk egymástól függetlenek, így
ideálisan alkalmazhatók füstérzékelésre, mert megkülönböztethetők a füst, illetve más körülmények (rovarok,
tárgyak) okozta zavarok. Az optikai érzékelők tűz- vagy
zavarérzékelési jeleinek összefüggései és időbeli jellemzői is kiértékelésre kerülnek.
Ezenfelül az egyes jelek valószínűségi elemzése lehetővé
teszi az elemzőelektronika és a LED-ek hibáinak érzékelését.

Égésgáz-érzékelő (CO-érzékelő)

Az égésgáz-érzékelő (4) főként a tűz esetén keletkező
szén-monoxid (CO) jelenlétét figyeli, de észleli a hidrogén (H) és a nitrogén-monoxid (NO) jelenlétét is.
A mérés alapelve a CO elektródán történő oxidálódása,
illetve az ennek során keletkező mérhető áram. A szenzoron mért jel arányos a gáz koncentrációjával.
Az aeroszolérzékelő további információt nyújt a hamis
értékek hatékony elhárításához.
Az FCP‑OC 500 érzékelő az égésgáz-érzékelők élettartamától függően öt év működés után kikapcsolja a C érzékelőket. Az érzékelő ezt követően O-érzékelőként működik tovább. Ezt követően az érzékelőt haladéktalanul ki
kell cserélni, mivel az OC-érzékelő sokkal megbízhatóbban működik.

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FCP 500-as sorozat

CPD

0786-CPR-20203 FCP-O 500 / 500-P

CPD

0786-CPR-20204 FCP-OC500 / 500-P

VdS

G 205124

VdS

G 205118

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az alábbiakhoz csatlakoztatható:
– hagyományos tűzjelző központ
(BZ1012/1016/1024/1060)
– UEZ 1000 univerzális tűzjelző központ
– UGM 2020 univerzális tűzjelző központ
– Más központokhoz vagy csatolómoduljaikhoz,
azonos csatlakoztatási feltételekkel
– UEZ 2000 LSN, BZ 500 LSN, FPA‑5000 és
FPA‑1200 megfelelő csatolókon keresztül
• Az érzékelők és érzékelőaljzatok a Philips „Rotaris”
lámpájával együtt használhatók.
• Az FCP-OC 500 tervezése az FCP-O 500-hoz hasonlóan, az optikai érzékelők irányelvei szerint történik
(lásd: DIN VDE 0833 2. rész és VDS 2095).
• Az érzékelők kizárólag FCA‑500 aljzatba telepíthetők. Az érzékelőaljzatot FAA‑500‑BB mennyezeti szerelődobozba vagy FAA‑500‑SB felületi szerelődobozba kell telepíteni.

Szennyezettségérzékelés

Figyelem

Az érzékelő felületének szennyezettségét folyamatosan
méri a szennyezettségmérő (6); az eredményt értékeli és
kijelzi.
Hibajelzés keletkezik, ha az érzékelőfelület elszennyeződése átlépi a küszöbértéket.

Süllyesztett mennyezetre szerelés FAA‑500‑BB
esetén:
Az álmennyezet maximális vastagsága:

További teljesítményjellemzők

Az egyes működési állapotokat a kijelzőn jól látható, kétszínű LED jelzi. Riasztás esetén a LED vörösen villog.
A golyóstoll elvén alapuló innovatív érzékelőrögzítő mechanika biztosítja az érzékelő gyors és egyszerű behelyezését és kiemelését. Ajánljuk az e célra kifejlesztett
FAA-500-RTL érzékelőcserélő szerszám használatát, különösen magasra helyezett készülékek esetében.
Az érzékelők kényelmes teszteléséhez kapható az
FAA-500-TTL tesztadapter mágnessel és további tartozékokkal.

Figyelem
32 mm Az álmennyezet felett legalább 110 mm
szabad területre van szükség.
• Az FCP 500 érzékelők kültéri használatra nem alkalmasak.
• Az érzékelők alatt 50 cm sugarú, félgömb alakú teret
szabadon kell hagyni.

További teljesítményjellemzők

Az egyes működési állapotokat a kijelzőn jól látható, kétszínű LED jelzi. Riasztás esetén a LED vörösen villog.
A golyóstoll elvén alapuló innovatív érzékelőrögzítő mechanika biztosítja az érzékelő gyors és egyszerű behelyezését és kiemelését. Ajánljuk az e célra kifejlesztett
FAA-500-RTL érzékelőcserélő szerszám használatát, különösen magasra helyezett készülékek esetében.
Az érzékelők kényelmes teszteléséhez kapható az
FAA-500-TTL tesztadapter mágnessel és további tartozékokkal.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN54-7:2000/A1:2002/A2:2006 szabványnak

www.boschsecurity.com

1

Érzékelő

2

Mennyezet

3

félgömb alakú tér az érzékelő alatt

• Ügyeljen rá, hogy ebbe a térbe emberek, nagyobb állatok, növények, lengőajtó vagy egyéb tárgyak ne kerülhessenek, és az érzékelő felületét semmi se takarja el.
• Az érzékelőket olyan helyre kell telepíteni, hogy kézzel ne lehessen azokat elérni. Ezért minimális telepítési magasságként a 2,70 métert ajánljuk.
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• Az érzékelők nem telepíthetők olyan helyiségbe,
ahol nagyintanzitású infravörös adattovábbítás történik ( pl. infravörös tolmácsrendszerrel felszerelt
terem).
• Az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy ne érje közvetlen napfény.
• Lámpáktól legalább 50 cm távolságot kell tartani. Az
érzékelők nem telepíthetők lámpa fénykúpjába.
• Az aljzatok álmennyezeti telepítésnél használható rugóval kerülnek leszállításra. Ha az érzékelőt betonvagy famennyezetre telepíti, a rugókat cserélje le vörös jelzésű, erősebb FAA‑500‑SPRING rugókra.
• A megengedett maximális légsebesség: 20 m/s
• A tervezés során figyelembe kell venni az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat.
• Műszaki adatok

Tartozékok

6

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér, RAL 9003

Előlap színe
FCP‑O 500/ FCP‑OC 500

Fehér, matt

FCP‑O 500‑P/
FCP‑OC 500‑P

Átlátszó / ezüstszürke

Tömeg

Csomagolás nélkül / csomagolással

FCP-OC 500(-P)

180 g / 370 g

FCP-O 500(-P)

170 g / 360 g

Gyűrű

30 g / 60 g

Környezeti feltételek

Érzékelő típusa

Men
nyiség

Alkatrészek

FCP-O 500

1

Optikai füstérzékelő, fehér

FCP-O 500-P

1

Optikai füstérzékelő, átlátszó kivitel
színes betétekkel

FCP-OC 500

1

Többszenzoros optikai/égésgáz-érzékelő, fehér

FCP-OC 500-P

1

Kombinált optikai/égésgáz érzékelő,
átlátszó kivitel színes betétekkel

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

8,5 V DC ... 33 V DC

Készenléti áram
• FCA-500-EU

3 mA

• FCA-500-E-EU

24 mA

Riasztási áramfelvétel

47 mA

Hibaáram
• FCA-500-EU

52 mA

• FCA-500-E-EU

58 mA

Riasztási ellenállás

0 Ω (UL alkalmazás) vagy 680 Ω

Hibarelé-kimenet

NC / C

Kijelzőkimenet

A relé 0 V-ot kapcsol 1,5 kΩ ellenálláson keresztül

Mechanikai jellemzők
Egyedi kijelző

Védettség az EN 60529
szabvány szerint
FCP‑O 500 (‑P)

IP 53

FCP‑OC 500 (‑P)

IP 33

Megengedett üzemi hőmérséklet
FCP‑O 500 (‑P)

-20 °C ... +65 °C

FCP‑OC 500 (‑P)

-10 °C ... +50 °C

Megengedett relatív páratartalom

95% (nem kondenzálódó)

Megengedett légsebesség

20 m/s.

Tervezés
Felügyelt terület

Max. 120 m2
(Vegye figyelembe a helyi előírásokat.)

Maximális telepítési magasság

Max. 16 m
(Vegye figyelembe a helyi előírásokat.)

Minimális telepítési magasság

Kartávolságon kívül
A Bosch által ajánlott minimális telepítési magasság: 2,70 m

Mennyezetre szerelés sülylyesztve, mennyezeti szerelődobozzal
Álmennyezet vastagsága

Max. 32 mm

Szükséges furat

Ø 130 mm (-1 mm ... +5 mm)

Szerelési mélység

110 mm
Megjegyzés: az álmennyezet felett legalább 110 mm szabad területre van
szükség.

Minimális távolság lámpáktól

0,5 m

Kétszínű LED,
vörös (riasztás), zöld (tesztüzemmód)

Méretek
Érzékelő

Ø 113 x 55 mm

Érzékelő illesztőgyűrűvel

Ø 150 x 55 mm

Érzékelő burkolattal, aljzattal és mennyezeti szerelődobozzal

Ø 150 x 110 mm

Bosch Security Systems B.V.

Különleges jellemzők
Érzékelési mód
• FCP‑O 500 (‑P)

Szórt fény mérése

www.boschsecurity.com
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• FCP‑OC 500
(‑P)

Szórt fény és égésgáz kibocsátás mérése

Jellemzők
• Minden
FCP‑500 érzékelő

Szennyezettség érzékelés
Driftkompenzálás (optikai érzékelő)

• Kiegészítés:
FCP‑OC 500(P)

Driftkompenzálás a gázérzékelőben

Válaszérzékenység
• FCP‑O 500 (‑P)

< 0,18 dB/m ( EN 54‑7)

• FCP‑OC 500
(‑P)

Optikai rész: < 0,36 dB/m (EN 54-7)
Gázérzékelő rész: ppm tartományban

Rendelési információ
FCP 500 optikai füstérzékelő, fehér
hagyományos érzékelő optikai érzékelővel, rendkívül lapos kivitelben
Rendelésszám FCP-O 500

FAA-500-CB beépített ház betonmennyezethez
az 500 és 520 sorozatú tűzérzékelők beton mennyezetekbe történő beszereléséhez. Továbbá meg kell rendelni egy FAA‑500‑BB mennyezeti szerelődobozt, amelyik
tartalmazza az aljzatot és az érzékelőt.
Rendelésszám FAA-500-CB
FAA-500-SB felületi szerelődoboz
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB
FAA-500-SB-H felületi szerelődoboz páravédővel
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB-H
FAA‑500‑SPRING beton-/famennyezethez
(DU = 10 egység)
Rendelésszám FAA-500-SPRING

FCP‑O 500‑P Optikai füstérzékelő, átlátszó kivitel színes betétekkel
hagyományos érzékelő optikai érzékelővel, rendkívül lapos kivitelben és átlátszó, színes betétekkel
Rendelésszám FCP-O 500-P
FCP‑OC 500 Többérzékelős optikai/kémiai érzékelő,
fehér
hagyományos érzékelő optikai és égésgáz-érzékelővel,
rendkívül lapos kivitelben
Rendelésszám FCP-OC 500
FCP‑OC 500‑P többérzékelős optikai/kémiai érzékelő,
átlátszó kivitel színes betétekkel
hagyományos érzékelő optikai és égésgáz-érzékelővel,
rendkívül lapos kivitelben és átlátszó, színes betétekkel
Rendelésszám FCP-OC 500-P
Hardvertartozékok
FAA‑500‑TR-W gyűrű, fehér
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-W
FAA‑500‑TR‑P illesztőgyűrű, átlátszó, színes betétekkel
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-P
FCA‑500‑EU hagyományos aljzat
az FCP‑-500-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FCA-500-EU
FCA‑500‑E‑EU hagyományos aljzat EOL
az FCP-500 sorozathoz beépített vonalzáró ellenállással
Rendelésszám FCA-500-E-EU
FAA-500-BB mennyezeti szerelődoboz
mennyezeti süllyesztett szereléshez álmennyezet esetén,
500-as és 520-as aljzatokhoz és érzékelőkhöz
Rendelésszám FAA-500-BB

www.boschsecurity.com
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FCP-320/FCH-320
hagyományos automatikus
tűzérzékelők

FCP-OT320-R470

●

●

FCP-O320

●

FCP-O320-R470

●

FCH-T320

●

FCP-T320-R471

●

FCH-T320-FSA

●

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FCP-/FCH-320

CE

MSR 320
000018/01 FCP-O320

Európa

CPD

0786-CPD-20351 FCP-O320_FCPO320-R470

CPD

0786-CPD-20352 FCP-OT320_FCPOT320-R470

CPD

0786-CPD-20353 FCH-T320_FCHT320-R470

CPD

0786-CPD-20354 FCH-T320-FSA

CPD

0786-CPD-20355 FCP-OC320_FCPOC320-R470

VdS

G 208001 FCP-O320_-R470

Aktív küszöbérték-állítás (driftkompenzáció) az optikai érzékelő elszennyeződése esetén

VdS

G 208002 FCP-OT320_-R470

VdS

G 208003 FCH-T320_-R470

u

Lehetőség van másodkijelző aktiválására

VdS

G 208004 FCH-T320-FSA

u

Mechanikus rögzítőretesz
(nyitható/zárható)

VdS

G 208005 FCP-OC320_-R470

u

Portaszító mérőkamra- és fedélkialakítás

6

Főbb tulajdonságok
u

u

A kiértékelő elektronikának köszönhető rendkívül
megbízható észlelés

Tartozékok

Rendszeráttekintés
Működési mód

FCPOT32
0

FCPO320

Kombinált

x

x

-

-

Optikai (szórt fény mérése)

x

x

x

-

Hőmaximum

-

x

-

x

Hősebesség

-

x

-

x

Égésgáz

x

-

-

-

FCHT320/
T320FSA

M
e
n
n
y
.

elemek

FCP-OC320

1

Kombinált optikai/égésgáz-érzékelő

FCP-OT320

1

Kombinált optikai/hőérzékelő

FCP-O320

1

Optikai füstérzékelő

FCH-T320

1

Hőérzékelő (hősebesség-/hőmaximum-érzékelő)

FCH-T320FSA

1

Hőérzékelő DIBt minőségellenőrzésnek megfelelő tűzgátló leválasztókhoz (hősebesség-/
hőmaximum-érzékelő)

Műszaki specifikációk

Tanúsítványok és engedélyek

Elektromos jellemzők

Az érzők megfelelnek a következőknek:
EN54‑5:2000/
A1:2002

EN54‑7:2000/
A1:2002

FCP-OC320

●

FCP-OC320-R470

●

FCP-OT320

Érzékelő típusa
Érzékelő típusa
FCPOC32
0

Érzékelő típusa

Németország

●

Bosch Security Systems B.V.

Üzemi feszültség

8,5 V DC - 30 V DC

Áramfelvétel

< 0,12 mA

●

www.boschsecurity.com
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Riasztáskimenet

Áramfelvétel-növekedés
(riasztási ellenállás 820 Ω vagy
470 Ω)

Kijelzőkimenet

Nyitott kollektor, 0 V-ot kapcsol
riasztás esetén 3,92 kΩ felett

Mechanikai jellemzők
Egyedi kijelző

Vörös LED

Méretek
• Aljzat nélkül

Ø 99,5 x 52 mm

• Aljzattal

Ø 120 x 63,5 mm

Ház anyaga

Műanyag, ABS

Ház színe

Fehér, a RAL 9010 árnyalathoz
hasonló, matt felület

Tömeg

Csomagolás nélkül / csomagolással

• FCP-OC320

Kb. 85 g / kb. 130 g

• FCP-OT320 / FCP-O320 /
FCH-T320 / FCH-T320FSA

Kb. 80 g / kb. 120 g

Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány
szerint

IP 40,
IP 43 páravédelemmel ellátott
érzékelőaljzat

Megengedett relatív páratartalom

95% (nem kondenzálódó)

Megengedett légsebesség

20 m/s

Megengedett üzemi hőmérséklet
• FCP-OC320

-10 °C és +50 °C között

• FCP-OT320

- 20 °C és +50 °C között

• FCP-O320

- 20 °C és +65 °C között

• FCH-T320 / T320-FSA

- 20 °C és +50 °C között

Tervezés
Felügyelt terület
• FCP-OC320, FCP-OT320,
FCP-O320

Max. 120 m² (Vegye figyelembe
a helyi előírásokat!)

• FCH-T320

Max. 40 m² (Vegye figyelembe
a helyi előírásokat!)

Maximális felszerelési magasság

16 m (Vegye figyelembe a helyi
előírásokat!)

• FCP-OC320, FCP-OT320,
FCP-O320

16 m (Vegye figyelembe a helyi
előírásokat!)

• FCH-T320

6 m (A helyi előírásokat be kell
tartani!)

FCH-T320: A2R
FCH-T320-FSA: A1R

• Égésgáz-érzékelő

ppm tartományban

Színkód
• FCP-OC320

Kék kör

• FCP-OT320

Fekete kör

• FCP-O320

Nincs jelölés

• FCH-T320 / T320FSA

Vörös kör

Rendelési információ
FCP-O320 optikai füstérzékelő
hagyományos technológia, 820 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCP-O320
FCP-OT320 kombinált optikai/hőérzékelő
hagyományos technológia, 820 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCP-OT320
FCP-OC320 kombinált optikai/égésgáz-érzékelő
hagyományos technológia, 820 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCP-OC320
FCP-OC320-R470 kombinált optikai/égésgáz-érzékelő
hagyományos technológia, 470 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCP-OC320-R470
FCP-OT320-R470 kombinált optikai/hőérzékelő
hagyományos technológia, 470 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCP-OT320-R470
FCP-O320-R470 optikai füstérzékelő
hagyományos technológia, 470 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCP-O320-R470
FCH-T320 hőérzékelő
hagyományos technológia, hősebesség-/hőmaximum-érzékelő, 820 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCH-T320
FCH-T320-R470 hőérzékelő
hősebesség-/hőmaximum-érzékelő, hagyományos technológia, 470 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCH-T320-R470
FCH-T320-FSA hőérzékelő DIBt szabványnak megfelelő
tűzvédelmi zárakhoz
hősebesség-/hőmaximum-érzékelő, hagyományos technológia, 820 ohmos riasztási ellenállással
Rendelésszám FCH-T320-FSA
Hardvertartozékok

Különleges jellemzők
Működési érzékenység
• Optikai elem

< 0,2 db/m (az EN 54 T7 szerint)

• Hőmaximum-érzékelő

>54 °C

www.boschsecurity.com

• Hősebesség-érzékelő
(EN 54-5 szerinti)

MS 400 B érzékelőaljzat
Bosch márkás érzékelőaljzat, falon kívüli és süllyesztett
kábelvezetéshez
Rendelésszám MS 400 B

Bosch Security Systems B.V.
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MS 400 érzékelőaljzat
Rendelésszám MS 400
MSC 420 páravédelemmel ellátott érzékelőaljzat
Rendelésszám MSC 420
MSD 320 diódával ellátott hagyományos érzékelőaljzat
Nagy-Britanniában történő használathoz
Rendelésszám MSD 320
FAA‑420‑RI másodkijelző
akkor szükséges, ha az érzékelő közvetlenül nem látható, vagy ha álmennyezetbe vagy álpadlóba építették
Rendelésszám FAA-420-RI
MK 400 érzékelőtartó konzol
Rendelésszám MK 400

6

MH 400 érzékelőfűtő elem
olyan helyeken használatos, ahol az érzékelő megbízható
működését páralecsapódás csökkentheti
Rendelésszám MH 400
SK 400 védőkosár
megakadályozza a sérüléseket
Rendelésszám SK 400
SSK 400 porvédő fedél
Rendelésszám SSK 400
TP4 400 tartólemez érzékelőazonosítóhoz
Rendelésszám TP4 400
TP8 400 tartólemez érzékelőazonosítóhoz
Rendelésszám TP8 400

Bosch Security Systems B.V.
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FAA-420-RI-DIN távjelző

• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• LSN-érzékelők esetén 1-es vagy 3-as módban kell
üzemeltetni a készüléket.
• Nem LSN-kompatibilis érzékelők esetén az 1-es
módban külsőleg 30 mA-re kell korlátozni az áramerősséget.

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség
• 2. mód

8.5 - 33 V DC

• 3. mód

11 - 33 V DC

A másodkijelző áramfelvétele

Főbb tulajdonságok

• 1. mód

3 mA

• 2. mód

11–14 mA

• 3. mód

3 mA

u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

Megengedett vezetékméret

0,6 mm - 1,0 mm

u

Egyszerű, csatlakoztatásos üzembe helyezés

Méretek

85 x 85 x 35 mm

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

Tömeg

65 g

Üzemi hőmérséklet

0 °C – +65 °C

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.
A DIN típusú kivitel átlátszó piros fényű riasztókijelzővel
rendelkezik. A távjelző kialakítása megfelel a DIN 14623
követelményeinek. A készülék három üzemmódot támogat:
• 1. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít (ld.
az áramerősség-korlátozással kapcsolatos megjegyzést).
• 2. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít, és
belső áramerősség-korlátozást végez.
• 3. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít.

Rendelési információ
FAA-420-RI-DIN távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak.
Rendelésszám FAA-420-RI-DIN

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.

www.boschsecurity.com
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FAA-420-RI-ROW távjelző

Méretek

85 x 85 x 29 mm

Tömeg

45 g

Üzemi hőmérséklet

- 20 °C és +65 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FAA-420-RI-ROW távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Rendelésszám FAA-420-RI-ROW

6
Főbb tulajdonságok
u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• Az áramerősséget külsőleg 30 mA-re kell korlátozni.

Műszaki specifikációk
Áramfelvétel (perc)

3 mA

Megengedett vezetékméret

0,45 mm - 1,4 mm
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FAA‑500‑TR-W gyűrű, fehér

6
Fehér illesztőgyűrű az 500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz

Rendelési információ
FAA‑500‑TR-W gyűrű, fehér
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-W
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FAA‑500‑TR‑P illesztőgyűrű,
átlátszó, színes betétekkel

6

Gyűrű az átlátszó kivitelű, színes betétekkel ellátott 500as és 520-as típusú érzékelőkhöz

Rendelési információ
FAA‑500‑TR‑P illesztőgyűrű, átlátszó, színes betétekkel
500-as és 520-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FAA-500-TR-P
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FCA‑500‑EU hagyományos
aljzat

6

FCP‑-500 érzékelők telepítéséhez.

Főbb funkciók
A csavarozható kapcsok garantálják a biztonságos elektromos csatlakozást a csíptetőaljzatokhoz az FCP‑500 érzékelő telepítése esetén.
Az aljzatok három kábelkötéssel felszereltek.

Műszaki specifikációk
Csatlakozók

Tápellátás (0 V, +V)
Hibarelé (C, NC)
Riasztásrelé (NO, C)
C-pont
Árnyékolás

Kábel keresztmetszete

0,3 mm2 – 3,3 mm2

Méretek (szé x ma)

Ø 145,6 x 63,5 mm

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér, RAL 9003

Tömeg (csomagolás nélkül/
csomagolással)

200 g / 280 g

Rendelési információ
FCA‑500‑EU hagyományos aljzat
az FCP‑-500-as érzékelőcsaládhoz
Rendelésszám FCA-500-EU
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FCA‑500‑E‑EU hagyományos
aljzat EOL

6

FCP‑-500 érzékelők telepítéséhez.

Főbb funkciók
A csavarozható kapcsok garantálják a biztonságos elektromos csatlakozást a csíptetőaljzatokhoz az FCP‑500 érzékelő telepítése esetén.
Az aljzatok három kábelkötéssel felszereltek.

Műszaki specifikációk
Csatlakozók

Tápellátás (0 V, +V)
Hibarelé (C, NC)
Riasztásrelé (NC, NO, C)
C-pont
Árnyékolás
2 csavarozható kapocs a vonallezáró ellenállás számára

Kábel keresztmetszete

0,3 mm2 – 3,3 mm2

Méretek (szé x ma)

Ø 145,6 x 63,5 mm

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér, RAL 9003

Tömeg (csomagolás nélkül/
csomagolással)

200 g / 280 g

Rendelési információ
FCA‑500‑E‑EU hagyományos aljzat EOL
az FCP-500 sorozathoz beépített vonalzáró ellenállással
Rendelésszám FCA-500-E-EU

Bosch Security Systems B.V.

www.boschsecurity.com

Automatikus tűzérzékelők | Tartozékok - hagyományos 500-as sorozat | 173

FAA-500-BB mennyezeti
szerelődoboz

6
Az FAA-500-BB mennyezeti szerelődoboz szükséges az
500-as és 520-as sorozatú aljzatok és érzékelők álmenynyezetbe történő süllyesztett beépítéséhez.

Műszaki specifikációk
Szerelési méretek
• Az álmennyezet maximális
vastagsága

32 mm

• Beépítési magasság

11 cm

• Szükséges furat

Ø 130 mm ( -1 mm és +5 mm
között)

Max. kábelátmérő

1,4 cm

Méretek

Ø 140 x 104 mm

Ház anyaga

Műanyag (polikarbonát)

Ház színe

Fehér

Tömeg (csomagolás nélkül/csomagolással)

100 g / 200 g

Rendelési információ
FAA-500-BB mennyezeti szerelődoboz
mennyezeti süllyesztett szereléshez álmennyezet esetén,
500-as és 520-as aljzatokhoz és érzékelőkhöz
Rendelésszám FAA-500-BB
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FAA-500-CB beépített ház
betonmennyezethez

6
Az FAA-500-CB beépített ház az 500-as és 520-as érzékelők betonmennyezetbe építésére való. Segítségével
könnyen és pontosan beállítható a kábelbevezető nyílások helyzete.

Rendszeráttekintés

Poz.

Leírás

1

Elülső rész

Rendelési információ
FAA-500-CB beépített ház betonmennyezethez
az 500 és 520 sorozatú tűzérzékelők beton mennyezetekbe történő beszereléséhez. Továbbá meg kell rendelni egy FAA‑500‑BB mennyezeti szerelődobozt, amelyik
tartalmazza az aljzatot és az érzékelőt.
Rendelésszám FAA-500-CB
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FAA-500-SB felületi
szerelődoboz

6
Ez használható a mennyezeti szerelődobozok helyett. A
falon kívüli szerelődobozok falon kívül illetve falba sülylyesztett szerelésű kábelezéshez vannak tervezve.

Főbb funkciók
A falon kívülre szerelt kábelek belépési pontjai előlyukasztottak. A süllyesztett kábelezéshez az aljzaton két
bemenet található:
• egyenként 20 mm PG 13,5 szálakhoz
• egyenként 25 mm, 3/4"-os védőcsatornához
PG 13,5 szálakon keresztüli kábelvezetés esetén legfeljebb 1,2 cm átmérőjű kábelek használhatók.
Az aljzat négy ponton csavarokkal rögzíthető.

Műszaki specifikációk
Méretek

Ø 150 mm x 80 mm

Ház anyaga

Polikarbonát (PC-FR)

Ház színe

Fehér (RAL 9003)

Tömeg

kb. 195 g / 300 g (csomagolás nélkül/csomagolással)

Rendelési információ
FAA-500-SB felületi szerelődoboz
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB
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FAA-500-SB-H felületi
szerelődoboz páravédővel

6
Ez használható a mennyezeti szerelődobozok helyett. A
falon kívüli szerelődobozok falon kívül illetve falba sülylyesztett szerelésű kábelezéshez vannak tervezve.
Az FAA‑500‑SB‑H kiegészítő szigetelővel rendelkezik párás helyiségekhez.

Főbb funkciók
A falon kívülre szerelt kábelek belépési pontjai előlyukasztottak. A süllyesztett kábelezéshez az aljzaton két
bemenet található:
• egyenként 20 mm PG 13,5 szálakhoz
• egyenként 25 mm, 3/4"-os védőcsatornához
PG 13,5 szálakon keresztüli kábelvezetés esetén legfeljebb 1,2 cm átmérőjű kábelek használhatók.
Az aljzat négy ponton csavarokkal rögzíthető.

Műszaki specifikációk
Méretek

Ø 150 mm x 82 mm

Ház anyaga

Polikarbonát (PC-FR)

Ház színe

Fehér (RAL 9003)

Tömeg (csomagolás nélkül/
csomagolással)

kb. 225 g / 330 g

Rendelési információ
FAA-500-SB-H felületi szerelődoboz páravédővel
különleges alkalmazásoknál, ha az 500-as és 520-as érzékelőcsalád mennyezeti süllyesztett beépítése nem lehetséges
Rendelésszám FAA-500-SB-H
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FAA‑500‑SPRING beton-/
famennyezethez

6
DU = 10 egység
Az 500-as család aljzatai rugóval rendelkeznek (alaptartozék). Ezekkel az érzékelők álmennyezetre telepíthetők.
Ha az érzékelőt beton- vagy famennyezetre szereli, a rugókat cserélje le vörös jelzésű, erősebb FAA-500-SPRING
rugókra.

Rendelési információ
FAA‑500‑SPRING beton-/famennyezethez
(DU = 10 egység)
Rendelésszám FAA-500-SPRING
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FAA-500-RTL érzékelőcserélő
szerszám
Rendelési információ
FAA-500-RTL érzékelőcserélő szerszám
az 500-as és az 520-as sorozatú érzékelőkhöz
Rendelésszám FAA-500-RTL
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FAA-420-RI-DIN távjelző

• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• LSN-érzékelők esetén 1-es vagy 3-as módban kell
üzemeltetni a készüléket.
• Nem LSN-kompatibilis érzékelők esetén az 1-es
módban külsőleg 30 mA-re kell korlátozni az áramerősséget.

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség
• 2. mód

8.5 - 33 V DC

• 3. mód

11 - 33 V DC

A másodkijelző áramfelvétele

Főbb tulajdonságok

• 1. mód

3 mA

• 2. mód

11–14 mA

• 3. mód

3 mA

u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

Megengedett vezetékméret

0,6 mm - 1,0 mm

u

Egyszerű, csatlakoztatásos üzembe helyezés

Méretek

85 x 85 x 35 mm

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

Tömeg

65 g

Üzemi hőmérséklet

0 °C – +65 °C

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.
A DIN típusú kivitel átlátszó piros fényű riasztókijelzővel
rendelkezik. A távjelző kialakítása megfelel a DIN 14623
követelményeinek. A készülék három üzemmódot támogat:
• 1. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít (ld.
az áramerősség-korlátozással kapcsolatos megjegyzést).
• 2. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít, és
belső áramerősség-korlátozást végez.
• 3. mód: a jelző folyamatos piros fénnyel világít.

Rendelési információ
FAA-420-RI-DIN távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Ez a termékverzió megfelel a DIN 14623 előírásainak.
Rendelésszám FAA-420-RI-DIN

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
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FAA-420-RI-ROW távjelző

Méretek

85 x 85 x 29 mm

Tömeg

45 g

Üzemi hőmérséklet

- 20 °C és +65 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 95% (nem lecsapódó)

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FAA-420-RI-ROW távjelző
Minden olyan szituációban ideális, amelyben az automatikus érzékelő nem látható, illetve álmennyezetbe vagy
álpadlóba van szerelve.
Rendelésszám FAA-420-RI-ROW

6
Főbb tulajdonságok
u

360°-os nézet, fali és mennyezeti szerelésre is

u

Egyszerű kábelezés a kábelvezetőknek és a minden
irányban meglévő, perforált lyukaknak köszönhetően

u

Hosszú élettartam és robusztus ház

u

Gazdaságos LED

A távjelzőt akkor célszerű használni, amikor az automatikus érzékelő nem látható vagy rejtett helyre van szerelve, lezárt helyiségben üzemel, illetve álmennyezet vagy
álpadló takarja. A távjelzőket az érintett zónákhoz vagy
helyiségekhez vezető folyosókon és átjárókban célszerű
felszerelni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAA-420-RI-DIN/-ROW

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Egy távjelző csak egy érzékelőhöz csatlakoztatható.
A távoli programozási szoftverrel (Remote Programming Software; RPS) azonban úgy is beállíthatók a
tűzjelző központok, hogy egy LSN-busz több érzékelőjét vezéreljék.
• Az LSN-eszközök és a távjelzők közötti, illetve az
LSN-csatolómodulok közötti kábelek összhossza
nem haladhatja meg az 500 métert.
• Árnyékolás nélküli kábelek esetén az LSN-eszköz
(például az érzékelő) és a távjelző közötti kábelhossz legfeljebb 3 méter lehet.
• Az áramerősséget külsőleg 30 mA-re kell korlátozni.

Műszaki specifikációk
Áramfelvétel (perc)

3 mA

Megengedett vezetékméret

0,45 mm - 1,4 mm
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MSC 420 páravédelemmel
ellátott érzékelőaljzat
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MSD 320 diódával ellátott
hagyományos érzékelőaljzat

6
A brit szabványnak megfelelő használat esetén, a 320-as
sorozatú érzékelőt a hagyományos, relével ellátott
MSD 320 GLT érzékelőaljzatra kell felszerelni.
Az MSD 320 érzékelő beépített diódával rendelkezik,
amely fenntartja a hurokfunkciót az érzékelő eltávolításakor.
Az érzékelő egy ki-/bekapcsolható zárral védhető az illetéktelen leszerelés ellen.
Figyelem
Az EOL ellenállás vonatkozásában lásd a központ
telepítési utasítását.

Megjegyzések az MSD 320 érzékelőaljzat
szereléséhez

• Az aljzatok négy kikönnyített kábelátvezetési hellyel
vannak ellátva falon kívüli kábelvezetéshez.
• Rejtett kábelvezetés az aljzat középpontján át lehetséges.
• Az árnyékoló vezeték legyen a lehető legrövidebb és
szigeteléssel ellátott.

Rendelési információ
MSD 320 diódával ellátott hagyományos érzékelőaljzat
Nagy-Britanniában történő használathoz
Rendelésszám MSD 320
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FAA‑420‑RI másodkijelző

6

A másodkijelzőket az érzékelő által védett épületrészekhez vagy a szobákhoz vezető folyosókon kell elhelyezni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Figyelem
Árnyékolatlan kábelek használata esetén az LSNérzékelő és a másodkijelző közötti távolság maximum 3 m lehet.
Árnyékolt kábelek esetén győződjön meg arról,
hogy a teljes kábelhossz nem nagyobb, mint
500 m (= az összes, egy hurkon vagy ágon belüli
párhuzamos jelzőhöz vezető kábel hosszának
összege).

Műszaki specifikációk
Üzemi feszültség

5 V DC. . .30 V DC.

Maximális áramfelvétel

20 mA

Kijelző

2 LED

Megengedett vezetékméret

0,6 mm - 2,0 mm

Méretek

84 x 84 x 35 mm

Tömeg

45 g

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FAA‑420‑RI másodkijelző
akkor szükséges, ha az érzékelő közvetlenül nem látható, vagy ha álmennyezetbe vagy álpadlóba építették
Rendelésszám FAA-420-RI
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MK 400 érzékelőtartó konzol
Tartókonzol érzékelők (pl. ajtó fölé) DIBt-nek megfelelő
elhelyezéséhez.
Az érzékelőaljzatot a csomag tartalmazza.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Méretek (ho x szé x ma): 185 x 129 x 29 mm (aljzat nélkül)
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MH 400 érzékelőfűtő elem

Az MH 400 érzékelőfűtő elem olyan helyeken lehet hasznos, ahol az érzékelő megbízható működését páralecsapódás csökkentheti, pl. olyan raktárban, amelyet rövid
időre nyitnak ki járművek ki- és behajtása céljából.

Rendelési információ
MH 400 érzékelőfűtő elem
olyan helyeken használatos, ahol az érzékelő megbízható
működését páralecsapódás csökkentheti
Rendelésszám MH 400
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SK 400 védőkosár
A védőkosár megfelelő védelmet nyújt pl. sportcsarnokokban a labdák által okozott sérülések ellen.
A masszív védőkosár 5 mm-es köracélból készült, alumíniumszürke festéssel (RAL 9007).
Átmérő (max.): 148 mm
Magasság: 75 mm

Rendelési információ
SK 400 védőkosár
megakadályozza a sérüléseket
Rendelésszám SK 400
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SSK 400 porvédő fedél
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TP4 400 tartólemez
érzékelőazonosítóhoz

6
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TP8 400 tartólemez
érzékelőazonosítóhoz

6
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MS 400 érzékelőaljzatok

6

Az érzékelőfej az MS 400 érzékelőaljzatba telepítve
Az aljzat egyaránt alkalmas falon kívüli és süllyesztett kábelvezetéshez, és külön szerelőfuratokkal rendelkezik
plafonra szereléshez vagy süllyesztett dobozba építéshez. Ezen kívül illeszkedik minden szabványos furattípushoz.
Az érzékelőaljzat fehér ABS műanyagból készült, (Novodur, a RAL 9010-hez hasonló színű), felülete matt, és hét
csavarkapoccsal csatlakoztatható a tűzjelző központhoz.
Csatlakozó érintkezők garantálják a kábel és az érzékelő
közötti biztonságos elektromos kapcsolatot. Legfeljebb
2,5 mm2 keresztmetszetű kábel használható.
Az érzékelő fej illetéktelen eltávolítása ellen az aljzatba
épített ki-/bekapcsolható zár nyújt védelmet.

Műszaki specifikációk
Csatlakozók

Tápellátás (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
C-pont
Árnyékolás

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Ház anyaga

ABS (Novodur)

Telepítési információ a 400/420 érzékelőaljzatcsaládhoz

Ház színe

RAL 9010-hez hasonló

Méretek

Ø 120 x 22,7 mm

Tömeg

72 g

• Az X-szel jelölt szerelőfuratok csak a süllyesztett
szereléshez használt dobozokhoz használhatók.
• Az árnyékolt kiegészítő vezeték legyen a lehető legrövidebb, és feltétlenül legyen szigetelve.

Rendelési információ
MS 400 B érzékelőaljzat
Bosch márkás érzékelőaljzat, falon kívüli és süllyesztett
kábelvezetéshez
Rendelésszám MS 400 B
MS 400 érzékelőaljzat
Rendelésszám MS 400
Hardvertartozékok
FAA-420-SEAL páravédő tömítés
1 csomag = 10 darab
Rendelésszám FAA-420-SEAL
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SB3 gyújtószikramentes
leválasztó, DCA1192
bemeneti/kimeneti modullal

Főbb funkciók
Az SB3 gyújtószikramentes leválasztó megakadályozza a
gyújtóképes elektromos energia kialakulását a nem védett és védett áramkörök között, így megakadályozza a
szikra keletkezését és a gázkeverékek berobbanását.
A gyújtószikramentes leválasztót minden esetben a robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni.
A DCA1192 bemeneti/kimeneti modul jelenti a galvanikus szigetelést a tűzjelző központ és az SB3 gyújtószikramentes leválasztó között.

Tanúsítványok és engedélyek
VdS-tanúsítvány száma (DCA1192): G 298 021
PTB száma (SB3): Ex-1.C.2046

EN 50014/20 szerinti robbanásvédelem az

Szerkezeti biztonság EEx ia IIC /
IIB

Védelmi kategória az EN 60529
alapján

IP 56

Megengedett üzemi hőmérséklet

-25 °C . . . +70 °C

Megengedett tárolási hőmérséklet

-30 °C. . . +75 °C

Vezetékméret

0,2 mm2. . . 2,5 mm2

Kábelbevezető nyílások

PG16 (6x)

Ház anyaga

Műanyag, PC

Ház színe

Fehér, RAL 9010

Méretek (szé x ma x mé)

135 x 135 x 65 mm

Tömeg

Kb. 450 g

DCA1192 bemeneti/kimeneti modul házzal
Külső tápellátás
• Üzemi feszültség

18 V DC. . . 32 V DC

• Áramfelvétel

Max. 5 mA

• Vonali ellenállás

50 Ω. . . 250 Ω

• Vonallezáró

EOL22(Ex)

Vonallezáró
• Üzemi feszültség

18 V DC. . . 22 V DC

Régió

Tanúsítvány

• Készenléti áram

≤45 mA

Európa

CE

DC 1192

• Üzemi áram

≤150 mA

CE

SB 3

• Vonali ellenállás

50 Ω. . . 250 Ω

CPD

0786-CPD-20512 DC 1192

• Vonallezáró

EOL22(Ex)

VdS

G 298021 DC 1192

PTB

01 ATEX 2088 SB 3

Németország

Tartozékok

Védelmi kategória az EN 60529
alapján

IP 56

Megengedett üzemi hőmérséklet

-25 °C . . . +70 °C

Megengedett tárolási hőmérséklet

-30 °C. . . +75 °C
≤100% T≤34 °C esetén

Darabszám

Alkatrészek

1

SB3 gyújtószikramentes leválasztó

Megengedett relatív páratartalom

1

SB3 telepítőkészlet

Vezetékméret

0,2 mm2. . . 2,5 mm2

1

DCA1192 bemeneti/kimeneti modul

Kábelbevezető nyílások

PG16 (6x)

1

DCA1192 lezáró

Ház anyaga

Műanyag, PC

1

EOL22(Ex) vonallezáró, a DCA1192 tartozéka

Ház színe

Fehér, RAL 9010

2

Fedeles ház

Méretek (szé x ma x mé)

135 x 135 x 65 mm

Tömeg

Kb. 425 g

Műszaki specifikációk
SB3 gyújtószikramentes leválasztó házzal
Max. feszültség

28 V DC

Max. megengedett áram

100 mA

Max. kimenet

0,7 W

www.boschsecurity.com

Rendelési információ
SB3 gyújtószikramentes leválasztó, DCA1192 bemeneti/kimeneti modullal
megakadályozza a gyújtóképes elektromos szikra kialakulását a nem védett és védett áramkörök között
Rendelésszám SB3
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FAS-420-TM sorozatú, LSN
improved légbeszívásos
füstérzékelők

Rendszeráttekintés

A

Csőrendszer

FAS-420-TM sorozatú

aspirációs füstérzékelők

1

Füstelszívó cső

2

Levegőbeszívás

3

Levegőminta-vételi nyílások

4

Érzékelőegység légáramlás-érzékelővel

5

Ház aljzata

Az LSN improved technológiával ellátott FPA-5000
és FPA‑1200 tűzjelző központokhoz történő csatlakoztatáshoz

6

Elszívó egység

7

Levegőkilépési pont

u

Kiemelkedő megtévesztő riasztás ellenállás intelligens LOGIC·SENS jelfeldolgozással

Főbb funkciók

u

Az innovatív tűzforrás-azonosító technológia lehetővé teszi a tűz helyének pontos meghatározását
akár öt különböző zóna megfigyelésével

u

Az innovatív légáramlás-figyelés képes észlelni a
törést és akár egy furat elzáródását is

u

A „plug-and-play” funkció megkönnyíti a felszerelést és az üzembehelyezést

6
Főbb tulajdonságok
u

Az FAS‑420 sorozatú aspirációs füstérzékelőket az LSN
improved, bővített funkciókkal rendelkező helyi biztonsági hálózathoz való közvetlen csatlakoztatásra tervezték. Ezek korai tűzérzékelést lehetővé tevő, terület és
berendezés védelemre egyaránt használható aktív füstérzékelő rendszerek, melyek alkalmasak légkondicionáló
egységek vagy csatornák felügyeletére is. Az innovatív
tűzforrás-azonosítás segítségével meghatározható a tűz
pontos helye.
A aspirációs füstérzékelők a legújabb tűzérzékelési technológiát alkalmazzák. Megbízható működésüket szennyezéssel szembeni ellenálló képességük, az érzékelők jeleinek hőmérsékletkompenzálása és a légnyomástól függő
inicializációjuk biztosítja még nehéz környezeti feltételek
között is.

Az elszívó egység egy csőrendszert használ, amely meghatározott levegőminta-vételi nyílásokon át levegőmintákat vesz a megfigyelési területről, és továbbítja azokat az
érzékelőegységhez.
Az érzékelőegység beprogramozott válaszérzékenységétől és a riasztási küszöbértéktől függően az FAS‑420‑TM
aspirációs füstérzékelő riasztást vált ki adott fényelnyelési szint elérésekor. A riasztást az eszközön található
előriasztás vagy fő riasztás LED jelzi, és a riasztás továbbítódik a csatlakoztatott tűzjelző központhoz.
Különböző késleltetési beállítás választható a riasztások
és hibák megjelenítéséhez és továbbításához.
A hibaüzenetek törlése a csatlakoztatott tűzjelző központon keresztül történik. A riasztási és hibaüzeneteket
a rendszer egyszerre törli az egységen és a tűzjelző központon a helyi biztonsági hálózat (LSN) reset funkcióját
használva.

A téves riasztások elkerülése

A LOGIC·SENS intelligens jelfeldolgozás összeveti a mért
füstkoncentrációt az ismert zavarváltozókkal, és dönt a
riasztás és a megtévesztő jelenség között.

Tűzforrás-azonosítás

Az innovatív tűzforrás-azonosító technológia lehetővé teszi a tűz helyének pontos meghatározását akár öt különböző zóna megfigyelésével.

Légáram-felügyelet

A csatlakoztatott csőrendszert törés és eltömődés szempontjából egy légáramlás-érzékelő ellenőrzi.

Válaszérzékenység

Az FAS‑420‑TM sorozatú aspirációs füstérzékelők válaszérzékenysége 0,5%/m és 2%/m fényelnyelés közé esik. A
riasztási küszöbérték 0,1%/m-es lépésközökkel állítható
be az FAS‑ASD‑DIAG szoftverrel. Az FAS‑420‑TM‑RVB
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modellen elhelyezett füstkoncentráció-kijelző 0,05%/m
és 0,2%/m közötti fényelnyelés válaszérzékenységet tesz
lehetővé.

Az érzékelőcímek elosztása

Az aspirációs füstérzékelők címének meghatározása a
DIP-kapcsoló segítségével történik. Az automatikus és a
kézi címkiosztás egyaránt lehetséges, automatikus felismeréssel vagy anélkül.
A következő beállítások lehetségesek:
Cím
0

Működési mód
Automatikus címkiosztás LSN improved módban,
hurok/ág (T-elágazás nem lehetséges)

1 - 254

Kézi címkiosztás LSN improved módban, hurok/ág /T-elágazás

255

Automatikus címkiosztás az LSN classic módban hurok/ág
(címtartomány: max. 127)

LSN improved funkciók

Az FAS‑420‑TM sorozatú aspirációs füstérzékelők rendelkeznek az LSN improved technológiával:
• Rugalmas hálózati kialakítás, többek között „T-elágazás” kialakítása további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható.
Az FAS‑420‑TM érzékelők az LSN-technológia összes, jól
bevált előnyét is kínálják. A működési adatok és hibaüzenetek megtalálhatók a központvezérlőn.
Riasztás esetén a tűzjelző központon megjelenik az érzékelő egyedi azonosítója.

FAS‑420‑TM sorozat típusváltozatai

Minden FAS‑420‑TM sorozatú aspirációs füstérzékelő
rendelkezik működési mód, hibás működés és fő riasztás LED-kijelzővel, továbbá fel van szerelve egy infravörös diagnosztikai porttal. Ezenkívül az FAS‑420‑TM‑R és
az FAS-420‑TM‑RVB változatok rendelkeznek a tűz helyzetének meghatározását megkönnyítő optikai kijelzővel 5
zónára. Az FAS‑420‑TM‑RVB érzékelők rendelkeznek egy
előriasztás kijelzővel és egy 10 szegmensből álló füstkoncentráció kijelzővel.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FAS-420-TM sorozat

CPD

0786-CPD-20879 FCS-320TM_FAS-420-TM

Németország

VdS

G209144 FCS-320-TM_FAS-420-TM

Svájc

VKF

AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420TM

Magyarország

TMT

TMT-55/2009 FAS-420-TM

• A programozás az FSP‑5000‑RPS programozószoftveren keresztül történik.

Csőrendszertervezés

A tervezésnél meg kell különböztetni a terület felügyeletet és a berendezés felügyeletet.
Az elszívó csőrendszert úgy kell elhelyezni, hogy a tüzet
már a kezdeti fázisban észlelni tudja a rendszer. A mintavételi nyílások száma és a csőrendszer szerkezete a felügyelt terület méretétől és geometriájától függ.
Szimmetrikus szerkezet
Az elszívó csőrendszert beleértve az aspirációs furatokat
lehetőleg szimmetrikusan kell kialakítani, pl.:
– csőáganként azonos számú mintavételi nyílás
– azonos hosszúságú csőágak (maximális eltérés
± 20%)
– azonos távolság a szomszédos mintavételi nyílások között a füstelszívó csövön (maximális eltérés ± 20%)
Aszimmetrikus szerkezet
Ha a szerkezeti elrendezés a szimmetria fenntartását
nem teszi lehetővé, a következő feltételeknek kell teljesülniük:
– A mintavételi nyílások számának és a csőrendszer leghosszabb és legrövidebb csőágának aránya nem haladhatja meg az 1:2 arányt.
– A füstelszívó csövön a szomszédos mintavételi
nyílások közötti távolság azonos kell legyen (maximális eltérés ± 20%).
– A mintavételi nyílások átmérőjét csőáganként
külön kell meghatározni. Az átmérők a kérdéses
csőág összes mintavételi nyílásának számától
függnek.
Ág hossza
A gyorsabb észlelés érdekében inkább több kisebb ágat
kell alkalmazni, mint kevesebb hosszabbat (legjobb az
U- és a dupla-U csőrendszer).
Csőkonfiguráció
A terület geometriájától függően az elszívócsőhöz I-, U-,
M- vagy dupla U csőrendszert kell tervezni.
Figyelem
Tűzforrás-azonosítással ellátott rendszer tervezése esetén I-alakú konfigurációt kell alkalmazni.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Ez az eszköz csak MPC‑xxxx‑B vagy FPA‑1200 központvezérlővel használható. Az MPC‑xxxx‑A központvezérlő nem használható.
• A bővített LSN funkciókkal ellátott FPA-5000 és
FPA‑1200 tűzjelző központokhoz történő csatlakoztatáshoz.
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FAS‑420‑TM-R

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
üzemmód, hiba, riasztás és tűzforrás
beazonosítás LED-kijelzőkkel

FAS‑420‑TM‑RVB

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
üzemmód, hiba, riasztás és tűzforrás
beazonosítás LED-kijelzőkkel, valamint egy 10 szegmenses füstszint kijelzővel

Figyelem
Az FAS‑420‑TM‑HB alapkészülék házat külön meg
kell rendelni az alapegységekhez.

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők

6

LSN tápegység

15 V DC. . 33 V DC

Kiegészítő tápellátás

15 V DC. . 30 V DC

LSN-áramfelvétel

6,25 mA

Áramfelvétel a kiegészítő
tápellátásból

Ventilátorfeszültség
9V

10,5 V

12 V

- Indítási áram

150 mA

150 mA

150 mA

- Készenlétben

105 mA

125 mA

145 mA

- Riasztás esetén,
FAS‑420‑TM és
FAS‑420‑TM‑R eszközváltozatok

110 mA

130 mA

150 mA

140 mA

160 mA

180 mA

Tétel

Megnevezés

1

I-csőrendszer

- Riasztás esetén,
FAS‑420‑TM‑RVB eszközváltozat

2

U-csőrendszer

A készülék kijelzői

3

M-csőrendszer

4

Dupla-U csőrendszer

Az FAS‑420‑TM rendszerek tervezésével kapcsolatos további információkért lapozza fel az „FAS‑420‑TM sorozatú, LSN improved verziójú aspirációs füstérzékelők” üzemeltetési útmutatóját (Termékazonosító: F.01U.
088.878):
• Légáramlás-felügyelet tervezése
• Érzékenység meghatározása
• Tervezési határértékek
• Levegőmintavételi csövek tervezése
• Normál csőtervezés
• Egyszerűsített csőtervezés
• Tervezés mesterséges áramoltatás esetén
• Ventilátor áramfelvételének beállítása

Tartozékok
Berendezés típusa

FAS‑420‑TM

Men
nyiség

Alkatrészek

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
üzemmód, hiba és riasztás LED-kijelzőkkel

FAS-420TM

FAS-420-TMR

FAS-420-TM-RVB

Működés

Zöld LED

Zöld LED

Zöld LED

Hiba

Sárga LED

Sárga LED

Sárga LED

Tűzjelzés

Vörös LED

Vörös LED

2 vörös LED (előriasztás és fő riasztás)

Tűzforrás
azonosítás
kijelzője

x

5 vörös LED
(A-E zónák)

5 vörös LED (A-E
zónák)

Füstkoncentráció
kijelző

x

x

Sárga füstkoncentráció kijelző 10
szegmenssel
(1-10)

Infravörös
port

Infravörös
adó/vevő

Infravörös
adó/vevő

Infravörös adó/
vevő

Mechanikai jellemzők
Kúpos csőcsatlakozás Ø 25 mm

1x elszívócső
1x légvisszavezetés

• Elszívócső

1 cső

• Légvisszavezetés

1 cső

Kábelbevezető nyílások:
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• Ház aljzatának oldalai

8 x M 20 és 2 x M 25

• Ház aljzatának hátsó fala

4 x M 25

Méretek (szé x ma x mélys.)

140 x 222 x 70 mm

Tömeg

Kb. 0,8 kg

Ház anyaga

Műanyag (ABS)

Ház színe

Papiruszfehér (RAL 9018)

Környezeti feltételek
Az EN 60529 szabvány szerinti védelmi kategória
• Légvisszavezetés nélkül

IP 20

• 100 mm/csőhajlatú csőszakasszal

IP 42

• Légvisszavezetéssel

IP 54

6

Engedélyezett hőmérséklet-tartomány:
• FAS-420-TM sorozatú aspirációs füstérzékelő

-20 és +60 °C között

• PVC-csőrendszer

0 és +60 °C között

• ABS-csőrendszer

-40 és 80 °C közt

Megengedett relatív páratartalom
(nem lecsapódó)

Max. 95%

Különleges jellemzők
Hangnyomásszint (9 V ventilátorfeszültség) EN27779, 1991

40 dB(A)

Válaszérzékenység (fényelnyelés)

0,5 és 2,0 %/m között

Ventilátor élettartama (12 V és
24 °C esetén)

60 000 óra

www.boschsecurity.com
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FAS‑420 sorozatú, LSN
improved légbeszívásos
füstérzékelők

Főbb tulajdonságok

6

u

u

Az LSN improved technológiával ellátott FPA-5000
és FPA-1200 tűzjelző központokhoz történő csatlakoztatáshoz
Kiemelkedő megtévesztő riasztás védettség intelligens LOGIC·SENS jelfeldolgozással

u

Az innovatív légáramlás-figyelés képes észlelni a
törést és akár egy furat elzáródását is

u

Az üzembe helyezést automatikus inicializálás
könnyíti meg

u

Egyszerű diagnosztika az érzékelőmodul villogókódja alapján vagy az FAS-ASD-DIAG diagnosztikai
szoftverrel

Az FAS-420 sorozatú aspirációs füstérzékelőket az LSN
improved verziójú, bővített funkciókkal rendelkező helyi
biztonsági hálózathoz való közvetlen csatlakoztatásra
tervezték. Ezek korai tűzérzékelést lehetővé tevő, terület
és berendezés védelemre egyaránt használható aktív
füstérzékelő rendszerek, melyek alkalmasak légkondicionáló egységek vagy csatornák felügyeletére is.
A legújabb érzékelési technológiával rendelkeznek. Megbízható működésüket szennyezéssel szembeni ellenálló
képességük, az érzékelők jeleinek hőmérsékletkompenzálása és a légnyomáshoz igazodó inicializálás biztosítja,
még különleges környezeti feltételek között is.
Az SL-verziók ventilátora rendkívül halkan működik,
ezért ezek zajérzékeny területekre, például szállodai szobákba, kórházakba és irodákba ajánlottak. A csökkentett
zaj 38 dB(A), mely kiegészítő hangelnyelővel további 34
dB(A) értékkel csökkenthető.

Főbb funkciók
Az elszívóegység a csőrendszer levegőmintavételi nyílásain keresztül levegőmintákat vesz a felügyelt területről,
és továbbítja a mintákat az érzékelőegységnek.
A használt érzékelőegység átviteli érzékenységétől függően az aspirációs füstérzékelő a megfelelő füstsűrűség
esetén riasztást indít. A riasztás megjelenik az egységen
elhelyezett riasztási LED-en, és továbbítódik a tűzjelző
központhoz.
A csatlakoztatott csőrendszert törés és elzáródás szempontjából egy légáramlás-érzékelő ellenőrzi.

Bosch Security Systems B.V.

A LOGIC·SENS intelligens jelfeldolgozás összeveti a mért
füstkoncentrációt az ismert zavarváltozókkal, és dönt a
riasztás és a megtévesztő jelenség között. Különböző
késleltetési idők választhatók ki a riasztás és a hibák
megjelenítéséhez és továbbításához.
A rendszer figyeli minden érzékelőegység szennyezettségét, hibajeleit és eszköz eltávolítását. A hibás működést
és a berendezés bizonyos üzemállapotait a készülék a
LED-felvillanások kódolt ütemezésével jelzi az érzékelőegység nyomtatott áramkörén.
A hibaüzenet visszaállítása a csatlakoztatott tűzjelző központon keresztül történik. A helyi biztonsági hálózaton
(LSN) keresztül a riasztási és hibaüzeneteket a rendszer
egyszerre törli az egységen és az érzékelővezetéken.
Három különböző érzékelő modul elérhető az FAS-420as sorozatú aspirációs füstérzékelő rendszerekhez. A
egységek működési érzékenysége eltérő.
beszerelésére
vonatkozó utasítás

Max. érzékenység
(fényelnyelés)

Választható szintek

DM-TT-50(80)

0,5 %/m (0,8 %/m)

2

DM-TT-10(25)

0,1 %/m (0,25 %/m)

4

DM-TT-01(05)

0,015 %/m
(0,05 %/m)

4

Figyelem
Az érzékenység a szabványos tűzteszt alatt mért
adatokon alapul (előző mérés zárójelben).
Az FAS-420-TP2, az FAS-420-TT2, az FAS-420-TP2-SL és
az FAS-420-TT2-SL típus két érzékelőmodullal működik.
Két levegőmintavételi csőrendszer csatlakoztatható két
terület megfigyeléséhez. Egy terület megfigyelése esetén
két csőrendszerrel kétjelző-függőség is alkalmazható. Az
FPA-5000 és az FPA-1200 tűzjelző központokhoz való
csatlakoztatás esetén az FSP-5000‑RPS szoftveren keresztül végrehajtott programozás is képes biztosítani a
két-csoport függőséget.

Címkiosztás

Az integrált DIP-kapcsolók az automatikus és a manuális
címzés közötti választásra szolgálnak automatikus felismeréssel vagy anélkül.
A következő beállítások lehetségesek:
Cím

Működési mód

0

Automatikus címzés LSN improved módban hurokhoz/elágazáshoz (T-elágazás nem lehetséges)

1 – 254

Manuális címzés LSN improved módban hurokhoz/
elágazáshoz/T-elágazásokhoz

255

Automatikus címzés LSN classic módban hurokhoz/
elágazáshoz (címtartomány: max. 127)

LSN improved tulajdonságok

A 420-as sorozatú aspirációs füstérzékelő rendszerek az
LSN improved technológia minden funkciójával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban.
• Árnyékolatlan kábel használható
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Ezenfelül az FAS-420-as sorozatú érzékelők az LSN-technológia összes, jól bevált előnyét kínálják. A működési
adatok és hibaüzenetek megtalálhatók a központvezérlőn. Riasztás esetén a tűzjelző központon megjelenik az
érzékelő egyedi azonosítója.

Az FAS-420-as sorozat típusváltozatai

Az FAS-420-TP1 és FAS-420-TP2 költséghatékony aspirációs füstérzékelők univerzális használatra LED-kijelzővel
amely mutatja a működést, meghibásodást és riasztást
(két riasztásjelző az FAS-420-TP2-n). Csendes változatban is kaphatók (FAS-420-TP1-SL és FAS-420-TP2-SL).
Az FAS-420-TT1 és az FAS-420-TT2 (FAS-420-TT1-SL és
FAS-420-TT2-SL) differenciált riasztásjelzéseket (tájékoztató, elő- és fő riasztást) és tízfokozatos füstkoncentráció-kijelzést kínál (FAS-420-TT2 esetén minden riasztási és füstkoncentráció-kijelzés kettőzött). A használt érzékelőmodultól függően akár 0,0015 %/m, 0,01 %/m
vagy 0,05 %/m jelzési érzékenység választható.
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az LSN improved verzió bővített rendszerparamétereivel rendelkező FPA‑5000 és FPA‑1200 tűzjelző
központokhoz való csatlakoztatáshoz.
• A programozás az RPS-en keresztül történik.
• Az elszívó ventillátor külön tápellátást igényel.
• Az FAS‑420 sorozatú aspirációs füstérzékelőhöz
csatlakoztatható külső riasztásjelző külön megrendelhető.

A csőrendszer megtervezése

• A tervezésnél meg kell különböztetni a terület és a
berendezés felügyeletét.
• PVC-csövek és halogénmentes csövek használhatóak.
• Berendezés-felügyelet esetén halogénmentes csöveket kell alkalmazni.
• A mintavételi csőrendszert úgy kell megszervezni,
hogy bármely tűz észlelése annak kezdeti szakaszában megtörténjék.
• A csőrendszert a mintavételi nyílásokkal mindig
szimmetrikusan kell elrendezni (±10% eltéréssel).
• Ha a szerkezeti elrendezés a szimmetria fenntartását nem teszi lehetővé, a következő feltételeknek
kell teljesülniük:
– A mintavételi nyílások számának és a csőrendszer leghosszabb és legrövidebb csőágának aránya nem haladhatja meg az 1:2 arányt.
– Az elszívócsövön lévő szomszédos mintavételi
nyílások távolságának egyenlőnek kell lenni
(max. eltérés ± 20%).
– A mintavételi nyílások átmérőjét csőáganként
külön kell meghatározni. Az átmérők a kérdéses
csőág összes mintavételi nyílásának számától
függnek.
• Az aspirációs füstérzékelő és az elszívó cső közötti
nagyobb távolságokat 40 mm átmérőjű csövekkel
kell áthidalni.
• A terület geometriájától függően I-, U-, M- vagy dupla-U csőrendszert kell alkalmazni.
Figyelem
A tervezés során vegye figyelembe, hogy az füstelszívó rendszerek ventilátorai 45 dB(A) szintű
zajjal működnek.
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Poz.

Megnevezés

1

I-csőrendszer

2

U-csőrendszer

3

M-csőrendszer

4

Dupla U-csőrendszer
• A gyorsabb észlelés érdekében inkább több kisebb
ágat kell alkalmazni, mint kevesebb hosszabbat (legjobb az U- és a dupla-U csőrendszer).
• Irányváltoztatás esetén jobb a csőív, mint a könyökös megoldás.
• Kritikus helyeken a szállítás sebességének fokozására a ventilátor feszültsége 6,9 V-ról 9 V-ra növelhető.

Tervezési határértékek

• Csőhossz két mintavételi nyílás között:
– Minimum 4 m (0,1 m egyszerűsített csőtervezéssel)
– Maximum 12 m.
• Az egy levegőmintavételi nyílásra jutó maximális felügyelt terület megegyezik a pontszerű érzékelők által felügyelni képes, az érvényben lévő tervezési előírásoknak megfelelő maximális terület nagyságával.
• Egy csőrendszerben maximum 32 mintavételi nyílás
lehet
• Max. csőhossz / max. teljes felügyelt terület csőrendszerenként:
– 300 m / 2880 m2 (VdS-nek megfelel)
– Két érzékelőmodullal: 2*280 m / 5760 m2

Bosch Security Systems B.V.
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Elszívócső tervezése

Az aspirációs csőrendszerek a tervezési előírások szerint
lettek megépítve, az általános csőalkatrészekre és a speciális alkalmazásokra, pl. vízleválasztó vagy robbanásbiztos leválasztó.
A légbeszívásos füstérzékelő rendszer minden furata 10
mm átmérőjű, és a szívási nyílások pontos beállítása a
szabadalmazott szíváscsökkentő filmlapokkal történik.
Minden szívónyíláshoz elszívás-csökkentő film tartozik a
megfelelő lyukátmérővel és jelölőszalaggal.

Figyelem
Az alapegységekhez az egy vagy két érzékelőegységet külön meg kell rendelni (lásd a táblázatot).
Az FAS-420 sorozat minden típusához csak DMTT-XX-típusú érzékelő modult használjon.
A következő típushoz

D
ar
a
b
sz
á
m

Szükséges érzékelőegységek

FAS-420-TP1
FAS-420-TP1SL

1

DM-TT-50(80), DM-TT-10(25) vagy DMTT-01(05)

FAS-420-TP2
FAS-420-TP2SL

2

DM-TT-50(80), DM-TT-10(25) és/vagy
DM-TT-01(05)

FAS-420-TT1
FAS-420-TT1-SL

1

DM-TT-50(80), DM-TT-10(25) vagy DMTT-01(05)

FAS-420-TT2
FAS-420-TT2-SL

2

DM-TT-50(80), DM-TT-10(25) és/vagy
DM-TT-01(05)

Figyelem
A kifúvató rendszert igénylő alkalmazásoknál ( pl.
alacsony hőmérsékletű területen vagy ahol nagy
mennyiségű por gyűlik össze) speciális, műanyag
csíptetős szíváscsökkentőket alkalmazhat, melyek külön kaphatók.
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Az FAS-420 rendszer telepítésével kapcsolatos információkat az „FAS-420 sorozatú, LSN improved aspirációs
füstérzékelők” című üzemeltetési útmutatóban talál (termékazonosító: F.01U.029.275):
• Érzékenység beállítása
• Szabványos tervezés a VdS alapján
• Tervezés hosszú gyűjtőcsővel
• Tervezés magas raktárépületek esetén
• Egyszerűsített tervezés
• Tervezés egyfuratos felügyelettel
• Tervezés mesterséges áramoltatás esetén

Tartozékok
Berendezés típusa

FAS-420-TP1

D
a
r
a
b
s
z
á
m

Alkatrészek

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
LED-ekkel az üzemelés, meghibásodás
és riasztás kijelzéséhez egy érzékelőegységhez, egy csőrendszer csatlakoztatásához

FAS-420-TP1-SL

1

Az FAS-420-TP1 csendes változata

FAS-420-TP2

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
LED-ekkel az üzemelés, meghibásodás
és riasztás kijelzéséhez egy érzékelőegységhez, egy csőrendszer csatlakoztatásához

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15 – 33 V DC

Áramfelvétel az LSN-ből

6,25 mA

Áramfelvétel a kiegészítő tápellátásból (24 V-on)

FAS-420TP1/
FAS-420-TT1

FAS-420TP2/
FAS-420-TT2

• Indítási áramfelvétel, ventilátorfeszültség 6,9 V

300 mA

330 mA

• Indítási áramfelvétel, ventilátorfeszültség 9 V

300 mA

330 mA

• Készenléti állapotban,
ventilátorfeszültség 6,9 V

200 mA

230 mA

• Készenléti állapotban,
ventilátorfeszültség 9 V

260 mA

310 mA

• Riasztási állapotban, ventilátorfeszültség 6,9 V

230 mA

290 mA

• Riasztási állapotban, ventilátorfeszültség 9 V

290 mA

370 mA

FAS-420-TP2-SL

1

Az FAS-420-TP2 csendes változata

Mechanikai jellemzők

FAS-420-TT1

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység differenciált riasztási és füstkoncentráció
kijelzővel, egy érzékelő modulhoz, egy
csőrendszer csatlakoztatásához

A készülék kijelzői
FAS-420-TP1/-TP2 és -SL
• Üzemben

Zöld LED

FAS-420-TT1-SL

1

Az FAS-420-TT1 csendes változata

• Hiba

Sárga LED

FAS-420-TT2

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység differenciált riasztási és füstkoncentráció
kijelzővel, egy érzékelő modulhoz, egy
csőrendszer csatlakoztatásához

• Tűzjelzés

1 vörös LED/2 vörös LED

FAS-420-TT2-SL

1

FAS-420-TT1/-TT2 és -SL

Az FAS-420-TT2 csendes változata
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• Üzemben

Zöld LED

Rendelési információ

• Hiba

Sárga LED

• Szintjelző

1x/2x
füstkoncentráció kijelző, egyenként
10 szegmenssel (1 - 10)

FAS-420-TP1 LSN improved légbeszívásos füstérzékelő
Rendelésszám FAS-420-TP1

• Tűzjelzés

1 x 3 / 2 x 3 vörös LED
riasztási információ, riasztás előtti
és főriasztás esetére

FAS-420-TP2 LSN improved légbeszívásos füstérzékelő
Rendelésszám FAS-420-TP2
FAS‑420‑TT1 LSN improved légbeszívásos füstérzékelő
Rendelésszám FAS-420-TT1
FAS‑420‑TT2 LSN improved légbeszívásos füstérzékelő
Rendelésszám FAS-420-TT2

Kúpos csőcsatlakozás Ø 25 mm-hez
• Elszívócső

1 cső/2 cső

• Légvisszavezetés

1 cső

Kábelbevezető nyílások

5 x M 20 és 2 x M 25

Méretek (szé x ma x mélys.)

200 x 292 x 113 mm

Ház anyaga

Műanyag (ABS)

Ház színe

Papiruszfehér, RAL 9018

Tömeg

Kb. 1,5 kg

Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány
szerint

IP 20

Engedélyezett hőmérsékleti tartomány

FAS-420-TP1-SL aspirációs füstérzékelő, LSN improved, csendes verzió
egy csőrendszer csatlakoztatásához, érzékelőegység nélküli alapegység
Rendelésszám FAS-420-TP1-SL
FAS-420-TP2-SL aspirációs füstérzékelő, LSN improved, csendes verzió
Érzékelőmodul nélküli alapegység két csőrendszer csatlakoztatásához
Rendelésszám FAS-420-TP2-SL
FAS-420-TT1-SL aspirációs füstérzékelő, LSN improved, csendes verzió
egy csőrendszer csatlakoztatásához, érzékelőegység nélküli alapegység
Rendelésszám FAS-420-TT1-SL

• FAS-420 sorozatú aspirációs füstérzékelők

-20 és +60 °C között

• PVC-csőrendszer

00 és +60 °C között

FAS-420-TT2-SL aspirációs füstérzékelő, LSN improved, csendes verzió
Érzékelőmodul nélküli alapegység két csőrendszer csatlakoztatásához
Rendelésszám FAS-420-TT2-SL

• ABS-csőrendszer

-40 és 80 °C között

Hardvertartozékok

10 - 95%

DM‑TT‑50(80) érzékelőmodul
FAS-420 sorozatú aspirációs füstérzékelőkhöz max. 0,5
%/m (0,8 %/m) fényelnyeléssel
Rendelésszám DM-TT-50(80)

Megengedett relatív páratartalom
(lecsapódásmentes)

Különleges jellemzők
Zajszint
• FAS-420-TP1
FAS-420-TP2
FAS-420-TT1
FAS-420-TT2

45 dB(A)

• FAS-420-TP1-SL
FAS-420-TP2-SL
FAS-420-TT1-SL
FAS-420-TT2-SL

38 dB(A)

DM‑TT‑10(25) érzékelőmodul
FAS-420 sorozatú aspirációs füstérzékelőkhöz max. 0,5
%/m (0,8 %/m) fényelnyeléssel
Rendelésszám DM-TT-10(25)
DM‑TT‑01(05) érzékelőmodul
FAS-420 sorozatú aspirációs füstérzékelőkhöz max. 0,5
%/m (0,8 %/m) fényelnyeléssel
Rendelésszám DM-TT-01(05)

Működési érzékenység
(max. fényelnyelés)
• DM-TT-50(80) érzékelőmodul

0,5 %/m (0,8 %/m)

• DM-TT-10(25) érzékelőmodul

0,1 %/m (0,25 %/m)

• DM-TT-01(05) érzékelőmodul

0,015 %/m (0,05 %/m)

Ventilátor élettartama (12 V)

www.boschsecurity.com

43 000 óra 24 °C-on
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A Fireray 50/100RV vonali
füstérzékelők

Fireray 100RV
Vonali füstérzékelő, fényvisszaverődésen alapuló, működési tartomány 50 és 100 m között
Rendelésszám Fireray 100 RV

6

Főbb tulajdonságok
u

Bővített megfigyelési terület

u

Adó, vevő és kiértékelő egység kompakt házba beépítve

u

Elektronikus segítség az érzékelő felszereléséhez
és automatikus kalibrálásához

u

Automatikus szennyeződés-kompenzáció

u

LED-kijelző a vezérlőegységben a különböző működési állapotokhoz

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel a következő szabályozásnak:
– BS 5839 5. rész
– EN54-12:2002
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

Fireray 50/100RV

CPD

0786-CPD-20045 Fireray 50R/50RV/
100R/100RV

Németország

VdS

G 203070 Fireray 50RV/100RV

Svájc

VKF

AEAI 19200 Fireray 50RV_Fireray
100RV

Oroszország

GOST

POCC.YII001.BO7219 Fireray2000 és
Fireray 50-100RV

GOST

POCC GB.bb02.HO4311 Fireray2000
és Fireray 50-100RV

INTYG

09-407 Fireray 50_ Fireray 100

Svédország

Rendelési információ
Fireray 50RV
Vonali füstérzékelő, fényvisszaverődésen alapuló, működési tartomány 5 és 50 m között
Rendelésszám Fireray 50 RV
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FCS-320-TP sorozatú
hagyományos aspirációs
füstérzékelők

Poz.

Leírás

1

Csőrendszer/levegő bevezetés

2

Levegőmintavételi nyílások

3

Ház

4

Érzékelőegység légáramlás-érzékelővel

5

Elszívóegység

6

Levegőkilépési pont

Főbb funkciók

Főbb tulajdonságok
u

Hagyományos tűzjelző központokhoz csatlakoztathatók

u

Kiemelkedő megtévesztő riasztás védettség intelligens LOGIC·SENS jelfeldolgozással

u

Az innovatív légáramlás-figyelés képes észlelni a
törést és akár egy furat elzáródását is

u

Az üzembehelyezést automatikus inicializálás könynyíti meg

u

Egyszerű diagnosztika az érzékelőmodul villogókódja alapján vagy az FAS-ASD-DIAG diagnosztikai
szoftverrel

Az FCS-320-TP sorozatú aspirációs füstérzékelők korai
tűzérzékelést lehetővé tevő, tér- és berendezés-védelemre egyaránt használható aktív füstérzékelő rendszerek,
melyek alkalmasak légkondicionáló berendezések vagy
légcsatornák felügyeletére is.
A legújabb érzékelési technológiával rendelkeznek. Megbízható működésüket szennyezéssel szembeni ellenálló
képességük, az érzékelők jeleinek hőmérsékletkompenzálása és a légnyomáshoz igazodó inicializálás biztosítja,
még különleges környezeti feltételek között is.

Rendszeráttekintés

Az elszívóegység a csőrendszer levegőmintavételi nyílásain keresztül levegőmintákat vesz a felügyelt területről,
és továbbítja a mintákat az érzékelőegységnek.
A használt érzékelőegység átviteli érzékenységétől függően az aspirációs füstérzékelő a megfelelő füstsűrűség
esetén riasztást indít. A riasztás megjelenik az egységen
elhelyezett riasztási LED-en, és továbbítódik a tűzjelző
központhoz.
A csatlakoztatott csőrendszert törés és elzáródás szempontjából egy légáramlás-érzékelő ellenőrzi.
A LOGIC·SENS intelligens jelfeldolgozás összeveti a mért
füstkoncentrációt az ismert zavarváltozókkal, és dönt a
riasztás és a megtévesztő jelenség között. Különböző
késleltetési idők választhatók ki a riasztás és a hibák
megjelenítéséhez és továbbításához.
A rendszer figyeli minden érzékelőegység szennyezettségét, hibajeleit és eszköz eltávolítását. A hibás működést
és a berendezés bizonyos üzemállapotait a készülék a
LED-felvillanások kódolt ütemezésével jelzi az érzékelőegység nyomtatott áramkörén.
A hibaüzenetek visszaállítása a csatlakoztatott tűzjelző
központon és az FCA-320-Reset visszaállító egység törlőbemenetén keresztül történik.
Az FCS-320-TP sorozatú aspirációs füstérzékelő rendszerekhez három különböző érzékelőegység érhető el. A
egységek működési érzékenysége eltérő.
beszerelésére
vonatkozó utasítás

Max. érzékenység
(fényelnyelés)

Választható szintek

DM-TP-50(80)

0,5 %/m (0,8 %/m)

2

DM-TP-10(25)

0,1 %/m (0,25 %/m)

4

DM-TP-01(05)

0,015 %/m
(0,05 %/m)

4

Figyelem
Az érzékenység a szabványos tűzteszt alatt mért
adatokon alapul (előző mérés zárójelben).
Az FCS-320-TP2 két érzékelőegységgel működik.
Két levegőmintavételi csőrendszer csatlakoztatható két
terület megfigyeléséhez. Egy terület megfigyelése esetén
két csőrendszerrel kétjelző-függőség is alkalmazható.

Az FCS-320-TP sorozat típusváltozatai

FCS-320-TP1 és FCS-320-TP2 költséghatékony aspirációs füstérzékelők univerzális használatra LED-kijelzőkkel
a működés, a meghibásodás és a riasztások jelzéséhez
(két riasztásjelző az FCS-320-TP2-n).

www.boschsecurity.com
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Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FCS-320-TP

CPD

0786-CPD-20790 FCS-320TPx_FCS-320-TTx_FAS-420TPx_FAS-420-TTx

VdS

G 208046 FCS-320 TT_TP sorozat /
FAS-420 TT_TP sorozat

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Hagyományos tűzjelző központok csatlakoztatása

A csőrendszer megtervezése

6

• A tervezésnél meg kell különböztetni a terület és a
berendezés felügyeletét.
• PVC-csövek és halogénmentes csövek használhatók.
• Berendezés-felügyelet esetén halogénmentes csöveket kell alkalmazni.
• A mintavételi csőrendszert úgy kell megszervezni,
hogy bármely tűz észlelése annak kezdeti szakaszában megtörténjék.
• A csőrendszert a mintavételi nyílásokkal mindig
szimmetrikusan kell elrendezni (±10% eltéréssel).
• Ha a szerkezeti elrendezés a szimmetria fenntartását nem teszi lehetővé, a következő feltételeknek
kell teljesülniük:
– A mintavételi nyílások számának és a csőrendszer leghosszabb és legrövidebb csőágának aránya nem haladhatja meg az 1:2 arányt.
– Az elszívócsövön lévő szomszédos mintavételi
nyílások távolságának egyenlőnek kell lenni
(max. eltérés: ±20%).
– A mintavételi nyílások átmérőjét csőáganként
külön kell meghatározni. Az átmérők a kérdéses
csőág összes mintavételi nyílásának számától
függnek.
• Az aspirációs füstérzékelő és az elszívócső közötti
nagyobb távolságokat 40 mm átmérőjű csövekkel
kell áthidalni.
• A terület geometriájától függően I-, U-, M- vagy dupla-U csőrendszert kell alkalmazni.
Figyelem
A tervezés során vegye figyelembe, hogy az füstelszívó rendszerek ventilátorai 45 dB(A) szintű
zajjal működnek.

Poz.

Megnevezés

1

I-csőrendszer

2

U-csőrendszer

3

M-csőrendszer

4

Dupla U-csőrendszer
• A gyorsabb észlelés érdekében inkább több kisebb
ágat kell alkalmazni, mint kevesebb hosszabbat (legjobb az U- és a dupla-U csőrendszer).
• Irányváltoztatás esetén jobb a csőív, mint a könyökös megoldás.
• Kritikus helyeken a szállítás sebességének fokozására a ventilátor feszültsége 6,9 V-ról 9 V-ra növelhető.

Tervezési határértékek

• Csőhossz két mintavételi nyílás között:
– Minimum 4 m (0,1 m egyszerűsített csőtervezéssel)
– Maximum 12 m.
• Az egy levegőmintavételi nyílásra jutó maximális felügyelt terület megegyezik a pontszerű érzékelők által felügyelni képes, az érvényben lévő tervezési előírásoknak megfelelő maximális terület nagyságával.
• Egy csőrendszerben maximum 32 mintavételi nyílás
lehet
• Max. csőhossz/max. teljes felügyelt terület csőrendszerenként:
– 300 m/2880 m2 (VdS-nek megfelel)
– Két érzékelőegységgel: 2*280 m/5760 m2

Elszívócső tervezése

• Az aspirációs csőrendszerek a tervezési előírások
szerint, az általános csőalkatrészekre és a speciális
alkalmazásokra lettek megépítve, pl. vízleválasztó
vagy robbanásbiztos leválasztó.
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• A légbeszívásos füstérzékelő rendszer minden furata
10 mm átmérőjű, és a szívási nyílások pontos beállítása a szabadalmazott szíváscsökkentő filmlapokkal
történik. Minden szívónyíláshoz elszívás-csökkentő
film tartozik a megfelelő lyukátmérővel és jelölőszalaggal.
Figyelem
A kifúvató rendszert igénylő alkalmazásoknál ( pl.
alacsony hőmérsékletű területen vagy ahol nagy
mennyiségű por gyűlik össze) speciális, műanyag
csíptetős szíváscsökkentők alkalmazhatók, melyek külön kaphatók.
Az FCS-320 rendszer telepítésével kapcsolatos információkat az „FCS-320 sorozatú, LSN improved aspirációs
füstérzékelők” című üzemeltetési útmutatóban talál (termékazonosító: F.01U.130.926):
• Érzékenység beállítása
• Szabványos tervezés a VdS alapján
• Tervezés hosszú gyűjtőcsővel
• Tervezés magas raktárépületek esetén
• Egyszerűsített tervezés
• Tervezés egyfuratos felügyelettel
• Tervezés mesterséges áramoltatás esetén

Tartozékok

Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

14 V DC – 30 V DC

Áramfelvétel a kiegészítő tápellátásból (24 V-on)

FCS-320TP1

FCS-320TP2

• Indítási áramfelvétel, ventilátorfeszültség 6,9 V

300 mA

330 mA

• Indítási áramfelvétel, ventilátorfeszültség 9 V

300 mA

330 mA

• Készenléti állapotban,
ventilátorfeszültség 6,9 V

200 mA

230 mA

• Készenléti állapotban,
ventilátorfeszültség 9 V

260 mA

310 mA

• Riasztási állapotban, ventilátorfeszültség 6,9 V

230 mA

290 mA

• Riasztási állapotban, ventilátorfeszültség 9 V

290 mA

370 mA

Mechanikai jellemzők
A készülék kijelzői
FCS-320-TP1/FCS-320-TP2

Berendezés típusa

FCS-320-TP1

FCS-320-TP2

D
a
r
a
b
s
z
á
m

Alkatrészek

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
LED-ekkel az üzemelés, meghibásodás
és riasztás kijelzéséhez egy érzékelőegységhez, egy csőrendszer csatlakoztatásához

1

• Üzemben

Zöld LED

• Hiba

Sárga LED

• Tűzjelzés

1 vörös LED/2 vörös LED

Kúpos csőcsatlakozás Ø 25 mm-hez

Aspirációs füstérzékelő alapegység
LED-ekkel az üzemelés, meghibásodás
és riasztás kijelzéséhez egy érzékelőegységhez, egy csőrendszer csatlakoztatásához

• Elszívócső

1 cső/2 cső

• Légvisszavezetés

1 cső

Kábelbevezető nyílások

5 x M 20 és 2 x M 25

Méretek (szé x ma x mélys.)

200 x 292 x 113 mm

Ház anyaga

Műanyag (ABS)

Ház színe

Papiruszfehér, RAL 9018

Tömeg

Kb. 1,5 kg

Környezeti feltételek

Figyelem
Az alapegységekhez az egy vagy két érzékelőegységet külön meg kell rendelni (lásd a táblázatot).
D
ar
a
b
sz
á
m

Szükséges érzékelőegységek

FCS-320-TP1

1

DM-TP-50(80), DM-TP-10(25) vagy DMTP-01(05)

FCS-320-TP2

2

DM-TP-50(80), DM-TP-10(25) és/vagy
DM-TP-01(05)

A következő típushoz

Műszaki specifikációk

www.boschsecurity.com

Védettség az EN 60529 szabvány
szerint

IP 20

Engedélyezett hőmérsékleti tartomány
• FCS-320-TP sorozatú aspirációs füstérzékelők

-20 és +60 °C között

• PVC-csőrendszer

00 és +60 °C között

• ABS-csőrendszer

-40 és 80 °C között

Megengedett relatív páratartalom
(lecsapódásmentes)

10 - 95%

Bosch Security Systems B.V.
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Különleges jellemzők
Zajszint

45 dB(A)

Működési érzékenység

max. fényelnyelés

• DM-TP-50(80) érzékelőmodul

0,5 %/m (0,8 %/m)

• DM-TP-10(25) érzékelőmodul

0,1 %/m (0,25 %/m)

• DM-TP-01(05) érzékelőmodul

0,015 %/m (0,05 %/m)

Ventilátor élettartama (12 V)

43 000 óra 24 °C-on

Rendelési információ
FCS-320-TP1 hagyományos aspirációs füstérzékelők
Rendelésszám FCS-320-TP1

6

FCS-320-TP2 hagyományos aspirációs füstérzékelők
Rendelésszám FCS-320-TP2
Hardvertartozékok
FCA-320-Reset visszaállítóegység
Visszaállítóegység FCS-320-TP1, FCS-320-TP2 vagy
FCS-320-TM típusú füstérzékelőhöz
Rendelésszám FCA-320-Reset
FCS-320-IK szerelőkészlet
Szerelőkészlet az FCA-320-Reset visszaállítóegységek
FCS-320-TP1 vagy FCS-320-TP2 típusú füstérzékelőhöz
való csatlakoztatásához
Rendelésszám FCS-320-IK

Bosch Security Systems B.V.
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FCS-320-TM sorozatú
hagyományos aspirációs
füstérzékelők

A

Csőrendszer

FCS-320-TM sorozatú

aspirációs füstérzékelők

1

Füstelszívó cső

2

Levegőbeszívás

3

Levegőmintavételi nyílások

4

Érzékelőegység légáramlás-érzékelővel

5

Ház aljzata

6

Elszívóegység

7

Levegőkilépési pont

Főbb funkciók

Főbb tulajdonságok
u

Hagyományos tűzjelző központok csatlakoztatása

u

Kiemelkedő megtévesztő riasztás ellenállás intelligens LOGIC·SENS jelfeldolgozással

u

Az innovatív tűzforrás-azonosító technológia lehetővé teszi a tűz helyének pontos meghatározását
akár öt különböző zóna megfigyelésével

u

Az innovatív légáramlás-figyelés képes észlelni a
törést és akár egy furat elzáródását is

u

A „plug-and-play” funkció megkönnyíti a felszerelést és az üzembehelyezést

Az FCS-320-TM sorozatú aspirációs füstérzékelők korai
tűzérzékelést lehetővé tevő, tér- és berendezés-védelemre egyaránt használható aktív füstérzékelő rendszerek,
melyek alkalmasak légkondicionáló berendezések vagy
légcsatornák felügyeletére is. Az innovatív tűzforrás-azonosítás segítségével meghatározható a tűz pontos helye.
A aspirációs füstérzékelők a legújabb tűzérzékelési technológiát alkalmazzák. Megbízható működésüket szennyezéssel szembeni ellenálló képességük, az érzékelők jeleinek hőmérsékletkompenzálása és a légnyomástól függő
inicializációjuk biztosítja még nehéz környezeti feltételek
között is.

Rendszeráttekintés

www.boschsecurity.com

Az elszívóegység egy csőrendszert használ, amely meghatározott mintavételi nyílásokon át levegőmintákat vesz
a megfigyelési területről, és továbbítja azokat az érzékelőegységhez.
Az érzékelőegység beprogramozott válaszérzékenységétől és a riasztási küszöbértéktől függően az FCS-320-TM
aspirációs füstérzékelő riasztást vált ki adott fényelnyelési szint elérésekor. A riasztást az eszközön található fő
riasztás LED jelzi, és a riasztás továbbítódik a csatlakoztatott tűzjelző központhoz.
Különböző késleltetési beállítás választható a riasztások
és hibák megjelenítéséhez és továbbításához.
A hibaüzenetek visszaállítása a csatlakoztatott tűzjelző
központon és az FCA-320-Reset visszaállító modulon keresztül történik.

A téves riasztások elkerülése

A LOGIC·SENS intelligens jelfeldolgozás összeveti a mért
füstkoncentrációt az ismert zavarváltozókkal, és dönt a
riasztás és a megtévesztő jelenség között.

Tűz forrásának azonosítása

Az innovatív tűzforrás-azonosító technológia lehetővé teszi a tűz helyének pontos meghatározását akár öt különböző zóna megfigyelésével.

Légáram-felügyelet

A csatlakoztatott csőrendszert törés és elzáródás szempontjából egy légáramlás-érzékelő ellenőrzi.

Működési érzékenység

Az FAS-320-TM sorozatú aspirációs füstérzékelők válaszérzékenysége 0,5 %/m és 2 %/m fényelnyelés közé esik.
A riasztási küszöbérték 0,1 %/m-es lépésközökkel állítható be az FAS-ASD-DIAG szoftverrel.

Az FCS-320-TM sorozat típusváltozatai

Minden FCS-320-TM sorozatú aspirációs füstérzékelő
rendelkezik működési mód, hibás működés és fő riasztás LED-kijelzővel, továbbá fel van szerelve egy infravörös diagnosztikai porttal. Ezenkívül az FCS-320-TM-R változat rendelkezik a tűz helyzetének meghatározását
megkönnyítő optikai kijelzővel, öt zónára.

Bosch Security Systems B.V.
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Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FCS-320-TM

CPD

0786-CPD-20879 FCS-320TM_FAS-420-TM

VKF

AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420TM

Svájc

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Csőrendszer-tervezés

6

A tervezésnél meg kell különböztetni a terület és a berendezés felügyeletét.
Az elszívó csőrendszert úgy kell elhelyezni, hogy a tüzet
már a kezdeti fázisban észlelni tudja a rendszer. A mintavételi nyílások száma és a csőrendszer szerkezete a felügyelt terület méretétől és geometriájától függ.
Szimmetrikus szerkezet
Az elszívó csőrendszert beleértve az aspirációs furatokat
lehetőleg szimmetrikusan kell kialakítani, pl.:
– csőáganként azonos számú mintavételi nyílás
– azonos hosszúságú csőágak (maximális eltérés:
±20%)
– azonos távolság a szomszédos mintavételi nyílások között a füstelszívó csövön (maximális eltérés: ±20%)
Aszimmetrikus szerkezet
Ha a szerkezeti elrendezés a szimmetria fenntartását
nem teszi lehetővé, a következő feltételeknek kell teljesülniük:
– A mintavételi nyílások számának és a csőrendszer leghosszabb és legrövidebb csőágának aránya nem haladhatja meg az 1:2 arányt.
– A füstelszívó csövön a szomszédos mintavételi
nyílások közötti távolság azonos kell legyen (maximális eltérés: ±20%).
– A mintavételi nyílások átmérőjét csőáganként
külön kell meghatározni. Az átmérők a kérdéses
csőág összes mintavételi nyílásának számától
függnek.
Ág hossza
A gyorsabb észlelés érdekében inkább több kisebb ágat
kell alkalmazni, mint kevesebb hosszabbat (legjobb az
U- és a dupla-U csőrendszer).
Csőkonfiguráció
A terület geometriájától függően az elszívócsőhöz I-, U-,
M- vagy dupla U csőrendszert kell tervezni.
Figyelem
Tűzforrás-azonosítással ellátott rendszer tervezése esetén I-alakú konfigurációt kell alkalmazni.

Bosch Security Systems B.V.

Tétel

Megnevezés

1

I-csőrendszer

2

U-csőrendszer

3

M-csőrendszer

4

Dupla-U csőrendszer

Az FAS-320-TM rendszerek tervezésével kapcsolatos további információkért lapozza fel az „FAS-320-TM sorozatú, LSN improved verziójú aspirációs füstérzékelők” üzemeltetési útmutatóját (Termékazonosító: F.01U.
130.928):
• Légáramlás-felügyelet tervezése
• Érzékenység meghatározása
• Tervezési határértékek
• Levegőmintavételi csövek tervezése
• Normál csőtervezés
• Egyszerűsített csőtervezés
• Tervezés mesterséges áramoltatás esetén
• Ventilátor áramfelvételének beállítása

www.boschsecurity.com
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Környezeti feltételek

Tartozékok

Az EN 60529 szabvány szerinti védelmi kategória

Men
nyiség

Alkatrészek

FCS-320-TM

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
üzemmód, hiba és riasztás LED-kijelzőkkel

FCS-320-TM-R

1

Aspirációs füstérzékelő alapegység
üzemmód, hiba, riasztás és tűzforrás
beazonosítás LED-kijelzőkkel

Berendezés típusa

Figyelem
Az FAS-420-TM-HB alapkészülék házat külön meg
kell rendelni az alapegységekhez.

Műszaki specifikációk

Áramfelvétel a kiegészítő
tápellátásból

IP 20

• 100 mm/csőhajlatú csőszakasszal

IP 42

• Légvisszavezetéssel

IP 54

Engedélyezett hőmérséklet-tartomány:
• FAS-420-TM sorozatú aspirációs füstérzékelő

-20 és +60 °C között

• PVC-csőrendszer

0 és +60 °C között

• ABS-csőrendszer

-40 és 80 °C közt

Megengedett relatív páratartalom
(nem lecsapódó)

Elektromos jellemzők
Tápellátás

• Légvisszavezetés nélkül

Különleges jellemzők

15 V DC. . 30 V DC
Ventilátorfeszültség

Hangnyomásszint (9 V ventilátorfeszültség) EN27779, 1991

40 dB(A)

Válaszérzékenység (fényelnyelés)

0,5 és 2,0 %/m között
60 000 óra

9V

10,5 V

12 V

- Indítási áram

150 mA

150 mA

150 mA

- Készenlétben

90 mA

110 mA

130 mA

Ventilátor élettartama (12 V és
24 °C esetén)

- Riasztás esetén

125 mA

135 mA

150 mA

Rendelési információ

A készülék kijelzői
FCS-320-TM

FCS-320-TM-R

Üzemben

Zöld LED

Zöld LED

Hiba

Sárga LED

Sárga LED

Tűzjelzés

Vörös LED

Vörös LED

Tűzforrás azonosítás kijelzője

x

5 vörös LED (A-E
zónák)

Füstkoncentráció kijelző

x

x

Infravörös port

Infravörös adó/
vevő

Infravörös adó/
vevő

Mechanikai jellemzők
Kúpos csőcsatlakozás Ø 25 mm

1x elszívócső
1x légvisszavezetés

• Elszívócső

1 cső

• Légvisszavezetés

1 cső

Max. 95%

FCS-320-TM hagyományos aspirációs füstérzékelő
üzemmód, hiba és riasztás LED-kijelzőkkel
Rendelésszám FCS-320-TM
FCS-320-TM-R hagyományos aspirációs füstérzékelő
üzemmód, hiba, riasztás és tűzforrás beazonosítás LEDkijelzőkkel
Rendelésszám FCS-320-TM-R
Hardvertartozékok
FCA-320-Relay relémodul
FCS-320-TM vagy FCS-320-TM-R relémodul
Rendelésszám FCS-320-Relay
FCA-320-Reset visszaállítóegység
Visszaállítóegység FCS-320-TP1, FCS-320-TP2 vagy
FCS-320-TM típusú füstérzékelőhöz
Rendelésszám FCA-320-Reset

Kábelbevezető nyílások:
• Ház aljzatának oldalai

8 x M 20 és 2 x M 25

• Ház aljzatának hátsó fala

4 x M 25

Méretek (szé x ma x mélys.)

140 x 222 x 70 mm

Tömeg

Kb. 0,8 kg

Ház anyaga

Műanyag (ABS)

Ház színe

Papiruszfehér (RAL 9018)

www.boschsecurity.com
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Fireray3000

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

Fireray3000

CPD

0786-CPD-21162 Fireray3000

VdS

G 212034 Fireray3000

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
A telepítéssel/konfigurálással kapcsolatos általános
megjegyzések

• Egy FLM‑420/4‑CON hagyományos csatolómodul
szükséges a Fireray3000 LSN-hez való csatlakoztatásához.
• Az adó és a vevő között folyamatosan vizuális kapcsolatnak kell fennállnia, amit mozgó tárgyak sem
akadályozhatnak ( pl. futódaru).
• Az adó és a vevőegység szerelési felületei stabilak és
rezgésmentesek legyenek. Kerülje a fémfelületre
szerelést, mivel az a hőváltozás hatására elmozdulhat.
• Megközelíthetetlen területek megfigyelése kívül elhelyezett megfigyelő adókkal és vevőkkel történik,
melyek ablakon keresztül tekinthetnek be a felügyelt
területre. A nyílás minimális átmérője 20 cm vagy a
fénynyaláb átmérőjének megfelelő méret legyen.

Főbb tulajdonságok

6

u

Megfigyelési terület: 5 – 120 m (max. 100 m a DIN
VDE 0833-2 szerint)

u

Rendszervezérlőnként max. 2 érzékelő

u

Két pár tűz- és hibarelé (érzékelőnként egy)

u

Adó- és vevőegység közös kompakt házba beépítve

u

Integrált LÉZERES beállítás

A Fireray3000 optikai vonali füstérzékelő a világos és sötét füstöt érzékeli 5 - 120 m-es területen (max. 100 m a
DIN VDE 0833-2 szerint).
Az ajánlott alkalmazási területek a kiterjedt, nagy méretű
csarnokok, pl. repülőgéphangárok, gyárépületek és hasonlók, ahol a pont jellegű érzékelők nem használhatók.

Főbb funkciók
Az adó láthatatlan infravörös fénysugarat továbbít az optikán keresztül a vevőegységre.

Sugárnyaláb-érzékelés
Maximum 100 m távolságon belül ( a DIN VDE 0833-2
szerint) a fénysugár magátmérője 3 m. A magátmérő az
infravörös kúpos sugárnyalábnak az a területe, ahol a
rendszer rendeltetésszerűen működik.
Ha a füst megtöri a sugárnyalábot, a vevőegység által fogadott jel a füst sűrűségének megfelelően csillapított
lesz. Ha a beállított küszöböt túllépő csillapítás több
mint 5 mp-ig tart, elindul a riasztás.
A riasztási küszöb prizmák segítségével 25%, 35% vagy
50% értékre állítható.
A lassú változások ( pl. az optikai rendszer szennyeződése) nem okoznak téves riasztást, ehelyett automatikus
erősítésvezérlés ellensúlyozza azokat. A vezérlés összeveti a rendszer aktuális állapotát a referenciaértékkel, és
fokozatosan beállítja azt, amennyiben az eltérések túllépik a 7%-ot. Alapértelmezésben a jelszint-összehasonlítás 1,5 óránként történik.
A kapcsolóval kézi vagy automatikus riasztás-visszaállítás
közül választhat.
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Figyelem
A normál üvegablakok a rendszer effektív tartományát ablakonként mintegy 10%-kal csökkentik.
• A vevőegység felszerelésekor védje az optikai rendszert a közvetlen napsugárzástól vagy más fénytől. A
normál környező fény nincs hatással a vevőegységre.
• A vezérlőegységet könnyen elérhető helyre kell szerelni. Árnyékolt kábelt kell használni. A vevőegységre
vonatkozó maximális 100 m-es kábelhosszat nem
szabad túllépni.
A tető alatt felgyülemlő hő megakadályozhatja, hogy a
feltorlódó füst elérje a mennyezetet. Ezért az érzékelőt
az így kialakuló hőpárna alá kell felszerelni. Ez azt jelentheti, hogy a táblázatban megadott DL értékeket meg kell
haladni.

felszerelés_füstcsóva_érzékeléséhez
Poz.

Leírás

A

Mennyezet

B

Gombafelhő

C

Hőpárna

D

Infravörös sugárnyaláb
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• Mivel a tűzből eredő füst nem egyenesen felfelé
száll, hanem inkább egy gombafelhőhöz hasonlóan
terjed (a légáramlástól és a hőtől függően), a megfigyelési terület sokkal nagyobb, mint az infravörös
sugárnyaláb átmérője.
• Az oldalirányú érzékelés 7,5 m a sugárnyaláb mindkét oldalán.
• A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.

Érzékelők elhelyezése nyeregtető alatt

Érzékelő elhelyezése

Az érzékelőket a következő távolságok szerint kell elrendezni:
X1

Távolság a mennyezettől

0,3 m - 0,6 m

X2

Érzékelő-fal vízszintes távolsága

min. 0,5 m

X3

Két érzékelő nyeregtető alatti
vízszintes távolsága

Példa: nyeregtető, 10° tetőlejtés
X3 = 7,5 m + (7,5 m x 10%)
X3 = 7,5 m + 0,75 m
X3 = 8,25 m
• A maximális távolság két párhuzamos infravörös sugárnyalábbal rendelkező érzékelő között 15 m.
• A megfigyelő sugárnyaláb középponti tengelye sehol
sem közelítheti meg 0,5 m-nél jobban a falakat, a
bútorokat vagy egyéb tárgyakat.
• A vevők max. 5° szögeltérést engednek meg a központi vonaltól a jel gyengülése nélkül.

Érzékelők elhelyezése lapos mennyezeteken

Lapos mennyezetre történő szerelés
Érzékelők elhelyezése félnyeregtető alatt

Nyeregtetős szerelés
Érzékelőelrendezés a VdS/VDE alapján

• A fénysugaras füstérzékelők számát a táblázatban
szereplő A felügyelt terület maximális nagyságát figyelembe véve kell kiválasztani, és ezt nem lehet túllépni (a VdS 2095 és a DIN VDE 0833-2 szabályozásainak megfelelően).

Helyiség magassága RH

X2

A

X1
α< 20°nál

X1
α> 20°nál

Max. 6 m

6m

1200 m2

0,3 m –
0,5 m

0,3 m –
0,5 m

6 m - 12 m

6,5 m

1300 m2

0,4 m –
0,7 m

0,4 m –
0,9 m

12 m 16 m *)**)

7 m*))

1400 m2**)

0,6 m –
0,9 m

0,8 m –
1,2 m**
)

X2 = a legnagyobb megengedett vízszintes távolság a
mennyezet bármelyik pontjától a legközelebbi nyalábig
A = maximális felügyelt terület érzékelőnként (= a legnagyobb DH vízszintes távolság és a legnagyobb megengedett adó-vevő távolság szorzatának kétszerese)
X1 = az érzékelő és a mennyezet közötti távolság
α = a tetőnek/mennyezetnek a vízszintessel bezárt hajlásszöge; ha a tetőnek több dőlésszöge van ( pl. sédtetők), akkor a legkisebb hajlásszöget kell használni.
* Ha a helyiség magasabb 12 m-nél, akkor javasoljuk egy
második megfigyelőszint használatát, amelyen az érzékelők az első szinten lévőkhöz képest el vannak tolva
** Használattól és környezeti feltételektől függően ( pl.
gyors tűz és füstterjedés)
• A tető kialakításától függően (lapos, ferde vagy nyereg) az érzékelőket és a vevőket a tető α dőlésszögének és a szoba magasságának (RH) megfelelően
kell elrendezni, hogy a fénysugár a tető mentén DL
távolságban fusson végig (lásd a táblázatot).

Tartozékok

Félnyeregtetős szerelés

www.boschsecurity.com

Men
nyiség

Alkatrészek

1

Vezérlőegység, Fireray3000 vonali füstérzékelő

1

Infravörös adó

1

Infravörös vevő
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Műszaki specifikációk

Rendelési információ

Elektromos jellemzők

Fireray3000
Teljes rendszerű vonali füstérzékelő 5 - 120 m közötti
tartományokhoz (max. 100 m a DIN VDE 0833-2 szerint)
Rendelésszám FIRERAY3000

Üzemi feszültség

12 V DC - 36 V DC (±10%)

Áramfelvétel
• Vezérlőegység készenléti
üzemmódban (1 vagy 2 vevővel)

14 mA 36 V DC értéknél

• Adó készenléti üzemmódban

8 mA 36 V DC értéknél

Alaphelyzetre állás áramkimaradásnál

> 20 mp

Tűz- és hibarelé (érintkező terhelés)

Rezisztív VFCO 2 A 30 V-nál

Hardvertartozékok
Fireray3000-HD
Kiegészítő érzékelőfej
Rendelésszám Fireray3000-HD

Mechanikai jellemzők

6

LED kijelzők:
• Vezérlőegység

Piros = Tűz
Borostyánsárga = Hiba
Zöld = Rendszer OK

• Vevő

Piros = Tűz
Beállító LED-ek egy személy által
végzett beállításhoz

Méretek (szé x ma x mé)
• Adó és vevő

78 x 77 x 161 mm

• Vezérlőegység

203 x 124 x 72 mm

Ház
• Szín

Világosszürke/fekete

• Anyaga

C6600, nem gyúlékony

Tömeg
• Érzékelő

500 g

• Prizmás fényvisszaverő

100 g

• Vezérlőegység

1000 g

Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány szerint

IP 54

Megengedett üzemi hőmérséklet

-10 °C és - 55°C között

Tervezés
Adó-vevő megengedett távolsága

Min. 5 m - max. 100 m

Csatlakoztatható érzékelők száma rendszervezérlőnként

2 adó és 2 vevő

Különleges jellemzők
Optikai hullámhossz

850 nm

Bosch Security Systems B.V.
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u

Kibővített megfigyelési terület

u

Rendszervezérlőnként max. 2 érzékelő

u

Két pár tűz- és hibarelé (érzékelőnként egy)

u

Adó- és vevőegység közös kompakt házba beépítve

A riasztási relé automatikus visszaállítás vagy zárt üzemmódba is állítható.
A LED-ek három különböző működési állapotot jeleznek:
• Riasztás
• Hiba
• Működés
Az érzékelőfejek paraméterei külön-külön, a rendszervezérlőn és az LCD-kijelzőn keresztül vezérelhetők és állíthatók be.
A működési állapotok lassú változásai ( pl. alkatrészek
elöregedése, optika elszennyeződése stb.) nem váltanak
ki téves riasztást, mert az automatikus erősítés-vezérlés
kompenzálja ezeket. A rendszer állapota minden 15
percben összehasonlításra kerül egy alapértelmezett referenciaértékkel, az eltérés pedig automatikusan 0,17
dB/h értékig korrigálódik. A kompenzációs határérték
elérésekor a „Hiba” hibajelzés jelenik meg.
Ha az infravörös sugárnyalábot valami 2 másodpercen
belül 87%-nál nagyobb mértékben, és legalább 10 másodpercen át zavarja (kezelő által módosítható), bekapcsol a hibarelé. A hibákat a sugárnyaláb útjában lévő
akadály, a fényvisszaverő letakarása stb. okozhatja. A hiba okának megszűnése után a hibarelé visszaáll, és 5
másodperc elteltével az érzékelő automatikusan visszatér normál működésre. A tűzjelző központon külön kell
elvégezni a visszaállítást.
A rendszer riasztási kimenete egy potenciálmentes váltóérintkezős relé.

u

Integrált LÉZERES beállítás

Tanúsítványok és engedélyek

Fireray5000-EN

Főbb tulajdonságok

A Fireray5000-EN vonali füstérzékelő 8 és 100 m közötti
távolságokban használható. Tükröző prizma teszi lehetővé a füstrészecskék pontos érzékelését az adott távolsági tartományon belül.
A 8 és 50 m közötti tartományban egyetlen prizma elegendő. 50 és 100 m között négy prizmára van szükség.
Az FRay5000-LR-Kit nagy hatótávolságú készlet tartalmazza a kiegészítő prizmákat.
A legfontosabb alkalmazási területek: nagy belső terek,
például műemlék épületek, templomok, múzeumok, bevásárlóközpontok, üzemcsarnokok, raktárak, stb.
A Fireray5000-EN vonali füstérzékelő olyan területeken
használható, ahol a pontszerű érzékelők nem hatékonyak
A Fireray5000-EN vonali füstérzékelő egy kiegészítő
FRAY5000-HEAD-EN érzékelőfejjel bővíthető. A rendszervezérlő legfeljebb két érzékelőt képes vezérelni. Az érzékelőfejek külön programozhatók.

Főbb funkciók
Az adó láthatatlan infravörös fénysugarat bocsát ki (850
nm), amelyet egy lencse fókuszál. A fénysugarat visszaveri az ellenkező oldalra szerelt prizma, és az visszajut
az adó/vevő kombinációhoz.
Ha az infravörös sugárnyalábot füst zavarja meg, és a fogadott jel erőssége a választott küszöbérték alá csökken
(általában 10 másodpercen keresztül, beállítás szerint),
akkor az érzékelő tűzjelzést vált ki, és a riasztó érintkező
zár.
Az érzékenység a környezeti feltételeknek megfelelően
állítható be. A 25%-os (érzékeny), a 35%-os és az 50%os (nem érzékeny) alapértelmezett beállítások 1%-os lépésközzel állíthatók. Az érzékelők külön-külön beállíthatók. Az alapbeállítás 35%.

www.boschsecurity.com

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

Firerey5000-EN

CPD

0832-CPD-0565 FireRay5000 Multihead

Németország

VdS

G208017 Fireray5000-EN

Belgium

BOSEC

TCC2-K803/c Fireray5000-EN

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az LSN-hez való csatlakoztatáshoz egy FLM-420/4CON hagyományos csatolómodul szükséges.
• FPA-5000-hez való közvetlen csatlakoztatáshoz egy
CZM 0004 A modul szükséges.
• A rálátásnak az érzékelő és a fényvisszaverő között
mindig akadálymentesnek kell lennie, és azt nem zavarhatják mozgó tárgyak ( pl. futódaru).
• A tető alatti hőpárna megakadályozhatja, hogy a füst
egészen a mennyezetig emelkedjen. Ezért az érzékelőt a várható hőpárna alá kell felszerelni. Ennek
megfelelően a táblázatban megadott X1 szintjelző
értékeket túl kell lépni.
• Az érzékelőt tartó elemnek szilárdnak és rezgésmentesnek kell lennie. Fém tartóelemek, melyeket a meleg vagy a hideg deformálhat, nem alkalmasak a telepítéshez.
• Az érzékelőt és a fényvisszaverőt általában azonos
magasságba szerelik, és egymáshoz igazítják. Az infravörös sugárnyaláb széles szöge megkönnyíti a beállítást, és hosszabb időn keresztül is megbízható
stabilitást garantál.
• Az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy az érzékelő
optikai rendszerét ne érje közvetlen napfény vagy
mesterséges fény. Normális környezeti fény nem hat
az infravörös sugárnyalábra és az elemzésre

Bosch Security Systems B.V.
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Érzékelők elhelyezése félnyeregtető alatt

felszerelés_füstcsóva_érzékeléséhez

6

Poz.

Leírás

A

Mennyezet

B

Gombafelhő

C

Hőpárna

D

Infravörös sugárnyaláb

Félnyeregtetős szerelés
Érzékelők elhelyezése nyeregtető alatt

• Mivel a tűzből eredő füst nem egyenesen felfelé
száll, hanem inkább egy gombafelhőhöz hasonlóan
terjed (a légáramlástól és a hőtől függően), a megfigyelési terület sokkal nagyobb, mint az infravörös
sugárnyaláb átmérője.
• Az oldalirányú érzékelés 7,5 m a sugárnyaláb mindkét oldalán.
• A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.

Nyeregtetős szerelés

Érzékelő elhelyezése

Az érzékelőket a következő távolságok szerint kell elrendezni:
X1

Távolság a mennyezettől

0,3 m - 0,6 m

X2

Érzékelő-fal vízszintes távolsága

min. 0,5 m

X3

Két érzékelő nyeregtető alatti
vízszintes távolsága

Példa: nyeregtető, 10° tetőlejtés
X3 = 7,5 m + (7,5 m x 10%)
X3 = 7,5 m + 0,75 m
X3 = 8,25 m
• A maximális távolság két párhuzamos infravörös sugárnyalábbal rendelkező érzékelő között 15 m.
• A megfigyelő sugárnyaláb középponti tengelye sehol
sem közelítheti meg 0,5 m-nél jobban a falakat, a
bútorokat vagy egyéb tárgyakat.
• A fényvisszaverők max. 5° szögeltérést engednek
meg a központi vonaltól a jel gyengülése nélkül.

Érzékelők elhelyezése lapos mennyezeteken

Lapos mennyezetre történő szerelés

Bosch Security Systems B.V.

Érzékelőelrendezés a VdS/VDE alapján

• A fénysugaras füstérzékelők számát a táblázatban
szereplő A felügyelt terület maximális nagyságát figyelembe véve kell kiválasztani, és ezt nem lehet túllépni (a VdS 2095 és a DIN VDE 0833-2 szabályozásainak megfelelően).

Helyiség magassága RH

X2

A

X1
α< 20°nál

X1
α> 20°-nál

Max. 6 m

6m

1200 m2

0,3 m –
0,5 m

0,3 m –
0,5 m

6 m - 12 m

6,5 m

1300 m2

0,4 m –
0,7 m

0,4 m –
0,9 m

12 m 16 m *)**)

7 m*)
)

1400 m2
**)

0,6 m –
0,9 m

0,8 m –
1,2 m**)

X2 = a legnagyobb megengedett vízszintes távolság a
mennyezet bármelyik pontjától a legközelebbi nyalábig
A = maximális felügyelt terület érzékelőnként (= a legnagyobb DH vízszintes távolság és a legnagyobb megengedett érzékelő-fényvisszaverő távolság szorzatának kétszerese)
X1 = az érzékelő és a mennyezet közötti távolság
α = a tetőnek/mennyezetnek a vízszintessel bezárt hajlásszöge; ha a tetőnek több dőlésszöge van ( pl. sédtetők), akkor a legkisebb hajlásszöget kell használni.
* Ha a helyiség magasabb 12 m-nél, akkor javasoljuk egy
második megfigyelőszint használatát, amelyen az érzékelők az első szinten lévőkhöz képest el vannak tolva
** Használattól és környezeti feltételektől függően ( pl.
gyors tűz és füstterjedés)
• A tető kialakításától függően (lapos, ferde vagy nyereg) az érzékelőket és a fényvisszaverőket a tető α
dőlésszögének és a szoba magasságának (RH) meg-

www.boschsecurity.com

Automatikus tűzérzékelők | Speciális érzékelők | 213

felelően kell elrendezni, hogy a fénysugár a tető
mentén DL távolságban fusson végig (lásd a táblázatot).

• Prizmás fényvisszaverő

100 g

• Vezérlőegység

1000 g

Tartozékok

Környezeti feltételek

Me
nny
isé
g

Alkatrészek

Védettség az EN 60529 szabvány szerint

IP 54

Megengedett üzemi hőmérséklet

-10 °C és - 55°C között

1

Fireray5000‑EN vonali füstérzékelő:
kompakt készülék integrált adóval és vevővel

1

Tükröző prizma

1

Vezérlőegység

1

Szerelőkészlet

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

14 V DC (-10%) – 36 V DC
(+10%)

Tervezés
Érzékelő-fényvisszaverő megengedett távolsága

Min. 8 m - max. 50 m

•FRay5000-LR-Kit nagy hatótávolságú készlettel

Min. 50 m - max. 100 m

Oldalirányú érzékelés
(a fénysugár mindkét oldalán)

Max. 7,5 m (Vegye figyelembe a
helyi előírásokat!)

Csatlakoztatható érzékelők száma rendszervezérlőnként

1–2

Különleges jellemzők
Optikai hullámhossz

Áramfelvétel
• Készenléti üzemmódban (1 érzékelő)

≤ 6 mA 36 V DC értéknél

• Készenléti üzemmódban (2 érzékelőfej)

≤ 8,5 mA 36 V DC értéknél

• Beállítás módban (1 vagy 2 érzékelőfejjel)

≤ 37 mA 36 V DC értéknél

Alaphelyzetre állás áramkimaradásnál

> 5 mp

Riasztásrelé (érintkező terhelés)

100 mA 36 V mellett

Hibarelé (érintkező terhelés)

100 mA 36 V mellett

850 nm

Axiális eltérés tűrése
• Érzékelő

± 0,3°

• Tükröző prizma

± 5,0°

Rendelési információ
Fireray5000-EN
Reflektív vonali füstérzékelő egy érzékelőfejjel és egy
prizmával, tartomány: min. 8 m - max. 50 m (az 50 és
100 m közötti tartományokhoz négy prizma szükséges),
megfelel az EN54-12:2002 szabványnak
Rendelésszám Fireray 5000

Mechanikai jellemzők
LED-kijelzők
• Riasztás

10 másodpercenként pirosan
villog

• Hiba

10 másodpercenként sárgán villog

• Működés

10 másodpercenként zölden villog

Méretek (szé x ma x mé)
• Érzékelő

134 x 131 x 134 mm

• Prizmás fényvisszaverő

100 x 100 x 10 mm

• Vezérlőegység

202 x 230 x 87 mm

Ház
• Szín

Világosszürke/fekete

• Anyaga

C6600, nem gyúlékony

Tömeg
• Érzékelő

www.boschsecurity.com
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Kézi jelzésadók
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LSN kézi jelzésadók
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Hagyományos kézi jelzésadók
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Tartozékok - LSN és hagyományos kézi jelzé-
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FMC‑420RW egyműveletes
kézi jelzésadó,
továbbfejlesztett LSN-változat

Visszaállítható egyműveletes kézi jelzésadók:

Ha megnyomja a fekete jelölést (1), azzal kiváltja a riasztást. A riasztási állapotot a vörös ablak (4) változása és a
villogó LED (2) jelzi.
Az egyműveletes kézi jelzésadók a tesztkulccsal alaphelyzetbe állíthatók. A LED (2) nem világít tovább.

Egyedi jelzésadó-azonosítás

Sem az üvegablakos, sem a visszaállítható egyműveletes
kézi jelzésadók nem állnak alaphelyzetbe a tűzjelző központon.
A jelzésadó egyedi címe megjelenik a tűzjelző központ
kijelzőjén, így gyorsan azonosítható a működésbe hozott
jelzésadó pontos helye.

7

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A kézi jelzésadókat úgy kell felszerelni a menekülési
és a vészkijárati utak (pl. kijáratok, közlekedési útvonalak, lépcsőházak) mentén, hogy jól láthatók és
könnyen hozzáférhetők legyenek.
• A felszerelési magasságnak 1400 mm ± 200 mm-nek
kell lennie a kézi jelzésadó közepétől a padlóig számítva.
• A kézi jelzésadót elegendő mértékben meg kell világítani természetes fénnyel vagy más fényforrással
(beleértve a vészvilágítást is, ha van ilyen).
• A csatlakoztatható LSN-elemek maximális száma az
LSN-adatvonalon felvett áram nagyságától függ. A
határértékek az alkalmazott tűzjelző központhoz tartozó termékadatlapról leolvashatók.
• A telepítés helyére vonatkozó szabványokat, irányelveket és tervezési ajánlásokat stb. figyelembe kell
venni.
• A helyi tűzoltóság vonatkozó előírásait be kell tartani.

Főbb tulajdonságok
u

Riasztás kiváltása a fekete jel megnyomásával vagy
az üvegablak betörésével

u

Sérülés elleni védelem, fóliázott üvegablakkal

u

LED-kijelző az eszköz riasztási vagy tesztriasztási
állapotának megjelenítéséhez

u

Egyedi jelzésadó-azonosítás

u

Jelzésadó-lekérdező rutinok kiértékeléssel és
többszörös jelátvitellel

Az FMC‑420RW egyműveletes kézi jelzésadók egyaránt
használhatók kézi indításhoz a helyi biztonsági hálózatban (LSN) és az LSN improved verzióhoz.

Főbb funkciók
Egyműveletes, üvegablakos kézi jelzésadók:

Ha megnyomja a fekete jelölést (1), az betöri az üvegablakot (3), ami riasztást vált ki, és a LED (2) villogni kezd.
Az egyműveletes kézi jelzésadók a tesztkulccsal és az
üvegablak (3) visszahelyezésével alaphelyzetbe állíthatók. A LED-kijelző (2) nem világít tovább.
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Tartozékok
Menynyiség

Alkatrészek

1

FMC-420RW-GSGRD üvegablakos kézi jelzésadó, felületre
szerelhető, vörös

1

FMC-420RW-GSRRD visszaállítható kézi jelzésadó, felületre szerelhető, vörös

1

FMC-420RW-GFGRD üvegablakos kézi jelzésadó, süllyesztett, vörös

1

FMC-420RW-GFRRD visszaállítható kézi jelzésadó, sülylyesztett, vörös

1

FMC-420RW-GSGYE üvegablakos kézi jelzésadó, felületre
szerelhető, sárga

1

FMC-420RW-GSRYE visszaállítható kézi jelzésadó, felületre szerelhető, sárga
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1

FMC-420RW-GSGBU üvegablakos kézi jelzésadó, felületre
szerelhető, kék

1

FMC-420RW-GSRBU visszaállítható kézi jelzésadó, felületre szerelhető, kék

1

FMC-420RW-HSGRD kézi jelzésadó kültéri használathoz,
üvegablakkal, felületre szerelt, vörös/fehér

1

FMC-420RW-HSRRD kézi jelzésadó kültéri használatra,
visszaállítható, felületre szerelt, vörös/fehér
Figyelem
Az FMC-KEY-RW tesztkulcsot a csomag nem tartalmazza, külön kell megrendelni.
A süllyesztett változatokhoz a keretet külön kell
megrendelni.

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15 V DC – 33 V DC

Áramfelvétel

0,4 mA

Mechanikus alkatrészek
Méretek (ma x szé x mé)
• FMC-420RW-GFGRD,
FMC-420RW-GFRRD

107 mm x 107 mm x 38,5 mm
(4,2" X 4,2" X 1,5")

• FMC-420RW-GSGRD,
FMC-420RW-GSGBU,
FMC-420RW-GSGYE

87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4"
X 3,4" X 2,2")

• FMC-420RW-GSRRD,
FMC-420RW-GSRBU,
FMC-420RW-GSRYE

87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4"
X 3,4" X 2,2")

• FMC-420RW-HSGRD,
FMC-420RW-HSRRD

108 mm x 108 mm x 66 mm
(4,25" X 4,25" X 2,6")

Ház anyaga

Műanyag, ASA

Színek
• Vörös

RAL 3001

• Kék

RAL 5005

• Sárga

RAL 1003

• Vörös/fehér

RAL 3001 / RAL 9003

Környezeti feltételek
Az EN 60529 szabvány szerinti
védelmi kategória

IP 54

Az EN 60529 szabvány szerinti
védelmi kategória
FMC-420RW-HSGRD
FMC-420RW-HSRRD

IP 67

Megengedett üzemi hőmérséklet

- 25 °C és +70 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 96%
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Rendelési információ
FMC‑420RW‑GSGRD üvegablakos kézi jelzésadó, vörös
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GSGRD
FMC‑420RW‑GSRRD visszaállítható kézi jelzésadó, vörös
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GSRRD
FMC‑420RW‑GFGRD üvegablakos kézi jelzésadó, sülylyesztett, vörös
beltéri használatra, közvetlen riasztásindítás (A típus),
LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GFGRD
FMC‑420RW‑GFRRD visszaállítható kézi jelzésadó, süllyesztett, vörös
beltéri használatra, közvetlen riasztásindítás (A típus),
LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GFRRD
FMC‑420RW‑GSGYE üvegablakos kézi jelzésadó, sárga
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A
típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GSGYE
FMC‑420RW‑GSRYE visszaállítható kézi jelzésadó, sárga
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A
típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GSRYE
FMC‑420RW‑GSGBU üvegablakos kézi jelzésadó, kék
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A
típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GSGBU
FMC‑420RW‑GSRBU visszaállítható kézi jelzésadó, kék
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás (A
típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-420RW-GSRBU
FMC-420RW-HSGRD kézi jelzésadó üvegablakkal, vörös/fehér, kültéri
kültéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus)
Rendelésszám FMC-420RW-HSGRD
FMC-420RW-HSRRD kézi jelzésadó, visszaállítható, vörös/fehér, kültéri
kültéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztásindítás (A típus)
Rendelésszám FMC-420RW-HSRRD
Hardvertartozékok
Vörös FMC-BEZEL-RD keret az MCP RW típushoz
Keret az RW jelzésadók süllyesztett változatához.
1 egység = 4 keret
Rendelésszám FMC-BEZEL-RD
Fehér FMC-BEZEL-WH keret az MCP RW típushoz
Keret az RW jelzésadók süllyesztett változatához.
1 egység = 4 keret
Rendelésszám FMC-BEZEL-WH
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FMC‑SPACER‑RWRD távtartó, vörös
Az RW jelzésadók süllyesztett változatához. Használatával több hely jut a kábeleknek.
1 csomag = 5 távtartó
Rendelésszám FMC-SPACER-RWRD
FMC‑SPGL‑RW tartalék üveg
Tartalék üvegek minden RW jelzésadóhoz.
1 egység = 5 tartalék üveg
Rendelésszám FMC-SPGL-RW
FMC‑SIGN‑RW üzemképtelen állapot jelzése
Az üvegablak helyett használható a jelzésadó üzemképtelensége esetén.
1 csomag = 5 jelzés
Rendelésszám FMC-SIGN-RW
FMC‑KEY‑RW tesztkulcs
A kulccsal a kézi jelzésadók kinyithatók, ellenőrizhetők
és alaphelyzetbe állíthatók.
1 csomag = 1 kulcs
Rendelésszám FMC-KEY-RW

7

FMC‑FLAP‑RW átlátszó csuklós fedél
A véletlen riasztás ellen nyújt védelmet; plombával zárható.
1 csomag = 5 fedél
Rendelésszám FMC-FLAP-RW
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FMC‑210‑DM kétműveletes
jelzésadók

A jelzésadó egyedi címe megjelenik a tűzjelző központ
kijelzőjén, így gyorsan azonosítható a működésbe hozott
jelzésadó pontos helye.

Változatok

A kül- és beltéri használatra tervezett kézi jelzésadók kialakítása megegyezik. A beltéri használatra tervezett (G
kivitel) kézi jelzésadók piros, kék, sárga, míg a kültéri
használatra tervezett (H kivitel) kézi jelzésadók piros és
kék színekben kaphatók.
H kivitelű kézi jelzésadók nyomtatott áramköre egy különleges, ellenálló parilén réteggel vannak ellátva.

Továbbfejlesztett LSN-funkciók

Főbb tulajdonságok
u

A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása
után

u

Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

u

LED kijelző riasztáshoz vagy működés ellenőrzéséhez

u

Jelzésadó-lekérdező rutinok kiértékeléssel és
többszöri átvitellel

u

Egyedi jelzésadó-azonosítás

Az LSN és az LSN improved helyi biztonsági hálózatba
telepített FMC-210-DM kézi jelzésadók kézi riasztásindításra szolgálnak. H kivitelű kézi jelzésadók kültéri, míg a
G kivitelű kézi jelzésadók beltéri telepítésre készültek.

A kézi jelzésadók LSN improved technológiával készültek:
• Rugalmas hálózati struktúra, többek között „T-elágazás” kialakítása további elemek nélkül
• Akár 254 elem egy hurokban vagy ágban
• Automatikus vagy forgókapcsolóval történő címzés,
mindkét esetben automatikus eszközfelismeréssel
vagy anélkül
• A csatlakoztatott elemek tápellátása az LSN buszról
történik, legfeljebb 300 mA értékig
• Árnyékolt és árnyékolatlan kábelek is használhatók
• Kábel maximális hossza 1000 m
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és vezérlőközpontokkal.

Tanúsítványok és engedélyek
Típusszám

Megfelel az

FMC-210-DM-G-R

EN 54-11:2001/A1:2005, EN 54-17:2005

FMC-210-DM-H-R

EN 54-11:2001/A1:2005, EN 54-17:2005

FMC-210-DM-G-Y

EN 12094-3:2003, EN 54-17:2005

FMC-210-EST-G-B

EN 12094-3:2003, EN 54-17:2005

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FMC-210-DM-G-B/-H-B/-SM-G-B

CE

FMC-210_DM-G-R/-H-R/-SM-G-R

CE

FMC-210-DM-G-Y / EST-G-B

CPD

0786-CPD-20293 FMC-210-DM-G/HR

CPD

0786-CPD-20244 FMC-210-DM-G-Y

CPD

0786-CPD-20245 FMC-210-EST-G-B

VdS

G 206100 FMC-210_EST-GB_G206100

VdS

G 206098 FMC-210_DM-G-R/-HR_G206098

VdS

G 206099 FMC-210_DM-GY_G206099

Lengyelország

CNBOP

1505/2013 FMC-210 DM-G-R,
FMC-210 DM-H-R

Cseh Köztársaság

TZÚS

080_12987 FMC-210

MOE

UA1.016.0070338-11 FMC-210-DMG-R_FMC-210-DM-H-R_FMC-210-DMG-R-A

EVPÚ

SK08-ZSV-0071 FMC-210-DM,
FMC-210-EST

Főbb funkciók

Németország

Riasztási eseménykor először be kell törni az üveglapot
(2), majd erősen meg kell nyomni a kézi jelzésadót (3).
Ez aktiválja a riasztást kiváltó mikrokapcsolót, és a LED
kijelző (4) villog. A mechanizmus benyomva tartja a gombot.
A kézi jelzésadó a visszaállító karral (5) vagy a kézi jelzésadó ajtajának bezárásával (1) állítható vissza. A LED kijelző (4) elalszik.
Ez azonban nem állítja vissza a tűzjelző központon a
riasztást.
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A kézi jelzésadókat úgy kell felszerelni, hogy jól láthatók legyenek a menekülési- és vészkijárati utak
mentén (pl. kijáratok, folyosók, lépcsőházak), valamint könnyen hozzáférhetők legyenek.
• A felszerelési magasság 1400 mm ± 200 mm legyen,
a kézi jelzésadó közepétől a padlóig számítva.
• A kézi jelzésadókat elegendő mértékben meg kell világítania vagy a természetes fénynek vagy más fényforrásnak (beleértve a vészvilágítást is, ha van ilyen).
• A csatlakoztatható LSN elemek maximális száma az
LSN adatvonalon felvett áram nagyságától függ. A
határértékek az alkalmazott tűzjelző központhoz tartozó termékadatlapról leolvashatók.
• A telepítés helyével stb. kapcsolatos egyéb szabványokat irányelveket és tervezési javaslatokat szintén
figyelembe kell venni (lásd a tűzjelző rendszer kézikönyvét)
• A helyi tűzoltóság vonatkozó előírásait be kell tartani.

7

Felszerelés

• A kábelcsatorna felületre vagy süllyesztve is felszerelhető.

• Tűzoltótömlő-szekrényekbe három módon szerelhető:

Poz.

Leírás

1

Felszerelési mélység, 1. változat kb. 40 mm

2

Felszerelési mélység, 2. változat: 14 mm

3

Felszerelési mélység, 3. változat: min. 30 mm

Tartozékok
Típusszám

Alkatrész

FMC-210-DM-G-R
G változat, piros

Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), ház színe: piros

FMC-210-DM-H-R
H változat, piros

Kézi jelzésadó kültéri használatra, közvetett indítás (B típus), ház színe: piros

FMC-210-DM-G-B
G változat, kék

Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), ház színe: kék

FMC-210-DM-H-B
H alakú, kék

Kézi jelzésadó kültéri használatra, közvetett indítás (B típus), ház színe: kék

FMC-210-DM-G-Y
G változat, sárga

Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), ház színe: sárga

FMC-210-EST-G-B
G változat, kék

Elektromos leállító készülék beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), ház színe: kék

Figyelem
A kulcsot külön kell megrendelni

Bosch Security Systems B.V.
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Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

24 V DC (15 V DC . . . 33 V DC)

Áramfelvétel

0,4 mA

Mechanikai jellemzők
Méretek (szé x ma x mé)

135 x 135 x 40 mm

Ház anyaga

Műanyag, ASA

Színek

Vörös, RAL 3001
Kék, RAL 5005
Sárga, RAL 1003

Tömeg

Kb. 235 g

FMC-FST-DE nyomtatott címkézőfóliák a felső jelölési
mező számára
Az FMC-120 és FMC-210 sorozathoz tartozó sárga és kék
kézi jelzésadókhoz, 1 egység = 5 lap
Rendelésszám FMC-FST-DE
Kulcs a G és H típusú tűzérzékelőkhöz
kulcs a G és H típusú tűzérzékelőkhöz (ASA)
Rendelésszám FMM-KEY-Form G/H

Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány szerint
• H változat (kültéri használatra)

IP 54

• G változat (beltéri használatra)

IP 52

7

Szabvány
• FMC-210-DM-G-R,
FMC-210-DM-H-R

EN 54-11

• FMC-210-DM-G-Y,
FMC-210-EST-G-B

EN 12094-3

Megengedett üzemi hőmérséklet
• H változat (kültéri használatra)

-25 °C. . . +70 °C /

• G változat (beltéri használatra)

-10 °C. . . +55 °C /

Rendelési információ
FMC-210-DM-H-B H változat, kék
Kézi jelzésadó kültéri használatra, közvetett indítás (B típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-210-DM-H-B
FMC-210-DM-G-Y G változat, sárga
Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-210-DM-G-Y
FMC-210-EST-G-B G változat, kék
Elektromos leállítókészülék beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-210-EST-G-B
Hardvertartozékok
FMX-FSO-LSN lyukasztott öntapadó fóliakészlet (üres)
Az FMC-210 sorozathoz tartozó kézi jelzésadók jelölési
mezőjéhez.
1 egység = 10 lap
Rendelésszám FMX-FSO-LSN

www.boschsecurity.com
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FMC-210-RW egyműveletes
kézi jelzésadók

A jelzésadó egyedi címe megjelenik a tűzjelző központ
kijelzőjén, így gyorsan azonosítható a működésbe hozott
jelzésadó pontos helye.

Tanúsítványok és engedélyek
FMC-210-SM-G-R megfelel az
• EN 54-11:2001/A1:2005 és az
• EN 54-17:2005 szabványoknak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CPD

0786-CPD-20316 FMC-210-SM-G-R

Németország

VdS

G 207008 FMC-210-SM-GR_G207008

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

7
Főbb tulajdonságok
u

Riasztás kiváltása az üvegablak betörésével

u

Automatikus vagy forgókapcsolóval történő címzés
is lehetséges

u

LED kijelző riasztáshoz vagy felügyelet kiértékeléséhez

u

Jelzésadó-lekérdező rutinok kiértékeléssel és
többszöri átvitellel

u

Egyedi jelzésadó-azonosítás

Az FMC-210-SM egyműveletes kézi jelzésadók kézi riasztásindításhoz használatosak, és az LSN, valamint az LSN
improved helyi biztonsági hálózatban is használhatók. Az
FMC-210-SM egyműveletes kézi jelzésadók kialakítása a
beltéri telepítést teszi lehetővé.

Főbb funkciók

Egyműveletes kézi jelzésadók esetében a riasztás akkor
aktiválódik, ha az üvegablak (2) betörik és a gomb (3)
felugrik.
Ez aktiválja a riasztást kiváltó mikrokapcsolót, és a LED
kijelző (4) villog.
A jelzésadó (3) visszaállítása új üvegablak (2) behelyezése és az egyműveletes kézi jelzésadó ajtajának (1) bezárása után végezhető el. A LED kijelző (4) elalszik.
Ez azonban nem állítja vissza a tűzjelző központon a
riasztást.

Bosch Security Systems B.V.

• A kézi jeladókat jól láthatóan kell elhelyezni a menekülési utak és vészkijáratok mentén ( pl. kijáratok,
folyosók, lépcsőházak) és legyenek könnyen hozzáférhetők.
• A felszerelési magasság 1400 mm ± 200 mm legyen,
a kézi jelzésadó közepétől a padlóig számítva.
• A kézi jelzésadókat elegendő mértékben meg kell világítania vagy a természetes fénynek vagy más fényforrásnak (beleértve a vészvilágítást is, ha van ilyen).
• A csatlakoztatható LSN elemek maximális száma az
LSN adatvonalon felvett áram nagyságától függ. A
határértékek az alkalmazott tűzjelző központhoz tartozó termékadatlapról leolvashatók.
• A telepítés helyével stb. kapcsolatos egyéb szabványokat, irányelveket és tervezési ajánlásokat szintén
figyelembe kell venni (lásd a tűzérzékelő rendszer
kézikönyvét).
• A helyi tűzoltóság vonatkozó előírásait be kell tartani.

Telepítési irányelvek a VdS/VDE alapján

• A kézi jelzésadók egymástól való távolsága nem lehet nagyobb mint 100 m a DIN 14675 vagy 80 m a
VdS szerint.
• Magas kockázati besorolású területeken a kézi jelzésadókat max. 40m-es távolságban kell felszerelni
(VDE 0833 2. rész, 7.2.6 pont).

Felszerelés

• A kábelcsatorna felületre vagy süllyesztve is felszerelhető.

• Tűzoltótömlő-szekrényekbe három módon szerelhető:
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Színek
• FMC-210-SM-G-R

Vörös, RAL 3001

• FMC-210-SM-G-B

Kék, RAL 5005

Tömeg

Kb. 235 g

Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány szerint

IP 52

Megengedett üzemi hőmérséklet

-10 °C. . . +55 °

Rendelési információ
FMC-210-SM-G-R G változat, piros
Egyműveletes kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetlen riasztásindítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-210-SM-G-R
FMC-210-SM-G-B G változat, kék
Egyműveletes kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetlen indítás (A típus), LSN improved változathoz
Rendelésszám FMC-210-SM-G-B
Hardvertartozékok
FMX-FSO-LSN lyukasztott öntapadó fóliakészlet (üres)
Az FMC-210 sorozathoz tartozó kézi jelzésadók jelölési
mezőjéhez.
1 egység = 10 lap
Rendelésszám FMX-FSO-LSN

Poz.

Leírás

1

Szerelési mélység, 1. változat kb. 40 mm

2

Szerelési mélység, 2. változat: 14 mm

3

Szerelési mélység, 3. változat: min. 30 mm

FMC-FST-DE nyomtatott címkézőfóliák a felső jelölési
mező számára
Az FMC-120 és FMC-210 sorozathoz tartozó sárga és kék
kézi jelzésadókhoz, 1 egység = 5 lap
Rendelésszám FMC-FST-DE
Kulcs a G és H típusú tűzérzékelőkhöz
kulcs a G és H típusú tűzérzékelőkhöz (ASA)
Rendelésszám FMM-KEY-Form G/H

Tartozékok
Típusszám.

Alkatrész

FMC-210-SM-G-B
G változat, kék

Egyműveletes kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetlen indítású (A típus)

FMC-210-SM-G-R
G változat, piros

Egyműveletes kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetlen indítású (A típus)

Figyelem
A kulcsot külön kell megrendelni

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15 V DC. . 33 V DC

Áramfelvétel

0,4 mA

Mechanikai jellemzők
Méretek (ma x szé x mé)

135 x 135 x 40 mm

Ház anyaga

Műanyag, ASA

www.boschsecurity.com
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FMC‑300RW egyműveletes
kézi jelzésadók

Visszaállítható egyműveletes kézi jelzésadók:

Ha megnyomja a fekete jelet (1), azzal kiváltja a riasztást. A riasztási állapotot a vörös ablak (4) és a villogó
LED-kijelző (2) jelzi.
Az egyműveletes kézi jelzésadók a tesztkulccsal alaphelyzetbe állíthatók. A LED-kijelző (2) nem világít tovább.

Tanúsítványok és engedélyek
Az EN 54‑11:2001/A1:2005 szabvány szerint

7

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FMC-300-RW-GSGRD/-GSRRD/R1RD/-R2RD

CE

FMC-300RW-GSGYE/BU, -GSRYE/BU

CPD

0786-CPD-20332 FMC-300RW

VdS

G 207086 FMC-300RW

Főbb tulajdonságok
u

Riasztásvezérlés a fekete jel megnyomásával vagy
az üvegablak betörésével

u

Sérülés elleni védelem, fóliázott üvegablakkal

u

LED-kijelző az eszköz riasztási állapotának megjelenítéséhez

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A kézi jelzésadókat úgy kell felszerelni a menekülési
és a vészkijárati utak (pl. kijáratok, közlekedési útvonalak, lépcsőházak) mentén, hogy jól láthatók és
könnyen hozzáférhetők legyenek.
• A felszerelési magasságnak 1400 mm ± 200 mm-nek
kell lennie a kézi jelzésadó közepétől a padlóig számítva.
• A kézi jelzésadót elegendő mértékben meg kell világítani természetes fénnyel vagy más fényforrással
(beleértve a vészvilágítást is, ha van ilyen).
• A csatlakoztatható LSN-elemek maximális száma az
LSN-adatvonalon felvett áram nagyságától függ. A
határértékek az alkalmazott tűzjelző központhoz tartozó termékadatlapról leolvashatók.
• A telepítés helyére vonatkozó szabványokat, irányelveket és tervezési ajánlásokat stb. figyelembe kell
venni.
• A helyi tűzoltóság vonatkozó előírásait be kell tartani.

Az FMC-300RW egyműveletes kézi jelzésadók kézi riasztás kiváltásához, hagyományos technológiájú tűzjelző
rendszerekben.

Főbb funkciók
Egyműveletes, üvegablakos kézi jelzésadók:

Ha megnyomja a fekete jelet (1), az betöri az üvegablakot (3), ami riasztást vált ki, és a LED-kijelző (2) villogni
kezd.
Az egyműveletes kézi jelzésadók a tesztkulccsal és az
üvegablak (3) visszahelyezésével alaphelyzetbe állíthatók. A LED-kijelző (2) nem világít tovább.

Bosch Security Systems B.V.

Tartozékok
Menynyiség

Elemek

1

FMC-300RW-GSGBU üvegablakos kézi jelzésadó, kék

1

FMC-300RW-GSRBU visszaállítható kézi jelzésadó, kék

1

FMC-300RW-GSGRD üvegablakos kézi jelzésadó, vörös

1

FMC-300RW-GSRRD visszaállítható kézi jelzésadó, vörös

1

FMC-300RW-GSGYE üvegablakos kézi jelzésadó, sárga

1

FMC-300RW-GSRYE visszaállítható kézi jelzésadó, sárga
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Figyelem
Az FMC-KEY-RW tesztkulcsot a csomag nem tartalmazza, azt külön kell megrendelni.

Műszaki specifikációk

FMC‑300RW‑GSRYE visszaállítható kézi jelzésadó, sárga
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás
(A típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-300RW-GSRYE
Hardvertartozékok

Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

20 V egyenfeszültség
(8,5 V – 30 V egyenfeszültség)

Áramfelvétel

a vonatkozó biztonsági rendszer
határozza meg

Riasztási ellenállás

820 Ω +/- 10%
(8,5 V – 30 V egyenfeszültség)

Mechanikus alkatrészek
Méretek (ma x szé x mé)

87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4"
x 3,4" x 2,2")

Ház anyaga

Műanyag, ASA

Színek
• Vörös

RAL 3001

• Kék

RAL 5005

• Sárga

RAL 1003

Környezeti feltételek
Az EN 60529 szabvány szerinti
védelmi kategória

IP 54

Megengedett üzemi hőmérséklet

- 25 °C és +70 °C között

Rendelési információ
FMC‑300RW‑GSGBU üvegablakos kézi jelzésadó, kék
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás
(A típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-300RW-GSGBU
FMC‑300RW‑GSRBU visszaállítható kézi jelzésadó, kék
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás
(A típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-300RW-GSRBU

Vörös FMC-BEZEL-RD keret az MCP RW típushoz
Keret az RW jelzésadók süllyesztett változatához.
1 egység = 4 keret
Rendelésszám FMC-BEZEL-RD
Fehér FMC-BEZEL-WH keret az MCP RW típushoz
Keret az RW jelzésadók süllyesztett változatához.
1 egység = 4 keret
Rendelésszám FMC-BEZEL-WH
FMC‑SPACER‑RWRD távtartó, vörös
Az RW jelzésadók süllyesztett változatához. Használatával több hely jut a kábeleknek.
1 csomag = 5 távtartó
Rendelésszám FMC-SPACER-RWRD
FMC‑SPGL‑RW tartalék üveg
Tartalék üvegek minden RW jelzésadóhoz.
1 egység = 5 tartalék üveg
Rendelésszám FMC-SPGL-RW
FMC‑SIGN‑RW üzemképtelen állapot jelzése
Az üvegablak helyett használható a jelzésadó üzemképtelensége esetén.
1 csomag = 5 jelzés
Rendelésszám FMC-SIGN-RW
FMC‑KEY‑RW tesztkulcs
A kulccsal a kézi jelzésadók kinyithatók, ellenőrizhetők
és alaphelyzetbe állíthatók.
1 csomag = 1 kulcs
Rendelésszám FMC-KEY-RW
FMC‑FLAP‑RW átlátszó csuklós fedél
A véletlen riasztás ellen nyújt védelmet; plombával zárható.
1 csomag = 5 fedél
Rendelésszám FMC-FLAP-RW

FMC‑300RW‑GSGRD üvegablakos kézi jelzésadó, vörös
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztás
indítás (A típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-300RW-GSGRD
FMC‑300RW‑GSRRD visszaállítható kézi jelzésadó, vörös
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen riasztás
indítás (A típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-300RW-GSRRD
FMC‑300RW‑GSGYE üvegablakos kézi jelzésadó, sárga
beltéri használatra, felületre szerelt, közvetlen indítás
(A típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-300RW-GSGYE
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FMC‑120‑DKM kézi jelzésadók

FMC‑120‑DKM‑H‑R

EN54-11:2001/A1:2005

FMC‑120‑DKM‑G‑Y

EN12094-3:2003

FMC‑120‑EST‑G‑B

EN12094-3:2003 szabványoknak

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FMC-120-EST-G-B / -DKM-G-Y

CE

FMC-120-DKM-G-R / -H-R

CE

FMC-120-DKM-G-B

CPD

0786-CPD-20294 FMC-120-DKMG/H-R

CPD

0786-CPD-20231 FMC-120-DKM-G-Y

CPD

0786-CPD-20232 FMC-120-EST-GB/-H-HE

VdS

G 298061 FMC-120-DKM-G-R/-HR_G298061

VdS

G 206079 FMC-120-DKM-GY_G206079

VdS

G 206080 FMC-120-EST-G-B/-HHE_G206080

Németország

7

Főbb tulajdonságok
u

A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztásindítás
után

PTB

01 ATEX 2163 X OTC/OC 310/410,
OT/O/T 300/400, DKM/SKM 120, DM/
SM 210, MPA_01 ATEX 2163 X

u

LED kijelző riasztás jelzéséhez vagy működés ellenőrzéséhez

PTB

01 ATEX 2163 X FMC-120-DKM

u

Második érintkező kontaktussal vezérléshez

u

Kültéri és beltéri használatra alkalmas változatok

Főbb funkciók

Riasztási eseménykor először be kell törni az üveglapot
(2), majd erősen meg kell nyomni a kézi jelzésadót (3).
Ez aktiválja a riasztást indító mikrokapcsolót, és a LED
kijelző (4) villog.
A zárszerkezet tartja a benyomott kézi jelzésadót.
A kézi jelzésadó a visszaállító kar (5) segítségével viszszaállítható. A LED kijelző (4) elalszik.
Ez azonban nem állítja alaphelyzetbe a tűzjelző központon a riasztást.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A kézi jelzésadókat úgy kell felszerelni, hogy jól láthatók legyenek a menekülési- és vészkijárati utak
mentén (pl. kijáratok, gyalogutak, lépcsőházak), valamint könnyen hozzáférhetők legyenek.
• A felszerelési magasság 1400 mm ± 200 mm legyen,
a kézi jelzésadó közepétől a padlóig számítva.
• A kézi jelzésadókat elegendő mértékben meg kell világítania vagy a természetes fénynek vagy más fényforrásnak (beleértve a vészvilágítást is, ha van ilyen).
• Automatikus érzékelőkkel együtt legfeljebb egy tesztérzékelő telepíthető a jelvonalra. A tesztérzékelő
jelvonal végéhez csatlakozik.
• A felszerelés helyével stb. kapcsolatos egyéb szabványokat irányelveket és tervezési javaslatokat szintén figyelembe kell venni (lásd a tűzérzékelő rendszer kézikönyvét).
• A helyi tűzvédelmi szabályozásokat is be kell tartani.

Felszerelés

• A kábelek a felszínen vagy rejtve is vezethetők.

Változatok

A bel- (G változat), illetve a kültéri (H változat) használatra szánt kézi jelzésadók kialakítása azonos. Három
színben (vörös, kék és sárga) kapható.
A kültéri használatra szánt (H változat) érzékelők tömített burkolattal rendelkeznek.

Tanúsítványok és engedélyek
Típusszám

Megfelel az

FMC‑120‑DKM‑G‑R

EN54-11:2001/A1:2005

Bosch Security Systems B.V.

• Tűzoltótömlő-szekrényekbe három módon szerelhető:
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Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány szerint
G változat (beltéri)

IP 52

H változat (kültéri)

IP 54

Szabvány
FMC-120-DKM-G-R, FMC-120DKM-H-R

EN 54-11

FMC-120-DKM-G-Y, FMC-120EST-G-B

EN 12094-3

Megengedett üzemi hőmérséklet
G változat (beltéri)

-10 °C. . . +55 °C /

H változat (kültéri)

-25 °C. . . +70 °C /

Rendelési információ
FMC-120-DKM-G-R G változat, piros
Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett riasztásindítás (B típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-120-DKM-G-R
FMC-120-DKM-H-R H változat, piros
Kézi jelzésadó kültéri használatra, közvetett riasztásindítás (B típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-120-DKM-H-R
FMC-120-DKM-G-B G változat, kék
Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-120-DKM-G-B

Poz.

Leírás

1

Felszerelési mélység, 1. verzió: 36 mm

2

Felszerelési mélység, 2 verzió: 14 mm

3

Felszerelési mélység, 3 verzió: kb. 30 mm

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

24 V DC (16.2 V DC . . . 30 V
DC)

Áramfelvétel

A vonatkozó biztonsági rendszer
határozza meg

FMC-120-DKM-G-Y G változat, sárga
Kézi jelzésadó beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-120-DKM-G-Y
FMC-120-EST-G-B G változat, kék
Elektromos leállítókészülék beltéri használatra, közvetett indítás (B típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-120-EST-G-B
Hardvertartozékok

Mechanikai jellemzők
Méretek (szé x ma x mélys.)

135 x 135 x 37 mm

Ház anyaga

Műanyag (ASA)

Színek

Vörös, RAL 3001
Kék, RAL 5005
Sárga, RAL 1003

Tömeg

Kb. 224 g

www.boschsecurity.com

FMC-120-DKM-H-B H változat, kék
Kézi jelzésadó kültéri használatra, közvetett indítás (B típus), hagyományos technológia
Rendelésszám FMC-120-DKM-H-B

FMX-FSO-GLT lyukasztott öntapadó fóliakészlet (üres)
Az FMC-120 sorozathoz tartozó hagyományos kézi jelzésadók jelölési mezőjéhez, 1 egység = 10 lap
Rendelésszám FMX-FSO-GLT
FMC-FST-DE nyomtatott címkézőfóliák a felső jelölési
mező számára
Az FMC-120 és FMC-210 sorozathoz tartozó sárga és kék
kézi jelzésadókhoz, 1 egység = 5 lap
Rendelésszám FMC-FST-DE

Bosch Security Systems B.V.
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Kulcs a G és H típusú tűzérzékelőkhöz
kulcs a G és H típusú tűzérzékelőkhöz (ASA)
Rendelésszám FMM-KEY-Form G/H

7
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FMX-FSO-LSN lyukasztott
öntapadó fóliakészlet (üres)

Az FMC-210 sorozathoz tartozó kézi jelzésadók jelölési
mezőjéhez.
1 egység = 10 lap
Normál lézernyomtatókkal nyomtatható. A szükséges
nyomtatófájl a WinPara lemezen található

7

Rendelési információ
FMX-FSO-LSN lyukasztott öntapadó fóliakészlet (üres)
Az FMC-210 sorozathoz tartozó kézi jelzésadók jelölési
mezőjéhez.
1 egység = 10 lap
Rendelésszám FMX-FSO-LSN

www.boschsecurity.com
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FMX-FSO-GLT lyukasztott
öntapadó fóliakészlet (üres)

7

Az FMC-120 sorozathoz tartozó hagyományos kézi jelzésadók jelölési mezőjéhez.
1 egység = 10 lap
Megfelelő nyomtatás normál lézernyomtatókkal. A szükséges nyomtatófájl a WinPara lemezen található

Rendelési információ
FMX-FSO-GLT lyukasztott öntapadó fóliakészlet (üres)
Az FMC-120 sorozathoz tartozó hagyományos kézi jelzésadók jelölési mezőjéhez, 1 egység = 10 lap
Rendelésszám FMX-FSO-GLT

Bosch Security Systems B.V.
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FMC-FST-DE nyomtatott
címkézőfóliák a felső jelölési
mező számára

7
Az FMC-120 és FMC-210 sorozathoz tartozó sárga és kék
színű kézi jeladókhoz.
1 egység = 5 lap
Az összes címkéző fólia megfelel az EN 12094-3 (gázzal
oltórendszerekben történő használat) szabványnak.

Rendelési információ
FMC-FST-DE nyomtatott címkézőfóliák a felső jelölési
mező számára
Az FMC-120 és FMC-210 sorozathoz tartozó sárga és kék
kézi jelzésadókhoz, 1 egység = 5 lap
Rendelésszám FMC-FST-DE

www.boschsecurity.com
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LSN-illesztőmodulok, 420-as sorozat
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EOL-modulok
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FLM‑420/4‑CON hagyományos
csatolómodulok négyvezetékes
LSN-hez

8

Az érzékelő feszültsége AUX (a négyvezetékes érzékelők
tápellátása) külön be-, illetve kikapcsolható az egyes vonalakhoz. A csak egy ággal vagy egy hurokkal rendelkező
konfigurációknál a két 200 mA maximális áramerősségű
AUX kimenet párhuzamosan kapcsolható.
Ha egy jelvonalhoz csak kétvezetékes érzékelők vannak
csatlakoztatva, a vonal AUX kimenetét párhuzamosan lehet kapcsolni a második jelvonal AUX kimenetével (4 vezetékes érzékelőkkel). Ebben az esetben mindkét AUX
kimenet visszaállítása egyidőben párhuzamosan történik.
Ha mindkét vezetéken csupán kétvezetékes érzékelők
vannak csatlakoztatva, mindkét AUX kimenet kikapcsolásra kerül.
Az érzékelő-vezetékek rövidzárvédettek. A vezetéken bekövetkező rövidzárlat esetén a modul hibaüzenetet küld
a tűzjelzőközpontba.
Ha a hurokban vezetékszakadás következik be, az összes
érzékelő működésének megtartásához a rendszer két ágra osztja a hurkot.
A rendszer észleli az érzékelők eltávolítását, és hibaüzenettel jelez a tűzjelző központon.
A tűzjelző központ minden egyes vonalon felügyeli a
földzárlatot.

LSN-jellemzők

Főbb tulajdonságok
u

A hagyományos érzékelők széles skálájával használható

u

A hagyományos vonalak felügyelete riasztásra, rövidzárra és huzalszakadásra vonatkozóan

u

A hagyományos érzékelőket ág- vagy hurok elrendezésben lehet csatlakoztatni

u

Egyedi érzékelő-paraméterek programozhatók be
az egyes vonalakhoz

u

Fenntartja az LSN-hurokfunkciót huzalszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Az FLM-420/4-CON hagyományos zóna-illesztő modulok
lehetővé teszik a hagyományos érzékelők LSN tűzjelző
központokhoz történő csatlakoztatását négyvezetékes
LSN hálózaton keresztül (helyi biztonsági hálózat kiegészítő tápegységgel).
A 420-as sorozat az LSN improved technológia minden
bővített funkciójával rendelkező csatolómoduljait kifejezetten LSN improved verziójú helyi biztonsági hálózathoz való csatlakoztatáshoz tervezték. Classic módban (a
beépített forgókapcsolók segítségével választható) a
csatolómodulok az összes LSN classic tűzjelző központhoz csatlakoztathatók.

Főbb funkciók
Hagyományos jelvonalak jellemzői

Egyedi érzékelő-paraméterek programozhatók az egyes
ágakhoz. Egy ágon, illetve hurkon belül az érzékelő-paramétereknek egységesnek kell lenniük.
Az egyes csatolómodulokhoz csak egy EOL-ellenállás érték választható ki.

Bosch Security Systems B.V.

Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A modul hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.

A csatolómodul funkciói

Az eszközön egy vörösen villogó LED az egyik vagy mindkét elsődleges vonal riasztását jelzi.
Az áramerősségre vonatkozó értékek és egyéb paraméterek szintén megjeleníthetők.

Címkapcsolók

A csatolómodulba épített forgókapcsolók lehetővé teszik
az automatikus és a kézi címzés közötti választást automatikus felismeréssel vagy anélkül
A következő beállítások lehetségesek:
Cím

Működési mód

Tűzjelző központ

000

Hurok/ág LSN improved módban automatikus címzéssel (T-elágazás nem lehetséges)

FPA-5000
FPA‑1200

001
x
254

Hurok/ág/T-elágazás LSN improved
módban kézi címzéssel

FPA-5000
FPA‑1200

CL 0 0

Hurok/ág LSN classic módban

BZ 500 LSN
UEZ 2000
LSN
UGM 2020

Az LSN improved verzió tulajdonságai

A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem minden egyes a tűzjelző központhoz tartozó hurokban vagy ágban
• A forgókapcsolók lehetővé teszik a kezelő számára
az automatikus és a kézi címzés közötti választást
automatikus felismeréssel vagy anélkül
• Árnyékolatlan kábel használható
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• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és vezérlőközpontokkal.

Csatolóváltozatok

A csatolómodul különféle változatban kapható:
• FLM‑420/4‑CON‑S felületre szereléshez, készülékházzal
• FLM‑420/4‑CON‑D adapterrel DIN sínre, vagy
FLM‑IFB126‑S felületre szerelhető készülékházba
szereléshez

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN54-17:2005 és az
• EN54-18:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420_4-CON/-S/-D

CPD

0786-CPD-20399 FLM-420/4-CON-S,
-D

VdS

G 208010 FLM-420/4-CON;
FLM-420/4CON-D

MOE

UA1.016.0070268-11 FLM-420CON-S_FLM-420-CON-D

Németország

8

Tartozékok
Típus

Me
nn
yisé
g

Alkatrész

FLM-420/4-CONS

1

Hagyományos zónacsatoló modul négyvezetékes LSN-hez, felületre szerelhető
házzal, EOL-ellenállással (3k92)

FLM-420/4-COND

1

Hagyományos csatolómodul négyvezetékes LSN-hez, DIN-sínre szereléshez
szükséges adapterrel az EN 60715
szabvány szerint, vonallezáró ellenállással (3k92)

www.boschsecurity.com
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FLM‑420‑NAC csatolómodulok
jelzőkészülékekhez

a2- / b2+

LSN ki

AC hiba

Külső akkumulátor- feszültség

AKKU hiba

Külső akkumulátor- hiba

Főbb funkciók
A csatolómodul változatai

A csatolómodul kétféle változatban kapható:
• FLM‑420‑NAC‑S felületre szerelhető házzal
• FLM‑420‑NAC‑D DIN-sínre szerelhető adapterrel

Működés

A hang-/fényjelző csatolómodul a következő funkciókkal
rendelkezik:
1. hang-/fényjelző eszközök aktiválása riasztás esetén
2. a hang-/fényjelző vonal felügyelete
3. a külső tápegység felügyelete
4. Állapotjelzés LED-ekkel
Az FLM-420-NAC zónákhoz kapcsolt hang/fényjelző eszközök aktiválása az LSN-modulon keresztül szinkronizáltan történik.
A jelzővonal vezérlése polaritásváltás segítségével történik.
Az NAC-zóna állapotát egy vörös és egy zöld LED jelzi.

8

Főbb tulajdonságok
u

Forgókapcsolók az automatikus vagy kézi címzéshez

u

A hang-/fényjelző vonal fordított polaritásos vezérlése

u

u

u

Az ugyanazon az LSN hurkon található
FLM‑420‑NAC csatolómodulokhoz csatlakoztatott
valamennyi hang/fényjelző eszköz szinkronizált aktiválása
Tíz különböző kimeneti jel közül választhatunk az
LSN-hálózaton keresztül
Fenntartja az LSN-hurokfunkciót huzalszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Rendszeráttekintés

Forgókapcsolók

A csatolómodulba épített forgókapcsolók az automatikus vagy kézi címzés kiválasztására, illetve kézi címzés
esetén a címbeállításra használhatók.
A következő beállítások lehetségesek:
000

Hurok/ág LSN improved módban automatikus címzéssel (T-elágazásos rendszer nem lehetséges

0 0 1 - 254

Hurok/ág/T-elágazás kézi címzéssel LSN improved
módban

CL 0 0

Hurok/ág LSN classic módban

LSN-jellemzők

Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A rendszer hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.

Az LSN improved változat tulajdonságai

A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és tűzjelző központokkal.

Tanúsítványok és engedélyek

Leírás

Csatlakozó

b IN / a IN

NAC zónabemenet

b OUT / a OUT

NAC zónakimenet

0 V / 24 V

Külső tápellátás

a1- / b1+

LSN be

Bosch Security Systems B.V.

Megfelel az
• EN54-17:2005 és az
• EN54-18:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-RHV/-S/-D

CPD

0786-CPD-20375 FLM-420-NAC

VdS

G 207052 FLM-420-NAC-S; FLM-420NAC-D

Németország
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A rendszer korlátai

Régió

Tanúsítvány

Magyarország

TMT

TMT-24/2006-2011 FLM-420-NAC-S/D + FLM-I-420-S

Zónák száma hang/fényjelző
csatolómodulonként

MOE

UA1.016.0070266-11 FLM-420-NACS_FLM-420-NAC-D

További jellemzők
Kimeneti jelek

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Bemeneti feszültség

15–33 V DC

Max. áramfelvétel
• az LSN-hálózatból

6,06 mA (normál üzem és riasztás)

• a külső tápegységből

15 mA (normál üzem) + kimenet
árama

1

Folyamatos
BS 5839
March Time
March Time 120
Kaliforniai kódolású
Szinkronizációs protokoll (Wheelock, Gentex)

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és 50 °C között
(-4 °F - 122 °F)

Külső tápegység

20,4 - 29 V DC

Megengedett tárolási hőmérséklet

- 25 °C és 80 °C között
(-13 °F - 176 °F)

Max. kimeneti áram

3 A (riasztás közben, külső tápegység felől)

Megengedett relatív páratartalom

< 96%

EOL ellenállás

3,9 kΩ

Készülékosztályok az
IEC 60950 szabvány szerint

III-as osztályú készülék

Mechanikai jellemzők

• Vörös LED

Tűzjelzés

• Zöld LED

Normál üzem

LSN/cím beállítása

8

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

Kijelzőszervek

• FLM-420-NAC-S

IP 54

• FLM-420-NAC-D

IP 30

3 forgókapcsoló a következőkhöz:
• LSN classic vagy LSN improved vesion mód
• Automatikus vagy kézi címzés

Csatlakozók

12 menetes bilincs

Csatlakozók biztosította max.
vezetékátmérő

3,3 mm2 (12 AWG)

Ház anyaga
• Csatolómodul

PPO (noril)

• Felületre szerelt ház

ABS/PC-Keverék

Ház színe
• Csatolómodul

Szürkésfehér (a RAL 9002-höz hasonló)

• Felületre szerelt ház

Fehér, RAL 9003

Méretek
• FLM-420-NAC-S

Kb. 126 x 126 x 71 mm
(4,96 x 4,96 x 2,8" )

• FLM-420-NAC-D (DINsínre szerelhető adapterrel)

Kb. 110 x 110 x 48 mm
(4,33 x 4,33 x 1,89")

Tömeg
FLM-420-NAC-S

Kb. 390 g

FLM-420-NAC-D (DIN-sínre
szerelhető adapterrel)

Kb. 150 g

www.boschsecurity.com
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FLM‑420‑RHV nagyfeszültségű
relés csatolómodulok

FB2+

2. relé, + visszacsatolás

FB1/FB2-

1. és 2. relé, - visszacsatolás

FB1+

1. relé, + visszacsatolás

Főbb funkciók
A csatolómodul változatai

A csatolómodul kétféle változatban kapható:
• FLM‑420‑RHV‑S felületre szerelt, házzal
• FLM‑420‑RHV‑D, DIN-sínre szerelhető, adapterrel

Relés és ventilátor funkció

A csatolómodulok két váltóérintkezős relét (C-formátumú) tartalmaznak a külső eszközök vezérléséhez.
A reléérintkezőket a modulba épített 10 A-es biztosítékok védik.
A relék érintkezőinek maximális terhelése (az értékek
ohmos terhelésre vonatkoznak):
• 10 A 120 V AC / 230 V AC / 24 V DC
• 6 A 30 V DC.

Forgókapcsolók

8

Főbb tulajdonságok

A forgókapcsolókat a reléfunkció (RLHV) vagy a ventilátorvezérlő funkció (FAN) kiválasztására, valamint a csatolómodul címének megadására használhatók.
A következő beállítások lehetségesek:

u

Relé vagy ventilátorvezérlő funkció választható

Funkció kiválasztása (1. forgókapcsoló)

u

Forgókapcsolók az automatikus vagy kézi címzéshez

RLHV

A külső eszközök vezérlésére szolgáló reléfunkció

FAN

Ventilátorvezérlő funkció

u

Üzemállapot-jelző LED (az LSN segítségével kikapcsolható)

Cím beállítása (1-3. forgókapcsoló)

u

Tápellátás LSN-en keresztül

u

Fenntartja az LSN-hurokfunkciót huzalszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Rendszeráttekintés

000

Hurok/ág (T-elágazás nem lehetséges) automatikus
címzéssel LSN improved módban

0 0 1 - 254

Hurok/ág/T-elágazás kézi címzéssel LSN improved
módban

CL 0 0

Hurok/ág LSN classic módban

Az LSN improved változat tulajdonságai

A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és tűzjelző központokkal.

További teljesítményjellemzők

A két relé állapotát egy vörös és egy zöld LED jelzi.
Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A rendszer hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.
A tápellátást az LSN-hurok biztosítja.

Tanúsítványok és engedélyek
Leírás

Csatlakozó

NO / C / NC

1. relé

NO / C / NC

2. relé

b1+ / a- / b2+

LSN

Bosch Security Systems B.V.

Megfelel az
• EN54-17:2005 és az
• EN54-18:2005 szabványnak
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Mechanikai jellemzők

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-RHV/-S/-D

Kezelő-/kijelzőegységek

2 db LED (1 vörös, 1 zöld)

CPD

0786-CPD-20376 FLM-420-RHV

3 forgókapcsoló a következőkhöz:

VdS

G 207053 FLM-420-RHV-S; FLM-420RHV-D

Funkcióválasztás és cím beállítása

MOE

UA1.016.0070267-11 FLM-420-RHVS_FLM-420-RHV-D

Németország

• FAN/RLHV funkció
• LSN classic vagy LSN improved mód
• Automatikus vagy kézi címzés

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Csatlakoztatható FPA‑5000, FPA‑1200 tűzjelző központokhoz és a klasszikus BZ 500 LSN, UEZ 2000
LSN és UGM 2020 LSN tűzjelző központokhoz .
• A tervezési szakaszban figyelembe kell venni a nemzeti szabványokat és irányelveket.
• Tilos
– a reléket különböző feszültségen (nagyfeszültségen és kisfeszültségen) működtetni
– és két különböző hálózati váltóáramú fázist kötni a relé-érintkezőkre.
• A felügyeleti funkció szállításkor deaktivált, és a központ szoftverével aktiválható.
• A felületszerelt készülékház két, egymással szemközi
oldalon lévő kábelbevezető nyílással rendelkezik:
– 2 x 2 db előkészített kábelbevezető nyílás legfeljebb 21 mm/ - 34 mm átmérőjű (védőcsőhöz)
– 2 x 4 db gumigyűrű legfeljebb 8 mm átmérőjű
kábelek bevezetésére.
• A felületszerelt készülékház aljzatán további előkészített kábelbevezető nyílások találhatók:
– 1 db előkészített kábelbevezető nyílás legfeljebb 21 mm átmérőjű (védőcsőhöz)
– 2 x 4 db gumigyűrű legfeljebb 8 mm átmérőjű
kábelek bevezetésére.
• A tűzjelző rendszer EN 54‑2 szabvány szerinti működéséhez a tűzvédelmi berendezéseket aktiváló, nem
felügyelt kimenetű csatolómodulokat közvetlenül az
aktiválandó eszköz mellé vagy az eszközbe kell elhelyezni.

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők

Csatlakozók

12 menetes bilincs

Ház anyaga
• Csatolómodul

PPO (noril)

• Felületre szerelt ház

ABS/PC-Keverék

Ház színe
• Csatolómodul

Szürkésfehér (a RAL 9002-höz hasonló)

• Felületre szerelt ház

Fehér, RAL 9003

Méretek
• FLM-420-RHV-S

Kb. 126 x 126 x 71 mm
(4,96 x 4,96 x 2,8" )

• FLM-420-RHV-D
(DIN-sínre szerelhető
adapterrel)

Kb. 110 x 110 x 48 mm
(4,33 x 4,33 x 1,89")

Tömeg
• FLM-420-RHV-S

Kb. 390 g

• FLM-420-RHV-D

Kb. 150 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és 50 °C között
(-4 °F - 122 °F)

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és 85 °C között
(-13 °F - 176 °F)

Bemeneti feszültség

15 - 33 V DC (min. – max.)

Megengedett relatív páratartalom

< 96%

Max. áramfelvétel

17,15 mA (normál üzem és aktiválás)

Készülékosztályok az
IEC 60950 szabvány szerint

II-es osztályú készülék

Max.érintkezőterhelés

10 A 120 V AC
10 A 230 V AC
10 A 24 V DC
6 A 30 V AC

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

Alaphelyzetben zárt érintkező max. visszazárási ideje

9 ms

Jelzőáram

1 mA (EOL-ellenállás, R=3,9 kΩ)

Jelzőfeszültség

Max. 30 V DC

Biztosítékok (F1, F2)

10 A / 250 V

www.boschsecurity.com
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IP 54

• FLM-420-RHV-D

IP 30

Bosch Security Systems B.V.

8

240 | Csatoló és EOL-modulok | LSN-illesztőmodulok, 420-as sorozat

FLM‑420‑RLV1 kisfeszültségű
relés csatolómodulok

8

Az FLM-420-RLV1 kisfeszültségű csatolómodulok váltóérintkezős relével rendelkeznek a potenciálmentes kimeneti kontaktus biztosítása érdekében.
Ezek kétvezetékes LSN elemek. Az FPA-5000 és az
FPA-1200 tűzjelző központhoz történő csatlakoztatás
esetén a csatolómodul az LSN improved technológia
minden továbbfejlesztett funkciójával rendelkezik.

Rendszeráttekintés

FLM-420-RLV1-E

Leírás

Csatlakozások

REL1 NC | COM | NO

Relé (COM, NO és NC érintkező)

LSN SHIELD

Árnyékoló kábel (ha rendelkezésre áll)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

LSN-tápegység (támogatja az áthurkolást)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+

LSN (be/ki)

Főbb funkciók
Címkapcsolók

A csatolómodulok címének beállítása a következő módon történik:
• DIP kapcsolók az FLM-420-RLV1-E típushoz
• Forgókapcsolók FLM-420-RLV1-D típushoz
Az FPA-5000 moduláris tűzjelző központhoz (LSN improved version) történő csatlakoztatás esetén a telepítő választhat automatikus vagy kézi címzést automatikus felismeréssel vagy anélkül. LSN classic módban BZ 500
LSN, UEZ 2000 LSN és UGM 2020 tűzjelző központhoz
lehet csatlakozni.

FLM-420-RLV1-D

Leírás

Csatlakozások

REL1 NC | COM | NO

Relé (NC, COM és NO-érintkező)

LSN b1+ | a- | b2+

LSN (be/ki)

Cím
forgókapcsolók

Cím
DIP-kapcsolók

000

0

Hurok/ág LSN improved módban
automatikus címzéssel (T-elágazás
nem lehetséges)

001
x
254

1 - 254

Hurok/ág/T-elágazás LSN improved
módban kézi címzéssel

CL 0 0

255

Működési mód

Hurok/ág LSN classic módban

LSN-jellemzők

Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A modul hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.

Az LSN improved verzió tulajdonságai

A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
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• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és vezérlőközpontokkal.

Csatolóváltozatok

A bemeneti csatolómodulok különféle kialakításban kaphatóak:
• FLM-420-RLV1-E típus, beépített:
– Beépíthető szabványos eszközdobozokba az
EN 60670-es szabványnak megfelelően
– Helytakarékos telepítéshez eszközökbe
• FLM-420-RLV1-D típus, DIN -sínnel:
– DIN-sínre szereléshez az EN 60715 szabványnak
megfelelően adapterrel
– Beépíthető az FLM-IFB126-S felületre szerelhető
készülékházba.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN54-17:2005 és az
• EN54-18:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-RLV1-D

CE

FLM-420-RLV1-D

CPD

0786-CPD-20291 FLM-420-RLV1

CPD

0786-CPD-20292 FLM-420-RLV1-W, E

VdS

G 207077 FLM-420-RLV1-D;
FLM-420-RLV1-E; FLM-420-RLV1-W

MOE

UA1.016.0070271-11 FLM-420RLV1-W_FLM-420-RLV1-E_FLM-420RLV1-D

Németország

8

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Csatlakoztatható az FPA‑5000, FPA‑1200 tűzjelző
központokhoz és a klasszikus BZ 500 LSN, UEZ 2000
LSN és UGM 2020 LSN tűzjelző központokhoz.
• A programozás a tűzjelző központ programozó szoftverével történik.
• A csatlakoztatott eszköz kötelező minimális aktiválódási ideje 20 ms.
• Az LSN-kapcsolat az LSN-vonal két vezetékén keresztül jön létre.
• A beépített (-E) verzió terminálokkal van felszerelve
a következő elemek tápellátás vezetékpárjának továbbvezetéséhez.
• A tűzjelző rendszer EN 54‑2 szabvány szerinti működéséhez a tűzvédelmi berendezéseket aktiváló és a
nem felügyelt kimenetű csatolómodulokat közvetlenül az aktiválandó eszköz mellé vagy az eszközbe
kell elhelyezni.

Rendelési információ
FLM‑420‑RLV1‑E alacsony feszültségű relés csatolómodul
1 relékimenettel, beépített típus
Rendelésszám FLM-420-RLV1-E
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FLM-420-RLV8-S nyolcrelés,
kisfeszültségű csatolómodul

8

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az FLM-420-RLV8-S nyolcrelés, kisfeszültségű csatolómodulok nyolc váltóérintkező relével rendelkeznek a
potenciálmentes kimenetek biztosításához.
Kétvezetékes LSN-elem. Az FPA‑5000 és FPA‑1200 tűzjelző központhoz történő csatlakoztatás esetén a csatolómodul az LSN improved technológia minden bővített
funkciójával rendelkezik.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN54-17:2005 és az
• EN54-18:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-RLV8-S

CPD

0786-CPD-20559 FLM-420-RLV8-S

VdS

G 208183 FLM-420-RLV8-S

MOE

UA1.016.0070264-11 FLM-420RLV8-S

Németország

Leírás

Csatlakozások
+U | 0 V

Kiegészítő tápellátás (csatlakozási
pontok a tápellátás továbbvezetéséhez)

LSN

a1- | b1+

Bejövő LSN

LSN

SHIELD

Kábelárnyékolás (ha rendelkezésre áll)

LSN-TÁPFESZ

+U | 0 V

Kiegészítő tápellátás (csatlakozási
pontok a tápellátás továbbvezetéséhez)

LSN

a2- | b2+

Kimenő LSN

REL1 …
REL8

NC | COM |
NO

1 - 8. relé (NC/COM/NO érintkezők)

• Csatlakoztatható FPA‑5000, FPA‑1200 tűzjelző központhoz és a BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN és UGM
2020 klasszikus LSN tűzjelző központokhoz.
• A programozás a tűzjelző központ programozó szoftverével történik.
• Az LSN-kapcsolat az LSN-vonal két vezetékén keresztül jön létre.
• A csatolómodul csatlakozói lehetővé teszik a kiegészítő tápellátás továbbhurkolását egy másik vezetékpáron, így látva el árammal a csatolt külső elemeket.
• A kábelátvezetés gumiperselyeken vagy PG-kábeltömítő perselyeken keresztül történik
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• A dugaszolható csatlakozóblokkok még beépített
csatolómodul esetén is egyszerű vezetékezést tesznek lehetővé.
• Egyenetlen felületre történő szerelés esetén használja a csomagban kapott távtartókat.
• A tűzjelző rendszer EN 54‑2 szabvány szerinti működéséhez a tűzvédelmi berendezéseket aktiváló és a
nem felügyelt kimenetű csatolómodulokat közvetlenül az aktiválandó eszköz mellé vagy az eszközbe
kell elhelyezni.

Tartozékok
Típus

Me
nny
iség

Alkatrész

FLM-420-RLV8-S

1

Nyolcrelés, kisfeszültségű csatolómodul, szerelődobozzal, falon kívüli szereléshez

Rendelési információ
FLM-420-RLV8-S nyolcrelés, kisfeszültségű csatolómodul
Kétvezetékes LSN-elem nyolc váltóérintkezős relével,
amelyek feszültségmentes kimeneti kontaktusokat biztosítanak, felületre szerelt házban.
Rendelésszám FLM-420-RLV8-S

www.boschsecurity.com
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FLM‑420‑I8R1‑S
nyolcbemenetű csatolómodul
relével

8

Az FLM‑420‑I8R1‑S nyolcbemenetű relés csatolómodul
akár nyolc bemenet megfigyelését teszi lehetővé. Ezenkívül rendelkezik váltóérintkező relével potenciálmentes
kimeneti kontaktus biztosításához.
Kétvezetékes LSN-elem. Az FPA‑5000 és FPA‑1200 tűzjelző központhoz történő csatlakoztatás esetén a csatolómodul az LSN improved technológia minden funkciójával
rendelkezik.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Leírás

Csatlakozások
+U | 0 V

Kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok továbbhurkoláshoz)

LSN

a1- | b1+

Bejövő LSN

LSN

SHIELD

Kábelárnyékolás (ha rendelkezésre áll)

+U | 0 V

Kiegészítő tápegység (csatlakozási pontok
áramellátása átvezető hurokhoz)

LSN

a2- | b2+

Kimenő LSN

IN:

1 ... 8: + | -

1 - 8 bemenet

REL

NC | COM |
COM | NO

Váltóérintkezős relé (NC-érintkező / COM,
COM / NO-érintkező

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN54-17:2005 és az
• EN54-18:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-I8R1-S

CPD

0786-CPD-20560 FLM-420-I8R1-S

VdS

G 208184 FLM-420-I8R1-S

MOE

UA1.016.0070265-11 FLM-420I8R1-S

Németország

Bosch Security Systems B.V.

• Csatlakoztatható FPA‑5000, FPA‑1200 tűzjelző központhoz és a BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN és UGM
2020 LSN classic tűzjelző központokhoz.
• A programozás a tűzjelző központ programozó szoftverével történik.
• Az LSN-kapcsolat az LSN-vonal két vezetékén keresztül jön létre.
• Az IN 1…8 bemeneteket az LSN-től elektromosan leválasztva kell aktiválni ( pl. reléérintkezővel, nyomógombbal stb.).
• A bemenetek kötelező minimális aktiválási ideje 3,2
mp.
• A hurokhoz vagy az ághoz csatlakoztatott bemeneti
eszközök kábeleinek teljes hossza nem haladhatja
meg az 500 métert. A teljes vezetékhosszba beleszámolandó továbbá minden olyan kimeneti eszköz,
amely nincs elektromosan leválasztva az LSN-től (pl.
C-pontokon keresztül csatlakoztatott perifériák). Az
UEZ 2000 LSN és az UGM 2020 esetében az 500 mes korlátozás minden egyes hálózati feldolgozó átalakítóra (NVU) vonatkozik.

www.boschsecurity.com
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• A csatolómodul csatlakozóblokkjai lehetővé teszik a
kiegészítő tápellátás továbbhurkolását egy második
érpáron.
• A kábelátvezetés gumiperselyeken vagy PG-kábeltömítő perselyeken keresztül történik
• A dugaszolható csatlakozók még a beépített csatolómodul esetén is egyszerű vezetékezést tesznek lehetővé.
• Egyenetlen felületre történő szerelés esetén használja a csomagban kapott távtartókat.
• A tűzjelző rendszer EN 54‑2 szabvány szerinti működéséhez a tűzvédelmi berendezéseket aktiváló és a
nem felügyelt kimenetű csatolómodulokat közvetlenül az aktiválandó eszköz mellé vagy az eszközbe
kell elhelyezni.

Tartozékok
Típus

Men
nyiség

Alkatrész

FLM-420-I8R1S

1

Nyolc bemenetű csatolómodul relével,
felületre szerelhető házban

Rendelési információ

8

FLM‑420‑I8R1‑S nyolcbemenetű csatolómodul relével
Kétvezetékes LSN elem, amely akár nyolc bemenet megfigyelését lehetővé teszi. Váltóérintkezős relével egybeépítve, amely potenciálmentes kontaktust biztosít, felületre szerelhető házban.
Rendelésszám FLM-420-I8R1-S

www.boschsecurity.com
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FLM-420-O8I2-S nyolckimenetű
csatolómodul 2 bemenettel

Kimenet tápellátása

A csatlakoztatott fogyasztók tápellátása egyedileg kiválasztható a négy kimenetből álló blokkokhoz:
• Kiegészítő tápellátás (AUX) a tűzjelző központtól
• Külső tápegységek.

Bemenetek felügyeleti funkciói

Az FLM‑420‑O8I2‑S nyolckimenetű csatolómodul két felügyeleti funkciót lát el:
1. Vonalfigyelés vonallezáró ellenállással
2. Potenciálmentes kontaktus felügyelete
A két bemenet felügyeleti funkciói címzetten egyénileg
kiválaszthatók.

Vonalfigyelés vonallezáró ellenállással

A vonallezáró ellenállással végzett ellenőrzés minden
egyes bemenethez egyénileg aktiválható. A vonallezáró
ellenállás szabványos értéke 3,9 kΩ.
A csatolómodul érzékeli
• Készenlét
• Jelzés rövidzárlat esetén
• Jelzés vonalszakadás esetén.

8

Főbb tulajdonságok
Poz.

Leírás

RΣ

Teljes vonalellenállás RΣ = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2

Vonalellenállás

u

Nyolc egyedileg kapcsolható félvezető kimenet

u

A kimenetek elektromosan szigeteltek az LSN-huroktól és rövidzárlat ellen védettek

u

Max. kimenetenkénti kapcsolható áramerősség
700 mA

A következő vonalállapotokat a rendszer megbízhatóan
érzékeli, ha a teljes vonalellenállás a megadott tartományon belül van:

u

A két bemenethez egyedileg kiválasztható felügyeleti funkciók (EOL vagy kontaktus)

Vonalállapot

Teljes vonalellenállás RΣ

u

Fenntartja az LSN-hurokfunkciót kábelszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Készenlét

1500 Ω - 6000 Ω

Rövidzárlat

< 800 Ω

Szakadás

> 12 000 Ω

Az FLM-420-O8I2-S nyolckimenetű csatolómodulon
nyolc, külső eszközöket vezérlő kimenet és két felügyelt
bemenet található.
Kétvezetékes LSN-elem. Az FPA‑5000 és FPA‑1200 tűzjelző központhoz történő csatlakoztatás esetén a csatolómodul az LSN improved technológia minden továbbfejlesztett funkciójával rendelkezik.

Főbb funkciók
Félvezető-kimenetek

A kimenetek egymástól függetlenül kapcsolhatók. Elektromosan leválasztottak az LSN-huroktól és rövidzárlat ellen védettek.

Érintkezőfigyelés

A csatolómodul vizsgálja, hogy a bemenet „nyitott” vagy
„zárt” állapotban működik-e. A normális üzemállapot
minden egyes bemenetre egyedileg programozható. Az
érintkezőfigyelés 8 mA-es áramimpulzusokkal történik.

Címkapcsolók

A csatolómodul címének megadása forgókapcsolók segítségével történik.
FPA‑5000 és FPA‑1200 tűzjelző központhoz (LSN improved mód) történő csatlakoztatás esetén, a kezelő választhat az automatikus vagy a manuális címzés közül, automatikus felismeréssel vagy anélkül. LSN classic módban
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN és UGM 2020 tűzjelző központhoz lehet csatlakozni.
Cím

Mód

000

Hurok/ág LSN improved módban automatikus címzéssel (T-elágazás nem lehetséges)

A félvezető-kimenetek működése

Bosch Security Systems B.V.
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0 0 1 ... 2 5
4
CL 0 0

Hurok/ág/T-elágazás LSN improved módban kézi
címzéssel

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Hurok/ág LSN classic módban

LSN-jellemzők

Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A rendszer hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.

Az LSN improved változat tulajdonságai

A 420-as sorozatú csatolómodulok rendelkeznek az LSN
improved technológia minden előnyével:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és tűzjelző központokkal.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN 54-17: 2005 és az
• EN 54-18: 2005 + AC: 2007 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-O8I2-S

CPD

0786-CPD20795 FLM-420-O8I2-S

Németország

VdS

G 209147 FLM-420-O8I2-S

Magyarország

TMT

TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

MOE

UA1.016.0070230-11 FLM-420O8I2-S

www.boschsecurity.com

8

Leírás

Csatlakozások
+U | 0 V

Kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok a tápellátás továbbvezetéséhez)

LSN

a1- | b1+

Bejövő LSN

LSN

Árnyékolás

Kábelárnyékolás (ha rendelkezésre áll)

+U | 0 V

Kiegészítő tápellátás (csatlakozási pontok a tápellátás továbbvezetéséhez)

LSN

a2- | b2+

Kimenő LSN

TÁPELLÁTÁS BE
KIII

PII+|
PII-

Tápegység kimenet 5–8

OUTII

PII+|8…
PII+|5-

Referenciapotenciál (PII+),
kapcsolt negatív potenciál
az 5-8 kimeneteken

OUTI

PI+|4…
PI+|1-

Referenciapotenciál (PII+),
kapcsolt negatív potenciál
az 1-4 kimeneteken

TÁPELLÁTÁS BE
KII

PI+| PI-

Tápegység kimenet 1–4

EBBEN:

+|2|+|1|-

2. bemenet
1. bemenet

Bosch Security Systems B.V.
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8

• Csatlakoztatható FPA‑5000, FPA‑1200 és a klasszikus BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN és UGM 2020 LSN
tűzjelző központokhoz.
• A programozás a tűzjelző központ programozó szoftverével történik.
• Az LSN-kapcsolat az LSN-vonal két vezetékén keresztül jön létre.
• Az OUT-kimenetekI/1-4- és OUTII/5-8 kimenetek a
csatolómodul kimeneti tápegységének negatív potenciáljához képest kapcsolnak (POWER IN OUTI/
PI- és POWER IN OUTII/ PII-). A pozitív potenciál az OUT kimenethezI/PI+ és OUTII/PIIA + potenciált vagy a tűzjelző központ kiegészítő tápegysége (AUX) vagy egy vagy két külső tápegység, esetleg
a kettő kombinációja biztosítja. OUTI/PI+ és POWER IN OUTI/PI+ és OUTII/PII+ és POWER IN
OUTII/PII+ belül van összekapcsolva.
• A külső tápegységek nem lehetnek földeltek.
• A félvezető kimenetekkel kapcsolható maximális feszültség 30 V DC. Az kapcsolható maximális áramerősség 700 mA minden egyes kimenetre (a külső tápegységtől függően).
• Az IN 1 és 2 bemenetet az LSN-től elektromosan leválasztva kell aktiválni ( pl. reléérintkezővel, nyomógombbal stb.).
• A bemenetek kötelező minimális aktiválási ideje 3,2
mp.
• A hurokhoz vagy az ághoz csatlakoztatott bemeneti
eszközök teljes kábelhossza nem haladhatja meg az
500 métert. A teljes vezetékhosszba beleszámolandó továbbá minden olyan kimeneti eszköz, amely
nincs elektromosan leválasztva az LSN-től (pl. Cpontokon keresztül csatlakoztatott perifériák). Az
UEZ 2000 LSN és az UGM 2020 esetében az 500 mes korlátozás minden egyes hálózati feldolgozó átalakítóra (NVU) vonatkozik.
• A csatolómodul csatlakozóblokkjai lehetővé teszik a
kiegészítő tápellátás továbbvezetését egy második
érpáron.
• A kábelátvezetés gumiperselyeken vagy PG-kábeltömítő perselyeken keresztül történik
• A dugaszolható csatlakozók egyszerű vezetékezést
tesznek lehetővé beépítés után is.
• Egyenetlen felületre történő szerelés esetén használja a csomagban kapott távtartókat.
• A tűzjelző rendszer EN 54‑2 szabvány szerinti működéséhez a tűzvédelmi berendezéseket aktiváló és a
nem felügyelt kimenetű csatolómodulokat közvetlenül az aktiválandó eszköz mellé vagy az eszközbe
kell elhelyezni.

Tartozékok
Típus

FLM-420-O8I2S

Men
nyiség

Alkatrész

1

Nyolckimenetű illesztőmodul, felületi
szerelésre alkalmas házban

• Max. áramfelvétel az
LSN-ről
Kimenetek

5,5 mA
8, független

• Félvezető kimenetek
max. kapcsolható feszültsége

30 V DC

• Max. kapcsolható kimeneti áramerősség

kimenetenként 700 mA (a külső
tápegységtől függően)

• Külső tápegység

5–30 V DC

Bemenetek

2, független

Vonalfigyelés vonallezáróval
• Vonallezáró ellenállás

Névleges 3,9 kΩ

• Teljes vonal ellenállás
RΣ RΣ = RL/1 + RL/2 + REOL

• Készenlétben: 1500 6000 Ω
• Rövidzárlat: < 800 Ω
• Vonalszakadás: > 12
000 Ω

Kontaktus felügyelete
• Max. áramerősség (impulzus)
A bemenetek minimális aktiválási ideje IN 1...2

8 mA
3,2 mp

Mechanikai jellemzők
Csatlakozók

30 csavaros csatlakozó

Megengedett vezetékátmérő

0,6 mm2 – 3,3 mm2

Cím beállítása

3 forgókapcsoló

Anyaga

ABS + PC-FR

Ház színe

Fehér, RAL 9003

Méretek

Kb. 140 x 200 x 48 mm
(szé x ma x mé)

Tömeg (csomagolás nélkül/
csomagolással)

Kb. 480 g /800 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

- 20 °C és +65 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

- 25 °C és 80 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 96% (nem lecsapódó)

Készülékosztályok az
IEC 60950 szabvány szerint

III-as osztályú készülék

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 54

Műszaki specifikációk

A rendszer határolóértékei

Elektromos jellemzők

Az összes, a hurokhoz vagy az
ághoz csatlakoztatott, az LSNtől elektronikusan el nem szigetelt be- és kimeneti eszköz
maximális kábelhossza

LSN
• LSN bemeneti feszültség

15–33 V DC

Bosch Security Systems B.V.

összesen 500 m
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Rendelési információ
FLM-420-O8I2-S nyolckimenetű csatolómodul 2 bemenettel
Felületre szerelhető házba építve
Rendelésszám FLM-420-O8I2-S

8
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FLM‑420‑O1I1 kimenetibemeneti csatolómodulok

• kiegészítő tápellátás a tűzjelző központról
• Külső tápegységek.

A bemenet felügyeleti funkciói:

Az FLM-420-O1I1 bemenő/kimenő csatolómodul két felügyeleti funkciót biztosít:
1. Vonalfigyelés vonallezáró ellenállással
2. Potenciálmentes kontaktus felügyelete
A bemenet felügyeleti funkciói a megfelelő címek beállításával választhatók ki.

Vonalfigyelés vonallezáró ellenállással

A vonallezáró ellenállás szabványos értéke 3,9 kΩ.
A csatolómodul érzékeli
• Készenlét
• Indítás rövidzárlat esetén
• Indítás vonalszakadás esetén.

8

Főbb tulajdonságok
u

A félvezető-kimenetek elektromosan szigeteltek az
LSN-huroktól és rövidzárlat ellen védettek

u

Max. kimenetenkénti kapcsolható áramerősség
700 mA

u

Egyedileg kiválasztható bemeneti felügyeleti funkciók (EOL vagy érintkező)

u

Fenntartja az LSN-hurokfunkciót huzalszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően

Az FLM‑420‑O1I1 kimeneti-bemeneti csatolómodulokat
egy, a külső eszközök vezérlésére szolgáló kimenettel és
egy felügyelt bemenettel szerelték fel.
Ezek a kétvezetékes LSN-elemek az LSN-improved technológia bővített funkcióit kínálják az FPA 5000 és az FPA
1200 sorozatú moduláris tűzjelző központhoz csatlakoztatva.

Főbb funkciók
A félvezető-kimenet

A félvezető-kimenet elektromosan leválasztott az LSNhuroktól, és rövidzárlat ellen védett.

A félvezető-kimenet működése

Kimeneti tápellátás

A kimenthez csatlakoztatott fogyasztók áramellátása a
következők közül választható ki:

Bosch Security Systems B.V.

Pozíció

Leírás

RΣ

Teljes vonalellenállás RΣ = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2

Vonalellenállás

A következő vonalállapotokat a rendszer megbízhatóan
érzékeli, ha a teljes vonalellenállás a megadott tartományon belül van:
Vonalállapot

Teljes vonalellenállás RΣ

Készenlét

1500 Ω - 6000 Ω

Rövidzárlat

< 800 Ω

Szakadás

> 12 000 Ω

Kontaktus felügyelete

A csatolómodul vizsgálja, hogy a bemenet „nyitott” vagy
„zárt” állapotban működik-e. A normál üzemállapot minden egyes bemenetre egyedileg programozható. A kontaktus figyelése 8 mA-es áramimpulzusokkal történik.

Címkapcsolók

A csatolómodul címzése az alábbiak szerint állítható be:
• DIP-kapcsolók az FLM-420-O1I1-E típus esetén
• forgókapcsolók az FLM-420-O1I1-D típus esetén.
LSN improved módban a telepítő választhat automatikus
vagy kézi címzést automatikus felismeréssel vagy anélkül.
Cím
forgókapcsolók

Cím
DIP-kapcsolók

000

0

001
x
254

1 - 254

CL 0 0

255

Mód

Hurok/ág LSN improved módban automatikus címzéssel (T-elágazás nem lehetséges)
Hurok/ág/T-elágazás LSN improved
módban kézi címzéssel
Hurok/ág LSN classic módban
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LSN-jellemzők

Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A modul hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.

Az LSN improved verzió tulajdonságai

A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható

Csatolóváltozatok

A kimeneti-bemeneti csatolómodulok különféle kialakításban kaphatóak:
• FLM-420-O1I1-E beépített változat:
– EN 60670 szabvány szerinti eszközdobozokhoz
alkalmas, valamint
– az összes eszközbe történő helytakarékos telepítéshez
• FLM-420-O1I1-D DIN-sínes változat:
– Alkalmas DIN-sínre szereléshez az EN 60715
szabványnak megfelelően adapterrel, valamint
– az FLM-IFB126-S felületszerelt készülékházhoz.

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
LSN
• LSN bemeneti feszültség

15–33 V DC

• Max. áramfelvétel az
LSN-ről

1,9 mA

Kimenet
• A félvezető-kimenetek
max. kapcsolható feszültsége

30 V DC

• Max. kapcsolható kimeneti áramerősség

700 mA (a külső tápegységtől függően)

• Külső tápellátás

5–30 V DC

Bemenet
Vonalfigyelés vonallezáróval
• Vonallezáró ellenállás
• Teljes vonalellenállás
RΣ RΣ = RL/1 + RL/2 + REOL

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN 54-17: 2005 és az
• EN 54-18: 2005 + AC:2007 szabványnak

Névleges 3,9 kΩ
• Készenlétben: 1500 6000 Ω
• Rövidzárlat: < 800 Ω
• Vonalszakadás:
> 12.000 Ω

Kontaktus felügyelete
• Max. áramerősség (impulzus)

8 mA

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-O1I1-E

CE

FLM-420-O1I1-D

CPD

0786-CPD-20714 FLM-420-O1I1-E

Mechanikai jellemzők

CPD

0786-CPD-20715 FLM-420-O1I1-D

Csatlakozók

VdS

G 209070 FLM-420-O1I1-E

• FLM-420-O1I1-E

14 csavaros csatlakozó

VdS

G 209069 FLM-420-O1I1-D

• FLM-420-O1I1-D

12 csavaros csatlakozó

TMT

TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

Németország

Magyarország

MOE

UA1.016.0070232-11 FLM-420O1I1-E

MOE

UA1.016.0070263-11 FLM-420O1I1-D

Tartozékok
Típus

Men
nyiség

Alkatrész

FLM-420- O1I1E

1

Kimeneti/bemeneti interfészmodul, beépített változat

FLM-420-O1I1D

1

Kimeneti-bemeneti interfészmodul,
DIN-sín típus adapterrel és fényvezető
tüskével

A bemenet minimális aktiválási
ideje

3,2 mp

Megengedett vezetékátmérő
• FLM-420- O1I1-E

0,6 mm2 és 2,0 mm2 között

• FLM-420- O1I-D

0,6 mm2 és 3,3 mm2 között

Cím beállítása
• FLM-420- O1I1-E

8 DIP-kapcsoló

• FLM-420- O1I1-D

3 forgókapcsoló

Ház anyaga
• FLM-420- O1I1-E

ABS/PC-keverék

• FLM-420- O1I1-D adapterrel

PPO (noril)

Ház színe
• FLM-420- O1I1-E

Fehér, RAL 9003

• FLM-420- O1I1-D adapterrel

Szürkésfehér, a RAL 9002-höz
hasonló

Méretek

www.boschsecurity.com
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• FLM-420- O1I1-E

Kb. 50 mm x 22 mm (Ø x H)

• FLM-420- O1I1-D adapterrel

Kb. 110 x 110 x 48 mm
(szé x ma x mé)

Tömeg

Csomagolással/csomagolás nélkül

• FLM-420- O1I1-E

Kb. 35 g / 170 g

• FLM-420-O2-D

Kb. 95 g / 390 g

Környezeti feltételek

8

Megengedett működési hőmérséklet

- 20 °C és 65 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

- 25 °C és 80 °C között

Megengedett relatív páratartalom

< 96% (nem kondenzálódó)

Készülék osztályozása az
IEC 60950 szabvány szerint

III-as osztályú készülék

Védelmi kategória az IEC
60529 szerint

IP 30

A rendszer határolóértékei
Maximális bemeneti kábelhossz

3m

Maximális kimeneti kábelhossz

3m

Rendelési információ
FLM‑420‑O1I1‑E bemeneti/kimeneti csatolómodul
1 nyitott kollektoros kimenettel és 1 felügyelt bemenettel, beépített változat
Rendelésszám FLM-420-O1I1-E
FLM‑420‑O1I1‑D bemeneti/kimeneti csatolómodul
1 nyitott kollektoros kimenettel és 1 felügyelt bemenettel, DIN-sínes változat
Rendelésszám FLM-420-O1I1-D
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FLM-420-RLE-S
tűzoltórendszer csatolómodul

Főbb funkciók
Az FLM-420-RLE-S alacsony feszültségű relével van felszerelve, melynek segítségével egy tűzoltó rendszer kapcsolható össze egy LSN tűzjelző központtal. A két visszacsatoló vonalbemenet használatával az FLM-420-RLE-S
modul jelzi a tűzoltórendszer meghibásodását vagy aktiválását. Kijelzésre egy sárga és egy vörös LED szolgál.
A visszacsatoló vonalbemenetek független vonalbemenetként is használhatók a különböző perifériás eszközök
felügyelt ellenőrzésére.
A csatolómodul címe a forgókapcsolók megfelelő beállításával adható meg.
Címbeállítás (1-3. forgókapcsoló)
000

Hurok/ág (T-elágazás nem lehetséges) automatikus
címzéssel LSN improved módban

0 0 1 - 254

Hurok/ág/T-elágazás kézi címzéssel LSN improved
módban

CL 0 0

Hurkos/ág LSN classic módban

Az LSN improved változat tulajdonságai

Főbb tulajdonságok
u

Forgókapcsolók az automatikus vagy kézi címzéshez

u

2 független, bemenetként használható bemeneti
vonal

u

Állapotkijelzés LED-ekkel

u

Tápellátás LSN-en keresztül

u

Felületi vagy DIN-sínes szerelés

Az FLM-420-RLE-S modul az LSN helyi biztonsági hálózathoz csatlakoztatott tűzoltórendszerek felügyeletére
és aktiválására szolgál.

Rendszeráttekintés

Megnevezés

Csatlakozások

NO/COM

Relé

FB2+

Visszacsatolás +

FB1- / FB2-

Visszacsatolás -

FB1+

Visszacsatolás +

b1+ / a- / b2+

LSN

www.boschsecurity.com

A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:
• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazások
kialakítására további elemek nélkül
• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábelek használhatók
• Visszafelé kompatibilis a meglévő LSN-rendszerekkel és tűzjelző központokkal

Rövidzár-leválasztók

Az beépített izolátorok biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban keletkező rövidzárlat vagy
vonalszakadás esetén (az EN 54-17 szabvány szerint). A
rendszer hibajelzést küld a tűzjelző központnak.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az EN 54‑17:2005, EN 54-18:2005 és a
VdS 2496 szabványoknak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-RLE-S

CPD

0786-CPD-20725 FLM-420-RLE-S

Németország

VdS

G 209085 FLM-420-RLE-S

Magyarország

TMT

TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

MOE

UA1.016.0120702-11 FLM-420-RLES

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Csatlakoztatható FPA‑5000, FPA‑1200 és a BZ 500
LSN, UEZ 2000 LSN és UGM 2020 klasszikus LSN
tűzjelző központokhoz (a WinPara szoftver 4.83 verziójától).
• Az FLM-420-RLE-S modul a tartozék házzal felületre,
illetve a ház nélkül DIN-sínre szerelhető. A DIN-sínre
szerelhető adapter alaptartozék.

Bosch Security Systems B.V.
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Tartozékok
Mennyiség

Alkatrész

1

FLM-420-RLE-S tűzoltórendszer csatolómodul

1

Felületre szerelt ház

1

DIN-sínre szerelhető adapter

Megengedett relatív páratartalom

< 96%

Készülékosztályok az
IEC 60950 szabvány szerint

III-as osztályú készülék

Védettség az IEC 60529
szabvány szerint

IP 54

Műszaki specifikációk

Rendelési információ

Elektromos jellemzők

FLM-420-RLE-S tűzoltórendszer csatolómodul
Az FLM-420-RLE-S modul tűzoltórendszerek felügyeletére és aktiválására szolgál.
Rendelésszám FLM-420-RLE-S

Bemenő feszültség

15–33 V DC

Max. áramfelvétel

7,9 mA

Oltórendszer aktiválása

8

• inicializálás után/
készenléti módban

3,3 kOhm

• riasztás közben

680 Ohm

Max. felügyeleti feszültség

6V

Max. felügyeleti áram

1,5 mA (rövidzárlat a vonalon)

Mechanikai jellemzők
Kezelő-/kijelzőelemek

2 LED (1 sárga, 1 vörös)

Cím beállítása

3 forgókapcsoló a következőkhöz:
• LSN classic, vagy LSN improved mód
• Automatikus vagy kézi címzés

Csatlakozások

8 csavaros csatlakozó

Anyaga
• Csatolómodul

PPO (noril)

• Felületre szerelt ház

ABS/PC-keverék

Színe
• Csatolómodul

Szürkésfehér, a RAL 9002-höz hasonló

• Ház

Fehér, RAL 9003

Méretek
• házzal

Kb. 126 x 126 x 71 mm

• ház nélkül (DIN-sínre
szerelhető adapterrel)

Kb. 110 x 110 x 48 mm

Tömeg
• házzal

Kb. 390 g

• ház nélkül

Kb. 150 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és 50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és 85 °C között

Bosch Security Systems B.V.
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FLM‑I 420‑S rövidzárlatleválasztó (izolátor)
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FLM-320-EOL2W hagyományos
kétvezetékes EOL-modul

Megengedett relatív páratartalom

<96%, nem lecsapódó

Védelmi kategória az
IEC 60529 szabvány szerint

IP 30

Rendelési információ
FLM-320-EOL2W hagyományos kétvezetékes EOL-modul
a hagyományos vonalak EN 54‑13 szabványnak megfelelő
lezárásához
Rendelésszám FLM-320-EOL2W
Az EOL-modul az EN 54‑13 szabványnak megfelelően
végzi el a hagyományos vonalak lezárását.
Az EN 54‑13 szabványnak megfelelően észleli a hagyományos vonalban fellépő hibát és jelenti a tűzjelző központnak. A jelentések a központvezérlőn jelennek meg.

Tanúsítványok és engedélyek

8

Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-320-EOL2W

CPD

0786-CPD-20926 FLM-320-EOL2W

VdS

G 210007 FLM-320-EOL2W

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• FLM-420/4-CON 2.0 szoftververziótól
A DIN VDE 0833-2 szabvány a következő megszorításokat írja elő:
• Max. 32 automatikus tűzérzékelő egy hagyományos
vonalon.
• Max. 10 kézi jelzésadó egy hagyományos vonalon.

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

FLM-320-EOL2W hagyományos EOL-modul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

9 V DC - +30 V DC

Áramfelvétel

< 2,0 mA

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

Thermelt 861

Ház színe

fekete

Méretek (ma x szé x mé)

25 x 17 x 8 mm

Tömeg

7g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-25°C és +70°C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és 85 °C között
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FLM-320-EOL4W-S
hagyományos négyvezetékes
EOL-modul

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség, kiegészítő

8 V DC - 30 V DC

Üzemi feszültség, hagyományos vonal

9 V DC - 30 V DC

Áramfelvétel, hagyományos vonal

< 2,0 mA

AUX áramfelvétel

< 5,5 mA

Mechanikai jellemzők

Az EOL-modul az EN 54‑13 szabványnak megfelelően
végzi el a hagyományos vonalak lezárását.
Az EN 54‑13 szabványnak megfelelően észleli a hagyományos vonalban és a segéd tápellátásban fellépő hibát és
jelenti a tűzjelző központnak. A jelentések a központvezérlőn jelennek meg.
A szabványoknak megfelelő vezetékezés érdekében maximum 32 automatikus tűzérzékelő vagy 10 kézi jelzésadó csatlakoztatható.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-320-EOL4W-S

CPD

0786-CPD-21028 FLM-320-EOL4W-S

VdS

G 211008 FLM-320-EOL4W-S

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Ház anyaga

ABS + PC-keverék

Ház színe

Fehér (RAL 9003)

Méretek (szé x ma x mélys.)

kb. 126 x 126 x 71 mm

Tömeg

342 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és +55 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és +85 °C között

Megengedett relatív páratartalom

<96%, nem lecsapódó

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 54

Rendelési információ
FLM-320-EOL4W-S hagyományos négyvezetékes EOLmodul
a hagyományos vonalak EN 54‑13 szabványnak megfelelő
lezárásához
Rendelésszám FLM-320-EOL4W-S

• Csak CZM 0004 A modulokkal történő használatra
(1.1.10 szoftververzió).
• Az EN 54-13 szerinti kiegészítő tápegységként használjon BCM 0000 B-t, LSN 0300 A-t vagy
LSN 1500 A-t.
• A hagyományos vonal ellenállása ne lépje túl a
2x25 Ω-ot.
• FLM-420/4-CON 2.0 szoftververziótól
A DIN VDE 0833-2 szabvány a következő megszorításokat írja elő:
• Max. 32 automatikus tűzérzékelő LSN áganként vagy
T‑elágazásonként.
• Max. 10 kézi jelzésadó LSN áganként vagy T‑elágazásonként.

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

FLM-320-EOL4W-S hagyományos négyvezetékes EOLmodul

www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V.

8

258 | Csatoló és EOL-modulok | EOL-modulok

FLM-420-EOL2W-W EOL modul
LSN

Méretek (Øx átm.)

76 x 30 mm

Tömeg

50 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és +55 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és 85 °C között

Megengedett relatív páratartalom

<96%, nem lecsapódó

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

IP 40

Rendelési információ
FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN
az LSN ágak vagy T-elágazások EN 54‑13 szabványnak
megfelelő lezárásához
Rendelésszám FLM-420-EOL2W-W

8

Az EOL-modul lezárja az LSN ágakat vagy a T-elágazásokat az EN 54‑13 szabványnak megfelelően.
Észleli az LSN vonalhibákat az EN 54‑13 szabványnak
megfelelően, és az LSN-központon keresztül jelenti a
tűzjelző központnak. A jelentések a központvezérlőn jelennek meg.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FLM-420-EOL2W-W

CPD

0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2WW

VdS

G 210008 FLM-420-EOL2W-W

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
A DIN VDE 0833-2 szabvány a következő megszorításokat írja elő:
• Max. 32 automatikus tűzérzékelő LSN áganként vagy
T‑elágazásonként.
• Max. 10 kézi jelzésadó LSN áganként vagy T‑elágazásonként.

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

FLM-420-EOL2W-W EOL modul LSN

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15–33 V DC

Áramfelvétel

< 1,5 mA

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

ABS + PC-keverék

Ház színe

Fehér, (RAL 9003)
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FLM-420-EOL4W EOL modul
LSN

Mechanikai jellemzők
Ház anyaga

ABS + PC-keverék

Ház színe

Fehér (RAL 9003)

Méretek (szé x ma x mélys.)
• FLM-420-EOL4W-D

Kb. 77 x 86 x 44 mm

• FLM-420-EOL4W-S

Kb. 126 x 126 x 71 mm

Tömeg
• FLM-420-EOL4W-D

85 g

• FLM-420-EOL4W-S

346 g

Környezeti feltételek

Az EOL-modul lezárja az LSN ágakat vagy hurkokat az EN
54‑13 szabványnak megfelelően.
Észleli az LSN vonal és a segédtáp hibáit az EN 54‑13
szabványnak megfelelően, és az LSN-en keresztül jelenti
a tűzjelző központnak. A jelentések a központvezérlőn
jelennek meg.
Az LSN improved verziójú hurkok akár 254 LSN elemet,
a classic módú LSN hurkok akár 127 elemet tesznek lehetővé.

Tanúsítványok és engedélyek

Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és +55 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és 85 °C között

Megengedett relatív páratartalom

<96%, nem lecsapódó

Védettség az IEC 60529 szabvány szerint

8

• FLM-420-EOL4W-D

IP 30

• FLM-420-EOL4W-S

IP 54

Régió

Tanúsítvány

Rendelési információ

Európa

CE

FLM-420-EOL4W-S/-D

CPD

0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4WS, -D

FLM-420-EOL4W-S EOL modul LSN
Rendelésszám FLM-420-EOL4W-S

VdS

G 211007 FLM-420-EOL4W-S,
FLM-420-EOL4W-D

Németország

FLM-420-EOL4W-D EOL modul LSN
Rendelésszám FLM-420-EOL4W-D

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
Az LSN specifikációknak megfelelően
• Legfeljebb 127 elem csatlakoztatható egy classic
módú LSN gyűrűhöz
• Legfeljebb 254 elem csatlakoztatható egy improved
verziójú LSN gyűrűhöz

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

FLM-420-EOL4W

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség, kiegészítő

8 V DC - 30 V DC

Üzemi feszültség, LSN

15 V DC - 33 V DC

AUX áramfelvétel

< 5,0 mA

LSN áramfelvétel

< 2,0 mA

www.boschsecurity.com
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Akusztikus jelzőkészülékek
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Optikai jelzőkészülékek
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LX hagyományos akusztikus
jelzőfények

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az áramfelvétel az akusztikus jeladó eszköz hangtípusától, valamint az optikai jeladó eszköz villogási
ütemétől és lefedettségétől függ. Az akusztikus jelzőfény teljes áramfelvételének kiszámításához adja
össze mindkét áramfelvételi értéket.
• Az alábbi tűzjelző központokhoz csatlakoztatható:
– FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy
FLM-420-NAC modullal
– FPC-500 hagyományos tűzjelző központ
• Az eszköz alkalmas fali alkalmazásokhoz.
• Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszerelvénnyel. A csomag nem tartalmazza.)
• A készülék lefedettsége a környezeti fény szintjétől
függ. Vegye számításba a készülék maximális szerelési magasságát is.
• Megbízható tervezéshez használja a Bosch Planning
Software-t tűzjelző rendszerekhez.

Főbb tulajdonságok

9

Tartozékok

u

Megfelel az EN54-3 és az EN54-23 szabványoknak

u

Akár 7,5 m-es lefedettség / DIN hang 102 dB(A)

Mennyiség

Alkatrészek

u

Váltakozó villogási ütem

1

u

Alacsony áramfelvétel

Optikai jeladó eszköz fali alkalmazáshoz, piros
vagy fehér kivitelben, piros vagy fehér villogással
(aljzat)

u

LED technológia

1

Akusztikus jeladó eszköz, piros vagy fehér

Az LX akusztikus jelzőfények kettős célú alkalmazásokhoz használhatók, ahol a hangos riasztás mellett egy vizuális riasztási eszközre is szükség van.

Műszaki specifikációk

Főbb funkciók

A ház és az aljzat színe

Az RAL 3031 eszközhöz hasonló piros
Az RAL 9003 eszközhöz hasonló fehér

Tömeg

200 g

Méretek
(Ø x ma x mé)

95 mm x 135 mm x 95 mm

Az egyedülálló lencsés kialakításnak köszönhetően a készülék fényhatása eléri az EN54-23 szabvány által előírt
szükséges értéket. A villogás üteme és a csökkentett lefedettségi térfogat DIP-kapcsolóval állítható be.
Fali alkalmazásnál a fény kocka alakban terjed szét.
Az integrált hangátalakító 32 hangváltozat előállítására
képes, beleértve különböző sivító és tűzjelző hangokat
( pl. DIN-hangok a DIN 33404 szerint) és más speciális
modulációkat.
A hangok és a hangerő beállítása egy hattűs DIP-kapcsolóval lehetséges a jelzőkészüléken. Kiválasztott hangtípus mellett a második bemenet aktiválásával a másik
hang kapcsolódik be.
A hangnyomás a hang típusától, a beállított hangerőtől
és az üzemi feszültségtől függően változik.
A készülék számos alkalmazáshoz használható.

Mechanikai jellemzők

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CPD

0333-CPD-075444 LX_Beacon_Wall_Base_EN

Németország

VdS

G 214070 LX Sounder Beacon Wall Base

Lengyelország

CNBOP

2233/2014 ROLP
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Hangtáblázat, LX akusztikus jelzőfények

Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

18 - 30 V DC / 9 - 15 V DC

Áramfelvétel

a villogási ütem, a lefedettség és a hangjelző beállításától függ

Megfigyelés

Fordított polaritás

9

Áramfelvétel
Üzemi feszültség

Nagy teljesítmény
1 Hz

Lefedettség

Nagy teljesítmény
0,5 Hz

Kis teljesítmény
1 Hz

7,5 m (135 m3)

Kis teljesítmény
0,5 Hz
2,5 m (15 m3)

Fehér villogás

24 V DC

25 mA

16 mA

16 mA

10 mA

Piros villogás

24 V DC

25 mA

16 mA

16 mA

10 mA

Környezeti feltételek

Rendelési információ

Védettség

IP65 *

Megengedett üzemi
hőmérséklet

-25ºC - +70ºC

LX akusztikus jelzőfény, fehér villogás, fehér, fali
Rendelésszám ROLP-W-LX-W-WF

Megengedett relatív
páratartalom

Megfelel az EN54-23 szabványnak

LX akusztikus jelzőfény, piros villogás, fehér, fali
Rendelésszám ROLP-W-LX-W-RF

*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Különleges jellemzők
Maximális szerelési
magasság (x)

2,4 m

Lefedettség (y)

7,5 m (átváltható 2,5 m-re)

Lefedettségi térfogat

135 m3 (15 m3)

Lefedettségi térfogat
kódja
(C-x-y / W-x-y)

W-2.4-7.5

Villogási ütem

1Hz (átváltható 0,5 Hz-re)

Villogás színe

Fehér vagy piros

Maximális hangnyomásszint

112 dB(A)

www.boschsecurity.com
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FNM-420-A beltéri hangjelző

Régió

Tanúsítvány

Lengyelország

CNBOP

0912/2011 FNM-420-A-RD -B-RD -AWH

Magyarország

TMT

TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420B

MOE

UA1.016.0113309-11 FNM-420-AWH_FNM-420-A-RD

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az eszközt beltéri használatra tervezték.
• Az áramfelvétel a választott hang típusától függ, maximum 3,9 mA.
• Adott hurkon található készülékek maximum száma
függ a kábelátmérőtől és a hurok teljes áramfelvételétől.
A(z) Bosch Planning Software használatával gondoskodhat a megbízható huroktervezésről.
• A készülék nem használható a(z) FPA-5000 A-típusú
központvezérlővel.

Főbb tulajdonságok

9

u

Maximális hangerő 101,3 dB(A)

u

A maximális áramfelvétel kevesebb mint 3,9 mA

u

LSN hurkonként akár 100 hangjelző

u

Azonnali szinkronizálás

u

32 különböző választható hangtípus (köztük DINhang)

A beltéri szirénák függetlenül használatosak közvetlenül
a tűz helyén történő riasztásra.

Főbb funkciók
Az eszköz lehetővé teszi, hogy 32, különböző igényeknek
megfelelő riasztási és evakuációs hang közül válasszon
(köztük DIN-hang 33404 3. rész).
A hangnyomásszintet ötfokozatú skálán állíthatja be a
működési környezetnek megfelelően. A hang típusától és
a beállított hangerőtől függően a hangnyomás szintje
65 dB(A) és 101dB(A) között változik.
Az azonos LSN-hurokhoz tartozó, azonos hangtípusú
hangjelzők azonnali szinkronizálást biztosítanak. Az eszköz fenntartja az LSN-hurokfunkciót kábelszakadás vagy
rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően.
Az eszköz beállításait a(z) FSP-5000-RPS programozószoftverben lehet elvégezni.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN 54-3:2001 és az
• EN 54-17:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD

CPD

0832-CPD-1006 FNM-420-ARD_FNM-420-A-WH

VdS

G 210002 FNM-420-A-WH/-RD

Németország
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Hangtípusok
Sz.

Hangtípus

Frekvencia /moduláció

Hangerő dB(A)

EN 54-3** dB(A)

1*

Csökkenő = DIN-hang

1200-500 Hz 1 Hz-en, szünet 10 ms

99,0

93,9

2

Növekvő

2400-2900 Hz 50 Hz-en

98,7

3

Növekvő

2400-2900 Hz 7 Hz-en

99,6

4

Növekvő

800/1000 Hz 7 Hz-en

99,0

5

Pulzáló hang

1000 Hz, 1 Hz-en

101,2

6

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,25 s be, 1 s ki

100,5

7

Változtatható hang

800/1000 Hz 1 Hz-en

101,3

8

Folyamatos hangjelzés

970 Hz

99,1

9

Változtatható hang

800/1000 Hz 2 Hz-en

101,0

10

Pulzáló hang

970 Hz / 0,5 s be/ki, 3 hang 4 ciklusban

99,0

11

Pulzáló hang

2900 Hz / 0,5 s be/ki

100,1

12

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,5 s be/ki

101,2

13

Növekvő

800/1000 Hz 1 Hz-en

100,3

14

Változtatható hang

510 Hz / 610 Hz / 0,5 s be/ki

97,8

15

BMW hang

800 Hz / 60 s be, 10 s ki, 3 ciklus

95,0

16

Pulzáló hang

2900 Hz 1 Hz-en

99,2

17

Változtatható hang

2400/2900 Hz 2 Hz-en

99,4

18

Növekvő

2400–2900 Hz 1 Hz-en

101,2

19

Növekvő/csökkenő hang

1400-2000 Hz 10 Hz-en

97,3

20

Lassan növekvő/csökkenő

500–1200 Hz / 0,5 s

98,5

21

Folyamatos hangjelzés

2900 Hz

98,1

22

Növekvő

800/1000 Hz 50 Hz-en

99,8

23

Pulzáló hang

554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms

95,7

24

Lassan növekvő

500–1200 Hz 3,5 s, szünet 0,5 s

100,1

25

Pulzáló hang

2900 Hz / 150 ms be, 100 ms ki

99,6

26

Folyamatos hangjelzés

660 Hz

97,6

27

Pulzáló hang

660 Hz/ 1,8 s be/ki

97,6

28

Pulzáló hang

660 Hz/ 150 ms be/ki

96,4

29

USA, 3 ideiglenes hang ISO 8201

610 Hz

97,7

30

US, ideiglenes minta LF

950 Hz / 0,5 s be/ki x 3 majd 1,5 s szünet

95,8

31

3. Magas/Alacsony

1000/800 Hz (0,25 s be/váltakozó)

100,7

32

Thyssen Krupp hang

450/650 Hz 2 Hz-en

96,5

94,7

94,0

9

96,0

* Alapértelmezett beállítás: hang - DIN 33404, 3. rész
** Az EN54-3 tesztelés eredménye: legalacsonyabb érték 15 V maximális hangerőszintnél, mérési tengelyen mérve a legmagasabb eredményekkel. Az egyéb mérések a hangjelző tengelyvonalában történnek, a mérési eredmények harmadik fél
által nincsenek hitelesítve.
Hangnyomásszint ±3 dB(A) toleranciaszintnél meghatározva, 1 m távolságnál mérve. Állandó hangnyomásszint 22 V és
33 V közötti üzemi feszültség mellett.
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Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

Beltéri hangjelző

1

A ház nyitására szolgáló kulcs

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15–33 V DC

Áramfelvétel
• Nyugalmi állapot

< 1 mA

• Tűzjelzés

< 3,9 mA

Mechanikai jellemzők
Csatlakozások (kimenetek/bemenetek)

0,28 mm² - 2,5 mm²

Méretek (ma. x szé. x mé.)

105 x 105 x 95 mm

Ház

9

• Anyaga

Műanyag, ABS

• Színe

piros, a RAL 3001-hez hasonló
fehér, a RAL 9010-hez hasonló

Tömeg
• Csomagolás nélkül

250 g

• Csomagolással

300 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

- 25 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és +85 °C között

Védettség az EN 60529 szabvány
szerint

IP 42 *

* Gyártó nyilatkozata, harmadik fél által nincs hitelesítve

Különleges jellemzők
Hangnyomásszint 1 m távolságban

max. 101,3 dB(A)

Frekvenciatartomány

440 Hz és 2,90 kHz között

Rendelési információ
FNM-420-A-WH beltéri hangjelző, fehér
közvetlenül a tűz helyén történő riasztáshoz, LSN improved technológiához
Rendelésszám FNM-420-A-WH
FNM-420-A-RD beltéri hangjelző, vörös
közvetlenül a tűz helyén történő riasztáshoz, LSN improved technológiához
Rendelésszám FNM-420-A-RD
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FNM‑420‑A‑BS aljzatsziréna,
beltéri

Régió

Tanúsítvány

Lengyelország

CNBOP

0913/2011 FNM-420-A-BS-RD -A-BSWH

MOE

UA1.016.0113307-11 FNM-420-ABS-WH_FNM-420-A-BS-RD

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Főbb tulajdonságok
u

Maximális hangerő 92,1 dB(A)

u

A maximális áramfelvétel kevesebb mint 3,7 mA

u

LSN hurkonként akár 100 hangjelző

u

Azonnali szinkronizálás

u

32 különböző választható hangtípus (köztük DINhang)

• Az eszközt beltéri használatra tervezték.
• Az áramfelvétel a választott hang típusától függ, maximum 3,7 mA.
• Adott hurkon található készülékek maximum száma
függ a kábelátmérőtől és a hurok teljes áramfelvételétől.
A(z) Bosch Planning Software használatával gondoskodhat a megbízható huroktervezésről.
• Az aljzatsziréna egy FNS-420-R LSN fényjelzővel vagy
egy 420-as sorozathoz tartozó automata érzékelővel
történő használatot is lehetővé tesz.
• A felületszerelt kábelezést magukban foglaló telepítések esetén egy FNM-SPACER szerelési aljzat is
szükséges a kábelezéshez.
• A készülék nem használható a(z) FPA-5000 A-típusú
központvezérlővel.

9

A beltéri aljzatszirénák közvetlenül a tűz helyszínén történő riasztásra használhatók. Használható aljzatszirénaként vagy önálló szirénaként.

Főbb funkciók
Az eszköz lehetővé teszi, hogy 32, különböző igényeknek
megfelelő riasztási és evakuációs hang közül válasszon
(köztük DIN-hang 33404 3. rész).
A hangnyomásszintet ötfokozatú skálán állíthatja be a
működési környezetnek megfelelően. A hang típusától és
a beállított hangerőtől függően a hangnyomás szintje 65
dB(A) és 92,1 dB(A) között változik.
Az azonos LSN-hurokhoz tartozó, azonos hangtípusú
hangjelzők azonnali szinkronizálást biztosítanak. Az eszköz fenntartja az LSN-hurokfunkciókat kábelszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően.
Az eszköz beállításait a(z) FSP-5000-RPS programozószoftverben lehet elvégezni.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN 54-3:2001 és az
• EN 54-17:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNM-420-A-BS-WH, FNM-420-A-BS-RD

CPD

0832-CPD-1008 FNM-420-A-BSRD_FNM-420-A-BS-WH

VdS

G 210003 FNM-420-A-BS-WH/-RD

Németország
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Hangtípusok

9

Sz.

Hangtípus

Frekvencia /moduláció

Hangerő

EN 54-3 **

1*

Csökkenő = DIN-hang

1200-500 Hz 1 Hz-en, szünet 10 ms

90,0

84,6

2

Növekvő

2400-2900 Hz 50 Hz-en

90,9

3

Növekvő

2400-2900 Hz 7 Hz-en

91,9

4

Növekvő

800/1000 Hz 7 Hz-en

89,7

5

Pulzáló hang

1000 Hz, 1 Hz-en

84,6

6

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,25 s be, 1 s ki

84,1

7

Változtatható hang

800/1000 Hz 1 Hz-en

87,5

8

Folyamatos hangjelzés

970 Hz

87,7

9

Változtatható hang

800/1000 Hz 2 Hz-en

87,2

10

Pulzáló hang

970 Hz / 0,5 s be/ki, 3 hang 4 ciklusban

87,6

11

Pulzáló hang

2900 Hz / 0,5 s be/ki

88,9

12

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,5 s be/ki

84,6

13

Növekvő

800/1000 Hz 1 Hz-en

91,1

14

Változtatható hang

510 Hz / 610 Hz / 0,5 s be/ki

85,4

15

BMW hang

800 Hz / 60 s be, 10 s ki, 3 ciklus

88,0

16

Pulzáló hang

2900 Hz 1 Hz-en

88,7

17

Változtatható hang

2400/2900 Hz 2 Hz-en

92,1

18

Növekvő

2400–2900 Hz 1 Hz-en

91,4

19

Növekvő/csökkenő hang

1400-2000 Hz 10 Hz-en

83,6

20

Lassan növekvő/csökkenő

500–1200 Hz / 0,5 s

89,5

21

Folyamatos hangjelzés

2900 Hz

86,5

22

Növekvő

800/1000 Hz 50 Hz-en

86,5

23

Pulzáló hang

554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms

87,4

24

Lassan növekvő

500–1200 Hz 3,5 s, szünet 0,5 s

91,2

25

Pulzáló hang

2900 Hz / 150 ms be, 100 ms ki

88,0

26

Folyamatos hangjelzés

660 Hz

88,6

27

Pulzáló hang

660 Hz/ 1,8 s be/ki

88,6

28

Pulzáló hang

660 Hz/ 150 ms be/ki

87,3

29

USA, 3 ideiglenes hang ISO 8201

610 Hz

85,2

30

US, ideiglenes minta LF

950 Hz / 0,5 s be/ki x 3 majd 1,5 s szünet

88,5

31

3. Magas/Alacsony

1000/800 Hz (0,25 s be/váltakozó)

87,3

32

Thyssen Krupp hang

450/650 Hz 2 Hz-en

87,1

86,0

85,6

86,3

* Alapértelmezett beállítás: hang - DIN 33404, 3. rész
** Az EN54-3 tesztelés eredménye: legalacsonyabb érték 15 V maximális hangerőszintnél, mérési tengelyen mérve a legmagasabb eredményekkel. Az egyéb mérések a hangjelző tengelyvonalában történnek, a mérési eredmények harmadik fél
által nincsenek hitelesítve.
Hangnyomásszint ±3 dB(A) toleranciaszintnél meghatározva, 1 m távolságnál mérve. Állandó hangnyomásszint 22 V és
33 V közötti üzemi feszültség mellett.
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Tartozékok

FNM-420-A-BS-RD beltéri aljzatsziréna, piros
közvetlenül a tűz helyén történő riasztásra, használható
aljzatszirénaként vagy önálló szirénaként, LSN improved
technológiához
Rendelésszám FNM-420-A-BS-RD

Mennyiség

Alkatrészek

1

Beltéri aljzatsziréna

1

Aljzatsziréna burkolata (kizárólag FNM‑420‑A‑BS‑RD esetén)

1

Szerelőlemez

Műszaki specifikációk

15–33 V DC

Áramfelvétel
• Nyugalmi állapot

< 1 mA

• Tűzjelzés

< 3,7 mA

Mechanikai jellemzők
Csatlakozások (kimenetek/bemenetek)

FNM-COVER-RD aljzatsziréna-burkolat, piros
1 rendelési egység = 10 burkolat
Rendelésszám FNM-COVER-RD
FNM-COVER-WH aljzatsziréna-burkolat, fehér
1 rendelési egység = 10 burkolat
Rendelésszám FNM-COVER-WH

Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

Hardvertartozékok

0,28 mm² - 2,5 mm²

FNM-SPACER-WH távtartó felületszerelt kábelezéshez,
fehér
1 rendelési egység = 10 rözgítőaljzat
Rendelésszám FNM-SPACER-WH
FNM-SPACER-RD Rögzítőaljzat felületszerelt kábelezéshez, piros
1 rendelési egység = 10 rözgítőaljzat
Rendelésszám FNM-SPACER-RD

Méretek (Ø x Ma)
• Szerelőlemezzel

115 x 40 mm

• távtartóval felületszerelt
kábelezéshez

115 x 50 mm

• Anyaga

Műanyag, ABS

• Színe

piros, a RAL 3001-hez hasonló
fehér, a RAL 9010-hez hasonló

9

Ház

Tömeg
• Csomagolás nélkül

200 g

• Csomagolással

245 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

- 25 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és +85 °C között

Védettség az EN 60529 szabvány
szerint

IP 43 *

* Gyártó nyilatkozata, harmadik fél által nincs hitelesítve

Különleges jellemzők
Hangnyomásszint 1 m távolságban

max. 92,1 dB(A)

Frekvenciatartomány

440 Hz és 2,90 kHz között

Rendelési információ
FNM-420-A-BS-WH beltéri aljzatsziréna, fehér
közvetlenül a tűz helyén történő riasztásra, használható
aljzatszirénaként vagy önálló szirénaként, LSN improved
technológiához
Rendelésszám FNM-420-A-BS-WH

www.boschsecurity.com
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FNM-420-B-RD kültéri
hangjelző, vörös

Régió

Tanúsítvány

Németország

VdS

G 210004 FNM-420-B-RD

Magyarország

TMT

TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420B

MOE

UA1.016.0113311-11 FNM-420-BRD

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az eszközt kültéri használatra tervezték.
• Az áramfelvétel a választott hang típusától függ, maximum 3,9 mA.
• Adott hurkon található készülékek maximum száma
függ a kábelátmérőtől és a hurok teljes áramfelvételétől.
A(z) Bosch Planning Software használatával gondoskodhat a megbízható huroktervezésről.
• A készülék nem használható a(z) FPA-5000 A-típusú
központvezérlővel.

Főbb tulajdonságok

9

u

Maximális hangerő 102,5 dB(A)

u

A maximális áramfelvétel kevesebb mint 3,9 mA

u

Legfeljebb 75 hangjelző LSN 0300 A hurkonként és
100 LSN 1500 Ahurkonként

u

Azonnali szinkronizálás

u

32 különböző választható hangtípus (köztük DINhang)

A kültéri hangjelző önállóan használható kültéri riasztásjelzésre közvetlenül a tűz helyszínén.

Főbb funkciók
Az eszköz lehetővé teszi, hogy 32, különböző igényeknek
megfelelő riasztási és evakuációs hang közül válasszon
(köztük DIN-hang 33404 3. rész).
A hangnyomásszintet ötfokozatú skálán állíthatja be a
működési környezetnek megfelelően. A hang típusától és
a beállított hangerőtől függően a hangnyomás szintje 65
dB(A) és 102,5 dB(A) között változik.
Az azonos LSN-hurokhoz tartozó, azonos hangtípusú
hangjelzők azonnali szinkronizálást biztosítanak. Az eszköz fenntartja az LSN-hurokfunkciókat kábelszakadás
vagy rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak köszönhetően.
Az eszköz beállításait a(z) FSP-5000-RPS programozószoftverben lehet elvégezni.

Tanúsítványok és engedélyek
Megfelel az
• EN 54-3:2001 és az
• EN 54-17:2005 szabványnak
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNM-420-B-RD

CPD

0832-CPD-1007 FNM-420-B-RD

Bosch Security Systems B.V.
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Hangtípusok
Sz.

Hangtípus

Frekvencia /moduláció

Hangerő (dB/A)

EN 54-3 **

1*

Csökkenő = DIN-hang

1200-500 Hz 1 Hz-en, szünet 10 ms

99,3

92,1

2

Növekvő

2400-2900 Hz 50 Hz-en

99,9

3

Növekvő

2400-2900 Hz 7 Hz-en

100,8

4

Növekvő

800/1000 Hz 7 Hz-en

99,2

5

Pulzáló hang

1000 Hz, 1 Hz-en

100,9

6

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,25 s be, 1 s ki

100,4

7

Változtatható hang

800/1000 Hz 1 Hz-en

100,9

8

Folyamatos hangjelzés

970 Hz

99,8

9

Változtatható hang

800/1000 Hz 2 Hz-en

100,7

10

Pulzáló hang

970 Hz / 0,5 s be/ki, 3 hang 4 ciklusban

99,7

11

Pulzáló hang

2900 Hz / 0,5 s be/ki

101,1

12

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,5 s be/ki

100,8

13

Növekvő

800/1000 Hz 1 Hz-en

100,4

14

Változtatható hang

510 Hz / 610 Hz / 0,5 s be/ki

97,5

15

BMW hang

800 Hz / 60 s be, 10 s ki, 3 ciklus

95,0

16

Pulzáló hang

2900 Hz 1 Hz-en

100,7

17

Változtatható hang

2400/2900 Hz 2 Hz-en

100,6

18

Növekvő

2400–2900 Hz 1 Hz-en

102,5

19

Növekvő/csökkenő hang

1400-2000 Hz 10 Hz-en

97,5

20

Lassan növekvő/csökkenő

500–1200 Hz / 0,5 s

98,8

21

Folyamatos hangjelzés

2900 Hz

99,2

22

Növekvő

800/1000 Hz 50 Hz-en

99,7

23

Pulzáló hang

554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms

96,3

24

Lassan növekvő

500–1200 Hz 3,5 s, szünet 0,5 s

100,1

25

Pulzáló hang

2900 Hz / 150 ms be, 100 ms ki

100,7

26

Folyamatos hangjelzés

660 Hz

98,0

27

Pulzáló hang

660 Hz/ 1,8 s be/ki

98,0

28

Pulzáló hang

660 Hz/ 150 ms be/ki

96,7

29

USA, 3 ideiglenes hang ISO 8201

610 Hz

97,4

30

US, ideiglenes minta LF

950 Hz / 0,5 s be/ki x 3 majd 1,5 s szünet

97,1

31

3. Magas/Alacsony

1000/800 Hz (0,25 s be/váltakozó)

100,3

32

Thyssen Krupp hang

450/650 Hz 2 Hz-en

96,9

94,7

94,0

9

96,0

* Alapértelmezett beállítás: hang - DIN 33404, 3. rész
** Az EN54-3 tesztelés eredménye: legalacsonyabb érték 15 V maximális hangerőszintnél, mérési tengelyen mérve a legmagasabb eredményekkel. Az egyéb mérések a hangjelző tengelyvonalában történnek, a mérési eredmények harmadik fél
által nincsenek hitelesítve.
Hangnyomásszint ±3 dB(A) toleranciaszintnél meghatározva, 1 m távolságnál mérve. Állandó hangnyomásszint 22 V és
33 V közötti üzemi feszültség mellett.
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Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1

Kültéri hangjelző

4

Csavarok a házhoz

1

Imbuszkulcs

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

15–33 V DC

Áramfelvétel
• Nyugalmi állapot

< 1 mA

• Tűzjelzés

< 3,9 mA

Mechanikai jellemzők
Csatlakozások (kimenetek/bemenetek)

0,28 mm² - 2,5 mm²

Méretek (ma. x szé. x mé.)

110 x 110 x 95 mm

Ház

9

• Anyaga

Műanyag, ABS

• Színe

piros, a RAL 3001-hez hasonló

Tömeg
• Csomagolás nélkül

250 g

• Csomagolással

300 g

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

- 25 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és +85 °C között

Védettség az EN 60529 szabvány
szerint

IP 66 *

* Gyártó nyilatkozata, harmadik fél által nincs hitelesítve

Különleges jellemzők
Hangnyomásszint 1 m távolságban

102,5 dB(A)

Frekvenciatartomány

440 Hz és 2,90 kHz között

Rendelési információ
FNM-420-B-RD kültéri hangjelző, vörös
közvetlenül a tűz helyén történő riasztáshoz, LSN improved technológiához
Rendelésszám FNM-420-B-RD

Bosch Security Systems B.V.
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FNM-320-as hagyományos
hangjelzők

Régió

Németország

Lengyelország

Tanúsítvány
CPD

0832-CPD-1375 FNM-320LED-SRD

VdS

G 210036 FNM-320-as sorozat

VdS

G 210037 FNM-320-LEDSRD

CNBOP

1182/2012 FNM-320

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Főbb tulajdonságok
u

Akár 112 dB(A) hangerő

u

Szélsőséges környezeti feltételek között is használhatók

u

12 V DC és 24 V DC üzemi feszültséghez

u

Polaritáscsere elleni védelem

u

Rendelkezésre áll felületi és süllyesztett kábelvezetéshez

• A készülék az alábbi központokhoz csatlakoztatható:
– FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy
FLM-420-NAC modullal
– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020
• Kettős csavaros csipeszek vezetik be a feszültséget.
• A(z) FNM-320LED-SRD nem EN 54-23 tanúsítású. A
jelzőfény nem használható tűzjelzésként az EU tagállamaiban.
• Az EN 54-3 szabvány szerint tanúsított hangok a
hangtípus-táblázatok utolsó oszlopaiban vannak felsorolva. A hangnyomásszintek (SPL) mérése 28 vagy
15 V DC és maximális hangerő mellett, a leghangosabb ponton történik. Az egyéb SPL mérések 1 m távolságban, a hangjelző tengelyvonalában történtek,
és a mérési eredmények harmadik fél által nincsenek hitelesítve.

A(z) FNM-320 hangjelzők hangátalakítóval ellátott hangjelző készülékek.

Főbb funkciók
Az integrált hangátalakító 32 hangváltozat előállítására
képes, beleértve különböző sivító és tűzjelző hangokat
( pl. DIN-hangok az EN 457 / DIN 33404 szerint) és más
speciális modulációkat.
A hangok és a hangerő beállítása egy hattűs DIP-kapcsolóval lehetséges a jelzőkészüléken. Kiválasztott hangtípus mellett a második bemenet aktiválásával a másik
hang kapcsolódik be.
A hang típusától, a beállított hangerőtől és az üzemi feszültségtől függően a hangnyomás maximum 112 dB(A)
értékig változhat.
Megfigyelt kapcsolat is létezhet a tűzjelző központokkal.
A bajonettzár egyszerűvé teszi a szerelést.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNM-320-SRD, FNM-320-FRD,
FNM-320-SWH, FNM-320-FWH

CE

FNM-320LED-SRD

CPD

0832-CPD-1374 FNM-320SRD_FN-320-SWH_FNM-320FRD_FNM-320-FWH

www.boschsecurity.com
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Hangtípus-táblázat FNM-320-SRD/-SWH/-FRD/-FWH

9

A hangnyomásszint tűrése ±3 dB(A).
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Hangtípus-táblázat FNM-320LED-SRD

9

Mechanikai jellemzők

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrészek

1
1

Méretek (szé x ma)
• FNM-320-FRD/-FWH

Ø 93 x 63 mm

Hangjelző készülék, vörös vagy fehér

• FNM-320-SRD/-SWH

Ø 93 x 91 mm

Aljzat, felületi vagy süllyesztett szereléshez

• FNM-320LED-SRD

Ø 93 x 107 mm

Tömeg

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

9- 30 V DC

Max. áramfelvétel
• FNM-320-SRD/-SWH/FRD/-FWH

33 mA

• FNM-320LED-SRD

36 mA

Megfigyelés

www.boschsecurity.com

• FNM-320-SRD/-SWH/FRD/-FWH

250 g

• FNM-320LED-SRD

300 g

Ház anyaga

ABS V0, PC

Szín

Vörös, RAL 3001
Fehér, RAL 9010

Fordított polaritás

Bosch Security Systems B.V.
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Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet
• FNM-320-SRD/-SWH/-FRD/FWH

-25- 70 °C

• FNM-320LED-SRD

-10- 55 °C

Megengedett relatív páratartalom

EN 54-3

Védelmi osztály a(z) EN 60529 szabvány
szerint
• FNM-320-FRD/-FWH

IP 54 *

• FNM-320-SRD/-SWH

IP 65 *

• FNM-320LED-SRD

IP 65 *

* Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Különleges jellemzők
Max. hangnyomás
• 12 V esetén

105 ± 3 dB(A)

• 24 V esetén

112 ± 3 dB(A)

FNM-320LED-SRD

9

• Fényteljesítmény

> 0,5 cd

• Villogási ütem

1 Hz

Rendelési információ
FNM-320-SRD hangjelző, vörös, felületi szerelésű
hangátalakítóval, szélsőséges környezeti feltételek között történő használatra is alkalmas
Rendelésszám FNM-320-SRD
FNM-320-FRD hangjelző, vörös, süllyesztett szerelésű
hangátalakítóval, szélsőséges környezeti feltételek között történő használatra is alkalmas
Rendelésszám FNM-320-FRD
FNM-320-SWH hangjelző, fehér, felületi szerelésű
hangátalakítóval, szélsőséges környezeti feltételek között történő használatra is alkalmas
Rendelésszám FNM-320-SWH
FNM-320-FWH hangjelző, fehér, süllyesztett szerelésű
hangátalakítóval, szélsőséges környezeti feltételek között történő használatra is alkalmas
Rendelésszám FNM-320-FWH
FNM-320LED-SRD hangjelző, vörös, LED-del, felületre
rögzíthető
hangátalakítóval és beépített LED-del, szélsőséges környezeti feltételek között történő használatra is alkalmas
Rendelésszám FNM-320LED-SRD

Bosch Security Systems B.V.
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FNM-420U Hangjelzők,
folyamatos üzemű kialakítás

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az áramfelvétel a választott hang típusától függ, maximum 4,35 mA.
• A különböző LSN-beállításokkal rendelkező készülékek (classic és improved) nem szinkronizálhatók.
• Adott hurkon található készülékek maximum száma
függ a kábelátmérőtől és a hurok teljes áramfelvételétől.
A(z) Bosch Planning Software használatával gondoskodhat a megbízható huroktervezésről.
• A készülék nem használható a(z) FPA-5000 A-típusú
központvezérlővel.

Főbb tulajdonságok
u

Folyamatos üzemű riasztásjelzés – még az LSN-vonalágban is

u

A maximális áramfelvétel kevesebb mint 4,35 mA

u

Maximális hangerő 101,3 dB(A)

u

Azonnali szinkronizálás

u

Hosszú életciklus és modern kialakítás

9

A készülék nagy teljesítményű áramforrással történő ipari használat esetén a VdS 3536 tanúsítványban foglaltaknak megfelelően folyamatos üzemű riasztásjelzést biztosít az áramforrás áthidalása érdekében egy ág szakadása
vagy a buszrendszer maradandó károsodása (pl. tűzkár)
esetén is.
Az áramforrás a szivárgásmentes kialakítás érdekében
lézerrel hegesztett. Az aranycsatlakozók lehetővé teszik
a készülék szélsőséges környezeti feltételek között történő használatát. A vezérlőközpont folyamatos és megbízható tápellátás-megfigyelést biztosít.

Főbb funkciók
32 különböző hang közül választhat (beleértve a(z) DIN
hang 33404 3. részt), a hangszint 65 és 101 között állíthatódB(A). Az azonos hangtípusú készülékek azonnali
szinkronizálást biztosítanak egy hurkon belül.
Az eszköz beállításait a(z) FSP-5000-RPS programozószoftverben lehet elvégezni.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNM-420U-A/-B

CPD

0786-CPD-21134 FNM-420U-AWH_FNM-420U-A-RD_FNM-420U-B-RD

Németország

VdS

G 212006 FNM-420U-A-WH/RD_FNM-420U-B-RD

Lengyelország

CNBOP

1572/2013 FNM-420U-A_-B
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Hangtípusok

9

Sz.

Hangtípus

Frekvencia /moduláció

Hangerő dB(A)

EN 54-3** dB(A)

1*

Csökkenő = DIN-hang

1200-500 Hz 1 Hz-en, szünet 10 ms

99,0

93,0

2

Növekvő

2400-2900 Hz 50 Hz-en

98,7

3

Növekvő

2400-2900 Hz 7 Hz-en

99,6

4

Növekvő

800/1000 Hz 7 Hz-en

99,0

5

Pulzáló hang

1000 Hz, 1 Hz-en

101,2

6

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,25 s be, 1 s ki

100,5

7

Változtatható hang

800/1000 Hz 1 Hz-en

101,3

8

Folyamatos hangjelzés

970 Hz

99,1

9

Változtatható hang

800/1000 Hz 2 Hz-en

101,0

10

Pulzáló hang

970 Hz / 0,5 s be/ki, 3 hang 4 ciklusban

99,0

11

Pulzáló hang

2900 Hz / 0,5 s be/ki

100,1

12

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,5 s be/ki

101,2

13

Növekvő

800/1000 Hz 1 Hz-en

100,3

14

Változtatható hang

510 Hz / 610 Hz / 0,5 s be/ki

97,8

15

BMW hang

800 Hz / 60 s be, 10 s ki, 3 ciklus

95,0

16

Pulzáló hang

2900 Hz 1 Hz-en

99,2

17

Változtatható hang

2400/2900 Hz 2 Hz-en

99,4

18

Növekvő

2400–2900 Hz 1 Hz-en

101,2

19

Növekvő/csökkenő hang

1400-2000 Hz 10 Hz-en

97,3

20

Lassan növekvő/csökkenő

500–1200 Hz / 0,5 s

98,5

21

Folyamatos hangjelzés

2900 Hz

98,1

22

Növekvő

800/1000 Hz 50 Hz-en

99,8

23

Pulzáló hang

554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms

95,7

24

Lassan növekvő

500–1200 Hz 3,5 s, szünet 0,5 s

100,1

25

Pulzáló hang

2900 Hz / 150 ms be, 100 ms ki

99,6

26

Folyamatos hangjelzés

660 Hz

97,6

27

Pulzáló hang

660 Hz/ 1,8 s be/ki

97,6

28

Pulzáló hang

660 Hz/ 150 ms be/ki

96,4

29

USA, 3 ideiglenes hang ISO 8201

610 Hz

97,7

30

US, ideiglenes minta LF

950 Hz / 0,5 s be/ki x 3 majd 1,5 s szünet

95,8

31

3. Magas/Alacsony

1000/800 Hz (0,25 s be/váltakozó)

100,7

32

Thyssen Krupp hang

450/650 Hz 2 Hz-en

96,5

93,1

92,6

94,0

* Alapértelmezett beállítás: hang - DIN 33404, 3. rész
** Az EN54-3 tesztelés eredménye: legalacsonyabb érték 15 V maximális hangerőszintnél, mérési tengelyen mérve a legmagasabb eredményekkel. Az egyéb mérések a hangjelző tengelyvonalában történnek, a mérési eredmények harmadik fél
által nincsenek hitelesítve.
Hangnyomásszint ±3 dB(A) toleranciaszintnél meghatározva, 1 m távolságnál mérve. Állandó hangnyomásszint 22 V és
33 V közötti üzemi feszültség mellett.
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Tartozékok
Rendelési információ

Menynyiség

Alkatrész

1

Beltéri hangjelző, piros vagy fehér
Kültéri hangjelző, piros

1

Tápellátás (3 V lítium)

1

Kulcs (a ház nyitásához)

Hardvertartozékok
FNM-BATTERIES áramforrások
1 rendelési egység = 20 akkumulátor
Rendelésszám FNM-BATTERIES

Műszaki specifikációk
Méretek
M x Sz x H
• FNM-420U-A beltéren

105 x 105 x 95 mm

• FNM-420U-B kültéren

110 x 110 x 95 mm

Elektronikus jellemzők
Üzemi feszültség

15 V DC - 33 V DC

Áramfelvétel
• Készenlét

1 mA

• Riasztás

4,35 mA

Mechanikai jellemzők
Csatlakozások (kimenetek/bemenetek)

0,28 mm² - 2,5 mm²

Ház anyaga

Műanyag, ABS

Ház színe

Piros, a RAL 3001-hez hasonló
Fehér, RAL 9003

Tömeg

Kb. 295 g

9

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

Különleges jellemzők
Max. hangnyomásszint 1 m távolságban

101,3 dB(A)

Frekvenciatartomány

440 Hz 2,90 kHz

Tápellátás forrása
Típus

3 V lítium

Kapacitás

2,6 Ah

Jellemző élettartam

> 10 év

Megengedett üzemi hőmérséklet

-25 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és +85 °C között

Védelmi kategória (EN 60529)
FNM-420U-A beltéren

IP42

FNM-420U-B kültéren

IP66
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FNM-420U-A-BS Aljzatszirénák
(beltéri), folyamatos üzemű

Főbb tulajdonságok

9

u

Folyamatos üzemű riasztásjelzés – még az LSN-vonalágban is

u

A maximális áramfelvétel kevesebb mint 4,35 mA

u

Maximális hangerő 93,1 dB(A)

u

Azonnali szinkronizálás

u

Hosszú életciklus és modern kialakítás

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az áramfelvétel a választott hang típusától függ, maximum 4,35 mA.
• A különböző LSN-beállításokkal rendelkező készülékek (classic és improved) nem szinkronizálhatók.
• Adott hurkon található készülékek maximum száma
függ a kábelátmérőtől és a hurok teljes áramfelvételétől.
A(z) Bosch Planning Software használatával gondoskodhat a megbízható huroktervezésről.
• Az aljzatsziréna egy FNS-420-R LSN fényjelzővel vagy
egy 420-as sorozathoz tartozó automata érzékelővel
történő használatot is lehetővé tesz.
• A felületszerelt kábelezést magukban foglaló telepítések esetén egy FNM-SPACER szerelési aljzat is
szükséges a kábelezéshez.
• Ha érzékelő vagy fényjelző nélkül alkalmazza a fehér
aljzatszirénát, ahhoz egy fehér FNM-COVER-WH burkolat szükséges.
• A készülék nem használható a(z) FPA-5000 A-típusú
központvezérlővel.

A készülék nagy teljesítményű áramforrással történő ipari használat esetén a VdS 3536 tanúsítványban foglaltaknak megfelelően folyamatos üzemű riasztásjelzést biztosít az áramforrás áthidalása érdekében egy ág szakadása
vagy a buszrendszer maradandó károsodása (pl. tűzkár)
esetén is.
Az áramforrás a szivárgásmentes kialakítás érdekében
lézerrel hegesztett. Az aranycsatlakozók lehetővé teszik
a készülék szélsőséges környezeti feltételek között történő használatát. A vezérlőközpont folyamatos és megbízható tápellátás-megfigyelést biztosít.
Az aljzatsziréna egyaránt üzembe helyezhető önálló készülékként vagy egy 420-as sorozatú vagy
FNS‑420‑R LSN fényjelző automata érzékelőjével együtt.

Főbb funkciók
32 különböző hang közül választhat (beleértve a(z) DIN
hang 33404 3. részt), a hangszint 65 és 93 között állíthatódB(A). Az azonos hangtípusú készülékek azonnali
szinkronizálást biztosítanak egy hurkon belül.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNM-420U-A-BS

CPD

0786-CPD-21133 FNM-420U-ABSWH_FNM-420U-A-BSRD

Németország

VdS

G 212005 FNM-420U-A-BS

Lengyelország

CNBOP

1573/2013 FNM-420U-A-BS

Bosch Security Systems B.V.
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Hangtípusok
Sz.

Hangtípus

Frekvencia /moduláció

Hangerő dB(A)

EN 54-3** dB(A)

1*

Csökkenő = DIN-hang

1200-500 Hz 1 Hz-en, szünet 10 ms

91,0

86,8

2

Növekvő

2400-2900 Hz 50 Hz-en

91,9

3

Növekvő

2400-2900 Hz 7 Hz-en

92,9

4

Növekvő

800/1000 Hz 7 Hz-en

90,7

5

Pulzáló hang

1000 Hz, 1 Hz-en

85,6

6

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,25 s be, 1 s ki

85,1

7

Változtatható hang

800/1000 Hz 1 Hz-en

88,5

8

Folyamatos hangjelzés

970 Hz

88,7

9

Változtatható hang

800/1000 Hz 2 Hz-en

88,2

10

Pulzáló hang

970 Hz / 0,5 s be/ki, 3 hang 4 ciklusban

88,6

11

Pulzáló hang

2900 Hz / 0,5 s be/ki

89,9

12

Pulzáló hang

1000 Hz / 0,5 s be/ki

85,6

13

Növekvő

800/1000 Hz 1 Hz-en

92,1

14

Változtatható hang

510 Hz / 610 Hz / 0,5 s be/ki

86,4

15

BMW hang

800 Hz / 60 s be, 10 s ki, 3 ciklus

89,0

16

Pulzáló hang

2900 Hz 1 Hz-en

89,7

17

Változtatható hang

2400/2900 Hz 2 Hz-en

93,1

18

Növekvő

2400–2900 Hz 1 Hz-en

92,4

19

Növekvő/csökkenő hang

1400-2000 Hz 10 Hz-en

84,6

20

Lassan növekvő/csökkenő

500–1200 Hz / 0,5 s

90,5

21

Folyamatos hangjelzés

2900 Hz

87,5

22

Növekvő

800/1000 Hz 50 Hz-en

87,5

23

Pulzáló hang

554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms

88,4

24

Lassan növekvő

500–1200 Hz 3,5 s, szünet 0,5 s

92,2

25

Pulzáló hang

2900 Hz / 150 ms be, 100 ms ki

89,0

26

Folyamatos hangjelzés

660 Hz

89,6

27

Pulzáló hang

660 Hz/ 1,8 s be/ki

89,6

28

Pulzáló hang

660 Hz/ 150 ms be/ki

88,3

29

USA, 3 ideiglenes hang ISO 8201

610 Hz

86,2

30

US, ideiglenes minta LF

950 Hz / 0,5 s be/ki x 3 majd 1,5 s szünet

89,5

31

3. Magas/Alacsony

1000/800 Hz (0,25 s be/váltakozó)

88,3

32

Thyssen Krupp hang

450/650 Hz 2 Hz-en

88,1

84,7

85,2

9

87,4

* Alapértelmezett beállítás: hang - DIN 33404, 3. rész
** Az EN54-3 tesztelés eredménye: legalacsonyabb érték 15 V maximális hangerőszintnél, mérési tengelyen mérve a legmagasabb eredményekkel. Az egyéb mérések a hangjelző tengelyvonalában történnek, a mérési eredmények harmadik fél
által nincsenek hitelesítve.
Hangnyomásszint ±3 dB(A) toleranciaszintnél meghatározva, 1 m távolságnál mérve. Állandó hangnyomásszint 22 V és
33 V közötti üzemi feszültség mellett.
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Tartozékok
Rendelési információ

Menynyiség

Alkatrész

1

Beltéri aljzatsziréna piros vagy fehér

1

Tápellátás (3 V lítium)

1

Szerelőlemez (süllyesztett szerelésű)

Műszaki specifikációk
Méretek
ØxM
• Szerelőlemezzel

115 x 40 mm

• Szerelési aljzattal

115 x 50 mm

Elektronikus jellemzők
Üzemi feszültség

15 V DC - 33 V DC

Áramfelvétel
• Készenlét

1 mA

• Riasztás

4,35 mA

Mechanikai jellemzők

9

Csatlakozások (bemenetek/kimenetek)

0,28 mm² - 2,5 mm²

Ház anyaga

Műanyag, ABS

Ház színe

Piros, a RAL 3001-hez hasonló
Fehér, RAL 9003

Tömeg

Kb. 240 g

FNM-420U-A-BSRD Aljzatsziréna (beltéri), folyamatos
üzemű, piros
Rendelésszám FNM-420U-A-BSRD
Hardvertartozékok
FNM-BATTERIES áramforrások
1 rendelési egység = 20 akkumulátor
Rendelésszám FNM-BATTERIES
FNM-COVER-RD aljzatsziréna-burkolat, piros
1 rendelési egység = 10 burkolat
Rendelésszám FNM-COVER-RD
FNM-COVER-WH aljzatsziréna-burkolat, fehér
1 rendelési egység = 10 burkolat
Rendelésszám FNM-COVER-WH
FNM-SPACER-WH távtartó felületszerelt kábelezéshez,
fehér
1 rendelési egység = 10 rözgítőaljzat
Rendelésszám FNM-SPACER-WH
FNM-SPACER-RD Rögzítőaljzat felületszerelt kábelezéshez, piros
1 rendelési egység = 10 rözgítőaljzat
Rendelésszám FNM-SPACER-RD

Környezeti feltételek
Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

Különleges jellemzők
Max. hangnyomásszint 1 m távolságban

93,1 dB(A)

Frekvenciatartomány

440 Hz - 2,90 kHz

Tápellátás forrása
Típus

3 V lítium

Kapacitás

2,6 Ah

Jellemző élettartam

> 10 év

Megengedett üzemi hőmérséklet

-25 °C és +70 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet

-25 °C és +85 °C között

Védelmi kategória (EN 60529)
FNM-420U-A-BS beltéren

Bosch Security Systems B.V.
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FNM-420V-A-RD/WH beltéri
hangbemondásos hangjelző

9
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• A készülék lefedettsége a környezeti fény szintjétől
függ. Vegye számításba a készülék maximális szerelési magasságát is.
• Megbízható tervezéshez használja a Bosch Planning
Software-t tűzjelző rendszerekhez.

LX hagyományos jelzőfények

Tartozékok
Men
nyiség

Alkatrész

1

Jelzőberendezés fali vagy mennyezeti alkalmazáshoz, piros
vagy fehér kivitelben, piros vagy fehér villogással

1

Mélyen fekvő szerelőaljzat kültéri használathoz, piros vagy
fehér
vagy
felületi szerelőaljzat beltéri használathoz, piros vagy fehér

Főbb tulajdonságok

Műszaki specifikációk

9

u

Megfelel az EN54-23 szabványnak

u

Akár 7,5 m-es lefedettség

u

Váltakozó villogási ütem

u

Alacsony áramfelvétel

u

LED technológia

Mechanikai jellemzők
Fal
A ház és az aljzat színe

Mennyezet

Az RAL 3031
eszközhöz hasonló piros. Az RAL 9003 eszközhöz hasonló fehér

Tömeg

100 g

Az LX jelzőfények optikai riasztáshoz használatos jelzőeszközök.

Méretek (Ø x Ma)

Főbb funkciók

Elektromos jellemzők

Az egyedülálló lencsés kialakításnak köszönhetően a készülék fényhatása eléri az EN54-23 szabvány által előírt
szükséges értéket. A villogás üteme és a csökkentett lefedettségi térfogat DIP-kapcsolóval állítható be.
A mennyezeti eszköz a fényt henger alakban bocsátja ki,
a fali eszköz pedig kocka alakban.
A készülék számos alkalmazáshoz használható.

Üzemi feszültség

9 - 60 V DC

Áramfelvétel

10 - 25 mA, a villogási ütem és a lefedettség beállításától függően

Megfigyelés

Fordított polaritás

Tanúsítvány

Európa

CPD

0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN

CPD

0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN

VdS

G214067 Solista LX wall

VdS

G214069 Solista LX ceiling

CNBOP

2236/2014 Solista

Németország

Lengyelország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• Az alábbi tűzjelző központokhoz csatlakoztatható:
– FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy
FLM-420-NAC modullal
– FPC-500 hagyományos tűzjelző központ
• Az eszköz vagy fali, vagy mennyezeti alkalmazáshoz
megfelelő változatban áll rendelkezésre.
• Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszerelvénnyel. A csomag nem tartalmazza.)

Bosch Security Systems B.V.

93 mm x 37 mm /
93 mm x 65 mm

Áramfelvétel

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

93 mm x 38 mm /
93 mm x 66 mm

Üzemi
feszültség

Lefedettség

Nagy
teljesítmény
1 Hz

Nagy
teljesítmény
0,5 Hz

7,5 m (135 m3)

Kis teljesítmény
1 Hz

Kis teljesítmény
0,5 Hz

2,5 m (15 m3) / 3 m
(21 m3)

Fehér villogás

24 V
DC

25 mA

16 mA

16 mA

10 mA

Piros villogás

24 V
DC

25 mA

16 mA

16 mA

10 mA

Környezeti feltételek
Védettség

IP33C felületi aljzat
IP65 mélyen fekvő aljzat *

Megengedett üzemi
hőmérséklet

-25ºC - +70ºC

Megengedett relatív
páratartalom

Megfelel az EN54-23 szabványnak

*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve
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Különleges jellemzők
Mennyezet

Fal

Maximális szerelési
magasság (x)

3m

2,4 m

Lefedettség (y)

7,5 m (átváltható 3
m-re)

7,5 m (átváltható
2,5 m-re)

Lefedettségi térfogat

132 m3 (21 m3)

135 m3 (15 m3)

Lefedettségi térfogat
kódja
(C-x-y / W-x-y)

C-3-7.5

W-2.4-7.5

Villogási ütem

1Hz (átváltható 0,5 Hz-re)

Villogás színe

Fehér vagy piros

Rendelési információ
LX jelzőfény, fehér villogás, fehér felületi aljzat, menynyezeti
Rendelésszám SOL-LX-C-WF-W-S
LX jelzőfény, piros villogás, fehér felületi aljzat, menynyezeti
Rendelésszám SOL-LX-C-RF-W-S
LX jelzőfény, fehér villogás, mélyen fekvő fehér aljzat,
mennyezeti
Rendelésszám SOL-LX-C-WF-W-D

9

LX jelzőfény, piros villogás, mélyen fekvő fehér aljzat,
mennyezeti
Rendelésszám SOL-LX-C-RF-W-D
LX jelzőfény, fehér villogás, fehér felületi aljzat, fali
Rendelésszám SOL-LX-W-WF-W-S
LX jelzőfény, piros villogás, fehér felületi aljzat, fali
Rendelésszám SOL-LX-W-RF-W-S
LX jelzőfény, fehér villogás, mélyen fekvő fehér aljzat,
fali
Rendelésszám SOL-LX-W-WF-W-D
LX jelzőfény, piros villogás, mélyen fekvő fehér aljzat,
fali
Rendelésszám SOL-LX-W-RF-W-D
LX jelzőfény, fehér villogás, piros felületi aljzat, fali
Rendelésszám SOL-LX-W-WF-R-S
LX jelzőfény, piros villogás, piros felületi aljzat, fali
Rendelésszám SOL-LX-W-RF-R-S
LX jelzőfény, fehér villogás, mélyen fekvő piros aljzat,
fali
Rendelésszám SOL-LX-W-WF-R-D
LX jelzőfény, piros villogás, mélyen fekvő piros aljzat,
fali
Rendelésszám SOL-LX-W-RF-R-D
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FNS‑420‑R LSN fényjelző,
vörös

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNS-420-R LSN

CPD

0786-CPD-20531 FNS-420

VdS

G 207145 FNS-420-R

MOE

UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Németország

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A készülék nem EN 54-23 tanúsítású. Nem használható tűzjelzőként az EU tagállamaiban.
• A készülék kizárólag a(z) FPA-5000 és a(z) FPA-1200
tűzjelző központokhoz csatlakoztatható.
• A készülék nem használható az MSS sorozat különálló vagy hagyományos hangjelzőivel.

Tartozékok

Főbb tulajdonságok

Mennyiség

Alkatrész

1

FNS‑420‑R LSN fényjelző, vörös

Műszaki specifikációk

9

u

Gyors telepítés

Elektromos jellemzők

u

Nincs szükség további kábelezésre, illetve tápellátásra

Üzemi feszültség

28 V DC (15 – 33 V DC)

u

Alacsony fogyasztás a LED-technológiának köszönhetően

Áramfelvétel

0,5 – 6,55 mA

Fény intenzitása

> 2 cd

u

Szinkronizált, 1 Hz-es villogási ütem

Mechanikai jellemzők

A(z) FNS-420-R fényjelző egy optikai jelzőkészülék.

Méretek (ma x szé)

40 x 99,5 mm

Rendszeráttekintés

Tömeg

67 g

Anyaga

PC, ABS (UL94 V-2)

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet

-20 °C és + 60 °C között

Védettség az EN 60529 szabvány szerint

IP 42

Rendelési információ
FNS‑420‑R LSN fényjelző, vörös
analóg címezhető fényjelző, vörös
Rendelésszám FNS-420-R

Főbb funkciók
Az LSN fényjelző használható a(z) FNM-420-A-BS /
FNM-420U-A-BS aljzathangjelzőkkel vagy a(z) MSS 400 /
MSS 401 LSN érzékelőaljzat-hangjelzőkkel, így vizuális
és akusztikus jelzéskombináció jön létre. A(z) MS 400
érzékelőaljzathoz rögzítve a(z) FNS-420-R akusztikus jelzés nélküli fényjelzőként használható.
Mindkét alkalmazás könnyen integrálható a már meglévő
helyi biztonsági hálózatba (LSN).
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FNS-320-as hagyományos
jelzőfények

Tartozékok
Mennyiség

Alkatrész

1

Jelzőkészülék vörös, áttetsző, borostyánsárga vagy zöld
színben

1

Szerelőaljzat, vörös, felületi szerelésű

Műszaki specifikációk
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

9–30 V DC

Áramfelvétel
• 24 V

88 mA

• 12 V

185 mA

Mechanikai jellemzők
Főbb tulajdonságok

Ház anyaga

ABS V0 + PC

Aljzat színe

Vörös, RAL 3001

u

Kompakt, robusztus és karbantartás-mentes

Méretek (Ø x Ma)

93 mm x 121 mm

u

Megbízható, élénk fényű és hosszú élettartamú Xenon villanócsövekkel

Tömeg

180 g

u

12 V DC és 24 V DC üzemi feszültséghez

u

Szélsőséges környezeti feltételek között használható

A(z) FNS-320 jelzőfények univerzálisan használható optikai jelzőkészülékek.

Főbb funkciók
A jelzőfény lámpája az eszköz felső, átlátszó részén helyezkedik el. Amikor a tűzjelző központ aktiválja, másodpercenként egyszer villan.
A csatlakozások polaritáscsere ellen védettek.

Tanúsítványok és engedélyek
Régió

Tanúsítvány

Európa

CE

FNS-320-SRD, FNS-320-SYE,
FNS-320-SWH, FNS-320-SGR

Lengyelország

CNBOP

1229/2012 FNS-320-SRD

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet
• A készülék nem EN 54-23 tanúsítású. Nem használható tűzjelzőként az EU tagállamaiban.
• Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszerelvénnyel. A csomag nem tartalmazza.)
• A készülék felső része bajonettzárral kapcsolódik az
aljzathoz.
• A lencse csavarmenetes, eltávolítását biztonsági
csavar akadályozza.
• A készülék az alábbi központokhoz csatlakoztatható:
– FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy
FLM-420-NAC modullal
– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020

www.boschsecurity.com

Környezeti feltételek
Védettség az EN 60529 szabvány szerint

IP 21C (IP 65)*

Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C és +70 °C között

Megengedett relatív páratartalom
*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Különleges jellemzők
Fényteljesítmény

10 cd (1,25 J)

Villogási ütem

1 Hz

Rendelési információ
FNS-320-SRD jelzőfény, vörös, felületi szerelésű
helyi vizuális jelzésre
Rendelésszám FNS-320-SRD
FNS-320-SGR jelzőfény, zöld, felületi szerelésű
helyi vizuális jelzésre
Rendelésszám FNS-320-SGR
FNS-320-SYE jelzőfény, borostyánsárga, felületi szerelésű
helyi vizuális jelzésre
Rendelésszám FNS-320-SYE
FNS-320-SWH jelzőfény, áttetsző, felületi szerelésű
helyi vizuális jelzésre
Rendelésszám FNS-320-SWH
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Tesztgáz C-szenzorral
rendelkező füstérzékelőhöz

CO-tesztgázzal töltött szóróflakon C-komponenssel ellátott multiszenzoros érzékelőkhöz.
Tartalom: Kb. 4 l sűrített gáz
(12 db / csomag)

Rendelési információ

10

Tesztgáz C-szenzorral rendelkező füstérzékelőhöz
C érzékelővel ellátott kombinált érzékelőkhöz, DU = 12
db.
Rendelésszám FME-TEST-CO
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Tesztaeroszol
optikai füstérzékelőhöz

250 ml tesztaeroszollal töltött szóróflakon optikai füstérzékelőkhöz.
DU = 12 db

Rendelési információ
Tesztaeroszol optikai füstérzékelőhöz
DU = 12 db
Rendelésszám FME-TEST-SMOKE
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A minőség és az innováció
hagyománya
A Bosch neve már 125 éve egyet jelent
a minőséggel és a megbízhatósággal.
Innovatív technológiai megoldásainkat
világszerte a legmagasabb szintű
szervizzel és támogatással együtt
szolgáltatjuk.
A Bosch Security Systems büszke arra,
hogy olyan biztonságtechnikai,
kommunikációs és professzionális
audiomegoldások széles választékával
állhat az Ön rendelkezésére, amelyek
már a világ számos helyén
bizonyítottak, legyen szó kormányzati,
közintézményi vagy egyéb üzleti
alkalmazásról, iskolákról vagy családi
otthonokról.
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További információért látogasson el a
www.boschsecurity.hu honlapra, vagy
elküldheti kérdéseit e-mailben is a hu.
securitysystems@bosch.com címre.
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