
Rádiový systém detekce
požáru pro sítě LSN

 

   

Vlastnosti

u Vysoce efektivní díky jednoduché instalaci, flexibil-
ní rozšiřitelnosti a automatické konfiguraci

u Vysoká úroveň spolehlivosti přenosu a funkčnosti

u Sledování přenosové cesty

u Rádiový optický kouřový hlásič s vynikající odol-
ností proti rušení

u Možnost připojení až 30 rádiových optických
kouřových hlásičů nebo až 10 rádiových manuál-
ních tlačítkových hlásičů požáru na jeden rádiový
rozšiřující modul

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN pracuje
v novém pásmu SRD (Short Range Devices) pro zařízení
s krátkým dosahem 868–870 MHz, které bylo uvolněno
výhradně pro potřeby zabezpečovacích technologií. Pá-
smo SRD neruší průmyslové, vědecké a lékařské aplika-
ce s vysokým přenosovým výkonem a dlouhým dosahem.

Přehled systému

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN
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Č. Popis

1 Přepínač FET

2 Příjem dat

3 Přenos dat

4 Mikroprocesor pro zpracování a přenos dat

5 Napájecí napětí

6 Jazýčkový kontakt

7 Indikátory LED

8 Ochranný kontakt

9 Monitorování externího napájecího zdroje

10 SPU6001 Rádiový modul

Funkce

Rádiový systém detekce požáru LSN (rádiová buňka) se
skládá z Rádiového rozšiřujícího modulu FK 100 LSN a
až 30 Rádiových optických kouřových hlásičů DOW 1171
nebo až 10 rádiových Manuálních tlačítkových hlásičů
požáru SMF121. Rádiový rozšiřující modul se instaluje
do kruhového nebo rozvětveného vedení systému LSN a
tvoří rozhraní mezi rádiovými kouřovými hlásiči a
ústřednou EPS.
Přenos informací mezi hlásičem a rozšiřujícím modulem
je obousměrný. Je-li základní kanál obsazen externím sy-
stémem, je tato skutečnost ihned rozpoznána a rádiová
buňka přepne na sekundární kanál, aby byl zajištěn
přenos poplachu.

FK 100 LSN Rádiový rozšiřující modul
Do části LSN v rádiovém rozšiřujícím modulu je přivádě-
no napětí prostřednictvím kabelu sítě LSN. Připojený rá-
diový modul vyžaduje samostatný zdroj napájení.
Integrovaný mikrořadič řídí vazební členy a uživatelské
prvky a je odpovědný za přenos dat mezi rádiovým
kouřovým hlásičem a ústřednou EPS.
Zařízení FK 100 LSN je vybaveno bezpečnostním spína-
čem, paprskovým relé pro manuální aktivaci režimu kon-
figurace a třemi indikátory LED pro zobrazení provozní-
ho stavu.
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Rádiový rozšiřující modul splňuje standardní předpisy a
směrnice pro zabezpečovací systémy: EN 54, DIN
VDE 0833, VdS.

DOW 1171 Rádiový optický kouřový hlásič
Konfigurovatelný rádiový kouřový hlásič napájený z bate-
rií využívá spolehlivý princip rozptýleného světla s boč-
ním rozptylem. Ve spojení s moderním detekčním algo-
ritmem dosahuje jednotné formy odpovědi a přitom po-
skytuje vynikající odolnost vůči rušení. Stejný rádiový
modul je integrován do hlásiče a rádiového rozšiřujícího
modulu, kde slouží k obousměrnému přenosu informací.

SMF121 Rádiový manuální tlačítkový hlásič požáru
Rádiový manuální tlačítkový hlásič požáru SMF121 se
používá ke spuštění poplachu v případě požáru nebo ji-
ného nouzového stavu. Pomocí bezdrátového připojení
lze snadno připojit hlásič SMF121 a potřebnou rádiovou
patici SMF6120 (napájenou baterií) k rádiovému roz-
šiřujícímu modulu FK 100 LSN.

Certifikáty a osvědčení

Modul FK 100 LSN vyhovuje normám:
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Hlásič DOW 1171 vyhovuje normě:
• EN54-7:2000/A1:2002

Rádiový modul použitý v Rádiovém rozšiřujícím modulu
FK 100 LSN, Rádiovém optickém kouřovém hlásiči
DOW 1171 a v Rádiové patici SMF6120 je certifikován
v následujících zemích (licence rádiového vysílaní v sou-
ladu s PŘÍLOHOU 4, Směrnice 99/5 ES Rádiové rozpo-
znávání, CE 0123 (!)):
Rakousko (A), Belgie (B), Chorvatsko (HR), Dánsko
(DK), Německo (D), Itálie (I), Lucembursko (L), Nizoze-
mí (NL), Norsko (N), Portugalsko (P), Španělsko (E),
Slovensko (SK), Slovinsko (SLO), Švédsko (S), Švýcar-
sko (CH), Velká Británie (GB).

Oblast Certifikace

Evropa CPR 0786-CPR-21077 DOW 1171

Německo VdS G 211065 DOW 1171

VdS G 211071 FK 100 LSN

Evropa CE DOW 1171

CE FK 100 LSN

CE SMF 6120

CPD 0786-CPD-21080 FK 100 LSN

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Mezní hodnoty
• K jednomu Rádiovému rozšiřujícímu modulu

FK 100 LSN lze připojit až 30 Rádiových optických
kouřových hlásičů DOW 1171.

• Pro každou zpracující sestavu sítě LSN je povoleno
až 127 prvků sítě LSN. Každý rádiový rozšiřující mo-
dul a rádiový kouřový hlásič nebo rádiový manuální
tlačítkový hlásič požáru se považuje za jeden prvek
sítě LSN, např. např. s maximálním počtem
kouřových hlásičů: 
1 FK 100 LSN + 30 DOW 1171 = 31 prvků sítě LSN.

• Pokud je v jedné oblasti nainstalováno několik mo-
dulů FK 100 LSN, je mezi jednotlivými rádiovými roz-
šiřujícími moduly nutno zachovat minimální vzdále-
nost 2 m.

• Navíc je nutné dodržet maximální vzdálenost 40 m a
tlumení 90 dB mezi rádiovými rozšiřujícími moduly a
rádiovými kouřovými hlásiči (viz Návrh rádiové buň-
ky).

• K dispozici je 16 rádiových kanálů. Rádiové rozšiřují-
cí moduly automaticky hledají volný kanál v povole-
ném rozsahu. Základní rádiové kanály lze zobrazit
pomocí programu WinPara nebo FSP-5000-RPS. 
To znamená, že v oblasti může být instalováno maxi-
málně 16 rádiových rozšiřujících modulů (doporučuje
se nejvýše 10, kdy max. vzdálenost je 40 m, max.
útlum 90 dB). Instalaci dalších rádiových rozšiřujících
modulů je třeba zkontrolovat podle konkrétního
případu a s uvážením toho, zda rádiové pásmo neruší
pásmo první skupiny rádiových rozšiřujících modulů
(s max. 16 rádiovými rozšiřujícími moduly).

• Rádiové rozšiřující moduly a rádiové kouřové hlásiče
nesmí být instalovány v kovových skříňkách.

• Je potřebné vzít v úvahu nezbytný prostor pro
údržbu např. výměnu baterií) a opravy.

Připojení a napájení
• Modul FK 100 LSN nesmí být připojen k odbočkové-

mu vazebnímu členu NAK 100 LSN.
• Modul, mikroprocesor a periferní zařízení vyžadují

samostatné napájení.
• Prvky LSN členu FK 100 LSN jsou napájeny pomocí

dvou vodičů v lince LSN.
• Pro zajištění napájení následujících prvků sítě LSN

lze zapojit do okruhu dvouvodič samostatného napá-
jení.

Poznámka
Při odpojení napájení členu FK 100 LSN je nutné
vyjmout baterie z rádiových kouřových hlásičů!

Příslušenství
• Nejsou-li známy konstrukce zdí a další konstrukční

vlastnosti budovy, provádí se v zájmu zajištění spo-
lehlivějšího plánování měření intenzity pole pomocí
Rádiové testovací jednotky DZW 1171.

• Software Radiospy s bezdrátovou jednotkou pro
měření intenzity pole je praktický nástroj pro
ověření plánování rádiové buňky a její grafické zo-
brazení pomocí stolního nebo přenosného počítače.

• Označení hlásiče DBZ 1193A pro hlásič DOW 1171
obsahuje držák z polykarbonátu s krytem pro uchy-
cení identifikačního štítku.

• Nástroj pro výměnu hlásičů zajišťuje pohodlnou vý-
měnu Rádiových optických kouřových hlásičů
DOW 1171.

• K uvádění bezdrátových systémů do provozu bez
ústředny EPS (FACP) je potřebný magnet, kterým se
aktivuje jazýčkový kontakt v rádiovém rozšiřujícím
modulu.
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Konstrukce zařízení FK 100 LSN
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Ozn. Popis

1 Kryt s uloženými kabely s optickými vlákny

2 Dolní část krytu

3 Předem připravené vstupy a výstupy pro povrchovou montáž
kabelových průchodů

4 Šroub pro upevnění krytu

5 Optická vlákna pro displej LED signalizace provozního stavu

6 Jazýčkový kontakt

7 Rádiový modul

8 Deska vazebního členu

9 Ochranný kontakt

10 Displej LED signalizace provozního stavu

11 Svorkovnice

Návrh bezdrátové buňky
• Dosah, který lze docílit rádiovým systémem v budo-

vě, obecně závisí na odrazivosti a absorpčních vlast-
nostech použitých materiálů a na provedení stropů a
stěn.

• Mezi bezdrátovými prvky není nutná přímá viditel-
nost.

• Rádiový rozšiřující modul musí být umístěn
uprostřed mezi rádiovými kouřovými hlásiči nebo
manuálními tlačítkovými hlásiči požáru. Vzhledem
k tomu, že rádiový signál se šíří kulově, není připoje-
ní omezeno na jediné poschodí.

• Chcete-li stanovit skutečné tlumení na místě instala-
ce, je k tlumení způsobenému vzdáleností nutné
přičíst hodnoty oslabení každého stavebního prvku
(zdí, stropů). Celkový útlum přenosové cesty nesmí
překročit 90 dB.

• Limitní hodnoty a příklady výpočtu se vztahují jak na
rádiové spojení mezi rádiovým rozšiřujícím modulem
a rádiovým kouřovým hlásičem, tak na rádiové spoje-
ní mezi dvěma rádiovými rozšiřujícími moduly.

Útlum přenosové cesty v závislosti na vzdálenosti
s přímou viditelností:

• V budovách se při zdvojnásobení vzdálenosti mezi
rádiovým rozšiřujícím modulem a rádiovým hlásičem
zvýší hodnota útlumu o 16 až 17 dB.

Vzdálenost [m] 5 10 15 20 25 30 40

Útlum [dB] 40 57 67 74 79 83 90

Útlum způsobený stavebními prvky v budovách:

Stavební prvek Hodnoty útlumu

Příčky Velmi nízký 1 dB

Suché cihlové zdi anebo betonové zdi či
stropy

Nízký 6 dB

Vápencové cihly Průměrný -10 d
B

Vápencové stavební bloky Průměrný -10 d
B

Zdi s dřevěným rámem nebo obložené
dřevem

Průměrný -10 d
B

Vlhké cihlové zdi Průměrný -10 d
B

Omítnutý sádrokarton, dvojité zdi Vysoký 15 d
B

Beton vyztužený ocelí Vysoký -30 d
B

Silné vlhké cihlové zdi Velmi vy-
soký

40 d
B

Příklad výpočtu
Rádiový rozšiřující modul FK 100 LSN se montuje pod
železobetonový strop. Příčky jsou betonové.

SMF121

4

4 m

Ozn. Popis

1–3 Přenosové cesty, viz příklad výpočtu

A Železobetonový strop

B Betonová zeď

Přenosová cesta  1:
Vzdálenost 5 m + železobetonový strop = 40 dB + 30 dB
= 70 dB
Přenosová cesta 2:
Vzdálenost 15 m + železobetonový strop + betonová zeď
= 67 dB + 30 dB + 6 dB = 103 dB
Přenosová cesta 3:
Vzdálenost 10 m + betonová zeď = 57 dB + 6 dB = 63 dB
Přenosová cesta 4:
Vzdálenost 4 m = 35 dB
Přenosové cesty 1, 3 a 4 lze použít: 
celkový útlum < 90 dB.
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Hlásič pro přenosovou cestu 2 je již mimo dosah: 
celkový útlum 103 dB je větší než přípustný celkový
útlum 90 dB.

Zahrnuté díly

FK 100 LSN Rádiový rozšiřující modul

Mn
ožs
tví

Součásti

1 Rádiový rozšiřující modul FK 100 LSN včetně propojovacích
svorek

Rádiový optický kouřový hlásič DOW 1171

Mn
ožs
tví

Součásti

1 Rádiový optický kouřový hlásič

2 9V lithiová baterie

1 Patice hlásiče

SMF121 Rádiový manuální tlačítkový hlásič požáru

Mn
ožs
tví

Součásti

1 SMF121 Rádiový manuální tlačítkový hlásič požáru

Poznámka
Při objednání Rádiového manuálního tlačítkové-
ho hlásiče požáru SMF121 je třeba objednat i
jednu Rádiovou patici SMF6120 a dvě Lithiové
baterie 3,6 V HFM‑BAT.

Technické specifikace

FK 100 LSN Rádiový rozšiřující modul

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí  

• Prvky LSN +10 až +33 V DC

• Další komponenty +20 až +30 V DC

Odběr proudu  

• Prvky LSN 6 mA

• Další komponenty < 20 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š × V × H) 135 × 100 × 35,7 mm

Materiál krytu Plast ABS, Terluran

Barva Světle šedá, odstín RAL 9002

Hmotnost Přibližně 200 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 30

Přípustná provozní teplota -10 až +55 °C

Návrh

Maximální dosah v budovách 40 m

Maximální počet modulů
FK 100 LSN

16

Maximální počet hlásičů
DOW 1171

30 na jeden modul FK 100 LSN

Maximální počet hlásičů
SMF121

10 na jeden modul FK 100 LSN

Speciální vlastnosti

Rozsah kmitočtu 868 až 870 MHz (pásmo SRD)

Odstup kanálů 25 kHz

Vysílací výkon Maximálně 5 mW

DOW 1171 Rádiový optický kouřový hlásič

Elektrické vlastnosti

Napájecí napětí Dvě 9V lithiové baterie

Životnost baterií Přibližně 5 let

Průměrný odběr proudu 0,07 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š × V × H) Ø 119 × 73 mm

Materiál krytu Plast PC/ABS

Barva krytu Bílá, podobná odstínu RAL 9002

Hmotnost Přibližně 335 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 44

Přípustná provozní teplota -10 až +55 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % při T < 34 °C

Návrh

Dosah v budovách 40 m

Maximální počet hlásičů
DOW 1171

30 na jeden modul FK 100 LSN

Speciální vlastnosti

Princip detekce Měření rozptýleného světla
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Rádiový manuální tlačítkový hlásič požáru SMF121
s Rádiovou paticí SMF6120

Elektrické vlastnosti

Napájecí napětí Dvě lithiové baterie 3,6 V

Životnost baterií Přibližně 5 let

Odběr proudu 0,06 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š × V × H)  

• SMF121 125 × 125 × 36,5 mm

• SMF6120 116,3 × 116,3 × 42 mm

• SMF121 včetně
SMF6120

125 × 125 × 56,5 mm

Materiál krytu ABS

Indikátor LED červená

Barva krytu červená RAL 3000

Hmotnost  

• SMF121 cca 200 g

• SMF6120 cca 185 g

• HFM-BAT cca 20 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -10 až +55 °C

Přípustná relativní vlhkost Maximálně 95 %

Třída krytí podle EN 60529 IP 43

Návrh

Maximální dosah v budovách 30 m

Maximální počet hlásičů SMF121 10 na jeden modul FK 100 LSN

Informace o objednání

FK 100 LSN Rádiový rozšiřující modul
Bezdrátový vazební člen až pro 30 bezdrátových opticko-
kouřových hlásičů nebo 10 bezdrátových manuálních tla-
čítkových hlásičů požáru
Číslo objednávky FK 100 LSN RF

DOW 1171 Rádiový optický kouřový hlásič
pro připojení k Bezdrátovému vazebnímu členu
FK 100 LSN
Číslo objednávky DOW1171-D

DBZ 1193A Označení hlásiče
Číslo objednávky DOW1171-ident

Nástroj pro výměnu hlásičů DO 1101 A Ex a DOW 1171
Lze připevnit pouze na servisní tyče Siemens
Číslo objednávky FAA-RTL-SIEMENS

SMF121 Rádiový manuální tlačítkový hlásič požáru
pro připojení k Bezdrátovému vazebnímu členu
FK 100 LSN

Objednejte si samostatně: 1× Bezdrátovou patici
SMF6120, 2× Lithiovou baterii HFM‑BAT 3,6 V pro patici
SMF6120
Číslo objednávky SMF121

SMF6120 Rádiová patice
Číslo objednávky SMF6120

HFM‑BAT Lithiová baterie 3,6 V pro patici SMF6120
Číslo objednávky HFM-BAT
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