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FPA‑5000 Modulární ústředna
EPS s funkčními moduly

Vlastnosti

u Modulární konfigurace umožňuje snadné rozšíření

u Propojení až 32 řídicích jednotek ústředny, exter-
ních ovládacích panelů a serverů OPC

u Propojení několika kruhových vedení CAN pomocí
vysoce výkonné páteřní sítě Ethernet s redundancí

u Instalace a automatická detekce funkčních modulů
pouhým zasunutím do sběrnice ústředny

u Připojení do systému BIS (Building Integration Sy-
stem) prostřednictvím serveru OPC

Zásluhou modulární konfigurace lze inovativní Modulární
ústřednu EPS FPA‑5000 snadno přizpůsobit místním
podmínkám a předpisům. Díky různým funkčním modu-
lům je přizpůsobení specifickým parametrům připojení
pro příslušnou zemi zrovna tak rychlé jako vlastní zpra-
cování poplachů.
Ústředna EPS je k dispozici se dvěma různými skříněmi:

• Skříň pro montáž přímo na stěnu
• Skříně pro instalaci do rámu, které se připevňují do

montážního rámu a lze je otáčet.
Pomocí speciálních montážních souprav lze skříně
připevnit do 19" (482,6mm) racků. Všechny skříně lze
rozšířit různými přídavnými skříněmi, aby vyhovovaly ve-
škerým možným aplikacím.
Externí ovládací panel FMR‑5000 nabízí decentralizova-
nou obsluhu ústředny nebo sítě ústředen.
Zásluhou externích rozhraní CAN a Ethernet lze vzájem-
ně propojit několik řídicích jednotek ústředny a exter-
ních ovládacích panelů. Pomocí struktury s jedním kru-
hovým vedením nebo struktur s více kruhovými vedeními
a páteřní sítí Ethernet lze síť přizpůsobit podmínkám té-
měř každé aplikace.

Síť CAN/Ethernet

1 Ústředna EPS

2 Externí ovládací panel

Rozhraní Ethernet navíc umožňuje provést připojení
k systému správy budov (Building Integration System
(BIS) od společnosti Bosch) prostřednictvím serveru
OPC.
Systémy FPA‑5000 lze připojit k Univerzálnímu zabezpe-
čovacímu systému Bosch UGM 2040, a integrovat tak do
rozsáhlého síťového systému.
Konfigurace celého systému detekce požáru se provádí
prostřednictvím přenosného počítače s programovacím
softwarem FSP-5000-RPS.

Přehled systému

Modulární ústředna EPS FPA-5000 | Modulární ústředna EPS FPA-5000 | 9
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Č
í
s
.

Popis

A Funkční moduly

B Karty adres

C Řídicí jednotka ústředny

D Distribuční jednotka, volitelná

E Krátká sběrnice ústředny

F Držák napájecího zdroje (instalovaný do skříně pro montáž do
rámu při výrobě)

G Napájecí zdroj

H Skříň (v tomto případě HCP 0006 A)

I Dlouhá sběrnice ústředny

L Akumulátory

M Externí ovládací panel

Funkce

Ovládání / zpracování zpráv
Obsluha a zpracování všech zpráv jsou snadné a intuitiv-
ní zásluhou ergonomicky navrženého ovládacího panelu
s dotykovou obrazovkou TFT nabízející ovládání pomocí
nabídek a vícebarevné zobrazení. K tomuto účelu slouží
trvale umístěná tlačítka na pravém, dolním a horním
okraji displeje a také variabilně umístěná virtuální tlačít-
ka na dotykovém displeji.

Modulární struktura ústředny EPS FPA‑5000
Modulární ústředna EPS FPA‑5000 poskytuje vzhledem
ke své modulární struktuře úplnou flexibilitu a tím i řeše-
ní upravená na míru libovolné aplikaci.
V závislosti na požadavcích lze při návrhu vybírat z násle-
dujících možností:
1. Typ skříně: instalace do rámu nebo montáž na stěnu

– Výběr základní skříně
– Volitelné přídavné skříně
– Volitelné skříně pro napájecí zdroj
– Volitelné soupravy pro instalaci do 19"

(482,6mm) racků
2. Řídicí jednotka s klávesnicí

– Výběr z různých jazykových variant
3. Sběrnice ústředny

– Výběr podle typu skříně nebo počtu požadova-
ných funkčních modulů

4. Funkční moduly
– Výběr na základě návrhu a požadavků specific-

kých pro příslušnou zemi
5. Napájecí zdroj

– Akumulátory
– Příslušenství pro přídavný napájecí zdroj
– Držáky napájecího zdroje jsou do skříní pro in-

stalaci do rámu předinstalovány při výrobě
– U skříní pro montáž na stěnu se držáky napájecí-

ho zdroje vybírají podle potřeby
6. Doplňkové příslušenství

– Přední dvířka
– Tiskárna se skříní pro instalaci do rámu
– Sady kabelů pro speciální aplikace

Moduly
Funkční moduly jsou samostatné zapouzdřené jednotky,
které lze zasunout do libovolného slotu ústředny pomocí
technologie „plug-and-play“. Napájení a přenos dat do
ústředny jsou tak zajištěny automaticky bez jakéhokoliv
dodatečného nastavení. Modul je automaticky rozpo-
znán ústřednou a funkcemi ve výchozím provozním reži-
mu.
Kabeláž k externím komponentům je připojena pomocí
kompaktních konektorů nebo svorek se šrouby.
Při výměně je pouze potřebné znovu zasunout konekto-
ry. Není již vyžadována rozsáhlá výměna kabeláže.

Modul Popis

BCM‑0000‑B Bateriový modul
• modul pro ovládání baterie a napájení

ANI 0016 A Signalizační modul
• vybavený 16 červenými a 16 žlutými indi-

kátory LED, volně programovatelný

LSN 0300 A Modul 300 mA LSN improved
• pro připojení kruhového vedení LSN s až

254 prvky s technologií LSN improved
nebo 127 standardními prvky LSN, maxi-
mální linkový proud 300 mA

LSN 1500 A Modul 1500 mA LSN improved
• pro připojení kruhového vedení LSN s až

254 prvky s technologií LSN improved,
maximální linkový proud 1 500 mA, nebo
s až 127 standardními prvky LSN, maxi-
mální linkový proud 300 mA

FPE‑5000‑UGM Modul rozhraní
• pro připojení systému UGM‑2020

CZM 0004 A Modul pro 4 konvenční zóny
• pro připojení stávajících konvenčních pe-

riferií, zajišťuje čtyři sledované konvenční
linky.

IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA
• je vybaven rozhraním S20, RS232 a S1
• pro propojení se systémem evakuačního

rozhlasu Plena přes rozhraní RS232

IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232
• dvě rozhraní RS323
• pro propojení se systémem evakuačního

rozhlasu Plena, tiskárnou nebo přenos-
ným počítačem

ENO 0000 B Modul pro připojení ZDP, KTPO a dalších zařízení
pro HZS

• pro připojení zařízení požární ochrany
podle normy DIN 14675

IOP 0008 A Modul pro 8 vstupů/výstupů
• s 8 digitálními vstupy a 8 výstupy

otevřeného kolektoru

RML 0008 A Modul relé
• s 8 relé pro nízkonapěťové aplikace

RMH 0002 A Modul relé
• s 2 relé pro napájení ze sítě (250 V) a se

vstupy zpětné vazby (lze použít i jako roz-
hraní k hasicím systémům)

NZM 0002 A Modul NAC signalizačních prvků
• se dvěma sledovanými primárními výstu-

py
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Propojení do sítě
V rámci jedné sítě lze propojit až 32 řídicích jednotek
ústředny, externích ovládacích panelů a server OPC.
V závislosti na požadavcích aplikace lze řídicí jednotky
ústředny a externí ovládací panely uspořádat do skupin
a definovat jako síťový nebo místní uzel. V rámci skupiny
lze zobrazit pouze stavy ústředen pro stejnou skupinu.
Síťové uzly umožňují zobrazit a ovládat stavy všech
ústředen bez ohledu na skupiny. Místní uzly zobrazují
stavy příslušné ústředny.
Pro připojení do sítě přes rozhraní CAN nebo Ethernet
lze zvolit následující topologie připojení:

• Záložní kruhové vedení přes rozhraní CAN1 a CAN2
(maximálně 32 uzlů)

• Kruhové vedení Ethernet (maximálně 32 uzlů)
• Více kruhových vedení CAN s páteřní sítí Ethernet

a až 32 uzly
Pro připojení do sítě pomocí optických vláken lze použít
různé převodníky. Podrobné informace o vhodných ty-
pech převodníků a maximálních délkách vedení nalezne-
te v průvodci připojením do sítě pro ústřednu EPS
FPA-5000 (je dostupný ke stažení).

Detekční body
Karty adres aktivují detekční body. Ústředna EPS
FPA‑5000 řídí až 4 096 detekčních bodů.
Každý prvek a vstup, který po naprogramování může
spustit poplach, vyžaduje detekční bod.
Vstupy jsou považovány za detekční body, pokud jsou
patřičně naprogramovány v programovacím softwaru
FSP‑5000‑RPS.
To platí pro všechny manuální tlačítkové hlásiče požáru
a automatické hlásiče i pro následující moduly a vazební
členy vzhledem k jejich vstupům:

Moduly Detekční body

CZM 0004 A Až 4

IOP 0008 A Až 8

ENO 0000 B Vyžaduje detekční bod pouze v případě, že
je připojen rozpojovací prvek FSE a je napro-
gramován prostřednictvím programovacího
softwaru FSP-5000-RPS

Rozhraní Detekční body

FLM-420/4-CON Až 2

FLM-420-I8R1-S Až 8

FLM-420-I2 Až 2

FLM-420-O8I2-S Až 2

FLM-420-O1I1 Až 1

FLM-420-RLE-S Až 2

FLM-420-EOL-2W-W 1 detekční bod pro každý vazební člen

Následující členy nevyžadují přiřazení detekčních bodů:
FLM‑420‑NAC, FLM‑420‑RHV, FLM‑420‑RLV1,
FLM‑420‑RLV8, FLM‑420‑O2.
Signalizační zařízení a výstupy nejsou opatřeny detekční-
mi body!

Certifikáty a osvědčení

Poskytované možnosti v souladu s normou
EN 54‑2:1997/A1:2006 zahrnují:

• Výstup pro zařízení pro signalizaci požáru

• Řízení zařízení zajišťujícího směrování požárního po-
plachu

– Výstup pro zařízení zajišťující směrování požár-
ního poplachu

– Vstup pro potvrzení poplachu ze zařízení zajišťu-
jícího směrování požárního poplachu

• Výstupy pro zařízení protipožární ochrany
– Výstup typu A
– Výstup typu B
– Výstup typu C
– Sledování poruch zařízení protipožární ochrany

• Zpoždění na výstupech
• Závislosti na více než jednom poplachovém signálu

– Závislost typu A
– Závislost typu B

• Počítadlo poplachů
• Podmínka upozornění na poruchu

– Signály poruchy z bodů
– Úplný výpadek napájení
– Výstup pro zařízení zajišťující směrování upozor-

nění na poruchu
• Deaktivovaná podmínka

– Deaktivace adresovatelných bodů
• Podmínka testu

Oblast Certifikace

Evropa CE FPA-5000

4620/DT/2010 FPA-5000

Evropa CPD 0786-CPD-20818 FPA 5000

Německo VdS-S S205106 BS FPA

VdS G 205106 FPA-5000_G205106

DIBt Z-6.5-2027 (B) FSA 5000 LSN

DIBt Z-6.5-2027 (E) FSA 5000 LSN

Švýcarsko VKF AEAI 19197 FPA 5000

Rakousko 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

Belgie BOSEC TCC2-894/a

Polsko CNBOP 1793/2013 FPA-5000

Dánsko DANAK 232.264 FPA 5000/1200 system cer-
tifikat EN54-13

Česká repu-
blika

TZÚS 080-011414 FPA-5000

Maďarsko TMT TMT-32/2005 FPA-5000

MOE UA1.016.0008784-11 FPA 5000

MOE UA1.016.0137711-13 FPA-5000

Singapur PSB CLS1B 13068137901 FPA-5000

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Při návrhu je nutné brát v úvahu normy a směrnice
příslušné země.

• Je nezbytné dodržet podmínky připojení k místním
úřadům a institucím (policie, hasiči).

• Přednostně se používá kruhové zapojení, protože
kruhová vedení mají v porovnání s rozvětvenými ve-
deními vyšší úroveň zabezpečení.
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• Na jednom kruhovém nebo rozvětveném vedení lze
kombinovat vazební členy LSN a hlásiče LSN.

• Pro smíšená připojení prvků s technologií LSN clas-
sic a prvků s technologií LSN improved je povoleno
maximálně 127 prvků.

• Stávající konvenční hlásiče lze připojit k modulu
CZM 0004 A. Modul CZM 0004 A poskytuje čtyři
stejnosměrné primární linky (zóny).

• Podle normy EN 54‑2 je u ústředen s více než
512 hlásiči/tlačítky vyžadováno záložní připojení. Za
tímto účelem se používá druhá základní skříň s dru-
hou řídicí jednotkou ústředny MPC.

• Pro zajištění činnosti systému detekce požáru v sou-
ladu s normou EN 54‑13 je nutné zakončit každé roz-
větvené vedení a odbočku T zakončovacími moduly.

Obecná omezení systému

 Maximální počet

Ústředny / externí ovládací panely / server OPC
v síti

 

• Záložní kruhové vedení CAN 32

• Kruhové vedení Ethernet 32

• Několik kruhových vedení CAN s páteřní
sítí Ethernet

32

• Topologie sběrnice 8

Detekční body / detekční zóny  

• Samostatné prvky 4096

• V síti 32512

• V síti, na jednu ústřednu 2032

Omezení pro ústřednu EPS

Sady, např. skupina odpojených prvků 128

Celkový počet modulů na jednu ústřednu 46

Tiskárna 4

Počítadlo poplachů (externí, interní, revize) 3

Počet záznamů v databázi událostí 10000

Programovací rozhraní FSP-5000-RPS 1

Kanál časového řízení 20

Programy časového řízení 19

Programování definovaných dnů 365

Uživatel 200

Úroveň přístupu 4

Omezení počtu funkčních modulů v systému

Funkční modul Maximální počet

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

Omezení systému pro každý modul LSN 0300 A
• Připojit lze až 254 prvků s technologií LSN improved

version nebo 127 prvků s technologií LSN classic
• Výstupní proud

– LSN 0300 A: až 300 mA
– LSN 1500 A: až 1 500 mA

• Délka kabelu
– LSN 0300 A: až 1 600 m
– LSN 1500 A: až 3 000 m

• Možnost použití nestíněných kabelů

Poznámka
Díky programovacímu softwaru FSD (Fire System
Designer) je plánování ústředen EPS s ohledem
na omezení (např. co do délky kabelů a napájení)
rychlé a snadné.

Poznámky k instalaci
• Ústředny EPS lze instalovat pouze v suchých, či-

stých místnostech.
• Pro zajištění optimální životnosti akumulátorů by

měla být ústředna provozována na místech s běžnou
pokojovou teplotou.

• Musí být zajištěny následující okolní podmínky:
– Přípustná okolní teplota: 

−5 °C až 50 °C
– Přípustná relativní vlhkost: 

Maximálně 95 %, nekondenzující
• Ovládací a signalizační prvky by měly být umístěny

v úrovni očí.
• Skříně pro instalaci do rámu vyžadují volný prostor o

šířce alespoň 230 mm vpravo od poslední skříně.
Tento prostor slouží pro natočení připevněné skříně
při připojování, údržbě a opravách.

• Pod ústřednou a vedle ní by měl být zachován do-
statečný prostor pro jakákoliv možná rozšíření, např.
pro přídavný napájecí zdroj nebo přídavnou skříň.

• Neprovozujte zařízení vykazující kondenzaci vlhkosti.
• Používejte pouze montážní materiály stanovené spo-

lečností BOSCH ST. V opačném případě nelze zaru-
čit odolnost proti rušení.

• Při připojení k systému správy budov Bosch (Buil-
ding Integration System (BIS) od společnosti
Bosch) prostřednictvím sítě Ethernet a serveru OPC
u zodpovědného správce sítě ověřte, zda v případě,
kdy síť pokrývá více budov,

– je síť navržena pro připojení více budov (např.
že nehrozí rušení různými potenciály uzemnění),

– všichni uživatelé jsou přiřazeni k síti.
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Informace o objednání

BCM‑0000‑B Bateriový modul
sleduje napájení ústředny EPS a nabíjení akumulátorů
Číslo objednávky BCM-0000-B

ANI 0016 A Signalizační modul
zobrazuje stav 16 samostatně programovatelných de-
tekčních bodů
Číslo objednávky ANI 0016 A

LSN 0300 A Modul 300 mA LSN improved
pro připojení kruhového vedení LSN s až 254 prvky
s technologií LSN improved nebo 127 prvky s technolo-
gií LSN classic a maximálním linkovým proudem 300 mA
Číslo objednávky LSN 0300 A

FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T
vyhovující normě EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-420-EOL2W-W

LSN 1500 A Modul 1500 mA se zdokonalenou techno-
logií LSN
pro připojení kruhového vedení LSN s až 254 prvky
s technologií LSN improved a maximálním linkovým pro-
udem 1 500 mA nebo s až 127 prvky s technologií LSN
classic a maximálním linkovým proudem 300 mA
Číslo objednávky LSN 1500 A

FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T
vyhovující normě EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-420-EOL2W-W

FPE 5000 UGM Modul rozhraní
pro připojení ústředen EPS FPA‑5000 a FPA-1200
k nadřazeným systémům (UGM 2020, FAT 2002/RE,
FSM‑2000)
Číslo objednávky FPE-5000-UGM

CZM 0004 A Modul pro 4 konvenční zóny
pro připojení konvenčních periferních zařízení, poskytuje
čtyři sledované konvenční linky
Číslo objednávky CZM 0004 A

FLM-320-EOL2W Konvenční dvouvodičový zakončovací
modul
pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě
EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-320-EOL2W

IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA
poskytuje po jednom rozhraní S20, RS232 a S1
Číslo objednávky IOS 0020 A

IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232
pro připojení dvou zařízení, např. systému evakuačního
rozhlasu Plena, přenosného počítače nebo tiskárny, přes
dvě nezávislá sériová rozhraní
Číslo objednávky IOS 0232 A

ENO 0000 B Modul pro připojení ZDP
pro připojení zařízení požární ochrany v souladu s nor-
mou DIN 14675
Číslo objednávky ENO 0000 B

CPA 0000 A Sada kabelů pro AT 2000
Používá se k propojení jednotky AT 2000 s řídicí jednot-
kou MPC a modulem ENO 0000 B.
Číslo objednávky CPA 0000 A

IOP 0008 A Modul pro 8 vstupů/výstupů
pro jednotlivá zobrazovací zařízení nebo pro flexibilní
připojení různých elektrických zařízení, poskytuje osm
nezávislých digitálních vstupů a osm výstupů
s otevřeným kolektorem
Číslo objednávky IOP 0008 A

RML 0008 A Modul relé 
poskytuje 8 relé s přepínacími kontakty (typ C) pro ní-
zké napětí
Číslo objednávky RML 0008 A

RMH 0002 A Modul relé 
poskytuje 2 relé s přepínacími kontakty (typ C) pro vyso-
ké napětí, pro sledované připojení vnějších prvků se
zpětnou vazbou
Číslo objednávky RMH 0002 A

NZM 0002 A Modul NAC signalizačních prvků
pro připojení 2 oddělených linek zón signalizačních
zařízení, poskytuje 2 sledované primární linky
Číslo objednávky NZM 0002 A

Hardwarové příslušenství

FLM-320-EOL2W Konvenční dvouvodičový zakončovací
modul
pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě
EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-320-EOL2W

FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T
vyhovující normě EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-420-EOL2W-W

FDP 0001 A Plastová záslepka
Pro volné sloty pro moduly
Číslo objednávky FDP 0001 A

PSK 0001 A Etikety pro označení, široké
20 archů, každý s 6 pruhy etiket, na které lze tisknout,
pro funkční moduly BCM‑0000‑B, LSN 0300 A,
LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A,
CTM 0002 A a ENO 0000 B
Číslo objednávky PSK 0001 A

PSL 0001 A Etikety pro označení, malé
20 archů, každý s 10 etiketami, na které lze tisknout, pro
Signalizační modul ANI I0016 A
Číslo objednávky PSL 0001 A
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BCM‑0000‑B Bateriový modul

Vlastnosti

u Dva výstupy, každý s proudem 2,8 A při napětí
24 V

u Teplotou řízené nabíjení a sledování akumulátorů
v souladu s normou EN 54‑4:1997/A2:2006

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Bateriový modul BCM-0000-B monitoruje napájení celé
ústředny. Ovládá nabíjení až čtyř akumulátorů (12 V /
24 Ah až 12 V / 26 Ah nebo 12 V / 36 Ah až 12 V /
45 Ah). Napájení je řízeno teplotou a časem.
Tlačítko má tři funkce, které závisí na stavu bateriového
modulu:

• Stlačením tlačítka se aktivuje test indikátorů LED
jednotky.

• Tlačítko spouští nabíjení akumulátorů, pokud je je-
jich napětí mezi 18 V a 21 V. K nabíjení je vyžadová-
no napájení z elektrické sítě.

• Obnovení výchozího stavu výstupů 24 V. Pokud do-
jde k chybě, výstup je deaktivován.

Přehled systému

Popis Konektor

24V +/- Výstup maximálně 2,8 A (s možností na-
pájení z akumulátorů)

24V +/- Výstup maximálně 2,8 A (s možností na-
pájení z akumulátorů)

MAIN +/- Napájecí zdroj UPS

MAIN FAULT Vstup signálu poruchy elektrické sítě

BAT1 +/- Dvojice akumulátorů 1

BAT2 +/- Dvojice akumulátorů 2

FAULT AC - Výstup signálu poruchy napájení z elek-
trické sítě

FAULT BAT- Výstup signálu poruchy akumulátorů

FAULT Σ- Výstup signálu hromadné poruchy

FAULT + Výstup signálu +

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Nepoužívejte výstupy 24 V zapojené paralelně.
• Pro systémy FPA-5000 s Řídicí jednotkou ústředny

MPC xxxx A je nutné použít Bateriový modul
BCM 0000 A.

Specifikace pro konfiguraci bateriových modulů
• S 1 až 4 moduly BCM:

– Maximálně 2 moduly na začátku první sběrnice
ústředny

– Maximálně 2 moduly na konci poslední sběrnice
ústředny
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• S 5 až 8 moduly BCM:
– 2 moduly na začátku první sběrnice ústředny

(BCM 1 a 2)
– 2 moduly na konci poslední sběrnice ústředny

(BCM 3 a 4)
– Další moduly BCM podle obrázku

Čís. Popis

1 Oblast 1

2 Oblast 2

– Odběr proudu modulů BCM nesmí v oblasti 1
překročit 10 A.

– Odběr proudu modulů BCM nesmí v oblasti 2
překročit 10 A.

– To platí pouze pro odběr proudu spotřebiči za-
těžujícími výstupy (1) 24 V a (2) 24 V.

Výpočet klidového proudu podle normy EN 54‑4

Výsledkem vzorce (1) je maximální proud ústředny vyža-
dovaný k poskytnutí určité doby vyrovnání (Imax,Standby).
Výsledkem vzorce (2) je maximální proud ústředny, po-
kud je uvažováno současné nabíjení akumulátorů (Imax,A).
Podle vzorce (3) vychází vyžadovaný klidový proud
ústředny (Inom) z menší ze dvou maximálních hodnot pro-
udu ústředny.
Parametr:

• tStandby = doba vyrovnávání v hodinách
• IAlarm = maximální proud při poplachu (Imax,B)
• CBatt = kapacita akumulátoru v Ah

Přijatelné jsou následující kapacity:

• 24–26 Ah a 36–45 Ah pro 2 akumulátory
• 48–52 Ah a 72–90 Ah pro 4 akumulátory

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 BCM-0000-B Bateriový modul

1 Sada kabelů se 2 připojovacími kabely:
BCM – akumulátor (90 cm) a akumulátor – akumulátor
(17 cm)

Poznámka
Pokud jsou akumulátory umístěny ve skříni pro
napájecí zdroj, je potřebná sada kabelů
CBB 0000 A (délka kabelu jednotka BCM – aku-
mulátor 180 cm).

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20,4 až 30 V DC

Odběr proudu  

• Pohotovostní režim 25 mA

• Porucha 40 mA

Výstupy napětí  

• 2 výstupy, spínané +24 V (20,4–30 V)
2,8 A
zálohované napájením z akumulá-
torů (programovatelné)

Kapacita výstupů 
BAT FAULT, AC FAULT a spo-
lečného FAULT

0 V / 0 až 20 mA

Maximální proud modulu Maximálně 6 A

• do sběrnic ústředny
(PRS 0002 A /
PRD 0004 A)

Maximálně 6 A

• na výstupech Maximálně 5,6 A
(2× 2,8 A, nelze připojit paralelně)

Maximální odpor akumulátorů
(prahová hodnota poruchy)

430 mΩ

Přípustná kapacita akumuláto-
rů

 

• se 2 akumulátory 24–26 Ah
36–45 Ah

• se 4 akumulátory 48–52 Ah
72–90 Ah

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační prvky  

• 1 zelený indikátor LED Zapnutí napájení

• 3 žluté indikátory LED Potíže s napájením ze sítě, akumu-
látorem 1, akumulátorem 2
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• 1 tlačítko Akumulátory se nabijí při U < 21 V
a hlavní jednotky se spouští pro-
udem z akumulátorů

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrcho-
vá úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost  

• Bez obalu Přibližně 195 g

• S obalem Přibližně 340 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

BCM‑0000‑B Bateriový modul
sleduje napájení ústředny EPS a nabíjení akumulátorů
Číslo objednávky BCM-0000-B
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ANI 0016 A Signalizační modul

Vlastnosti

u Zobrazení stavu 16 samostatně programovatelných
detekčních bodů

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play

Modul je vybaven 16 červenými a 16 žlutými indikátory
LED a může zobrazovat stav 16 individuálně programo-
vatelných detekčních bodů.

Přehled systému

Funkce

Signalizační modul je vybaven 16 červenými a 16 žlutými
indikátory LED pro zobrazení provozních stavů 16 defi-
novatelných detekčních bodů.
Modul se zasouvá do volného slotu pro moduly, a je pro-
to ihned připraven k použití.
Je pouze třeba pomocí programovacího softwaru [RPS]
nadefinovat detekční body, jejichž stav má být zobrazo-
ván.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 ANI 0016 A Signalizační modul

4 Etikety

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim
(všechny indikátory
LED jsou zhasnuté)

6 mA (při 24 V DC)

• Všechny indikátory
LED svítí

26 mA (při 24 V DC)

Mechanické vlastnosti

Signalizační prvky 16 červených indikátorů LED
16 žlutých indikátorů LED

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766 (UL94
V-0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost  

• Bez obalu Přibližně 206 g

• S obalem Přibližně 356 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

ANI 0016 A Signalizační modul
zobrazuje stav 16 samostatně programovatelných de-
tekčních bodů
Číslo objednávky ANI 0016 A
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LSN 0300 A Modul 300 mA
LSN improved

Vlastnosti

u Až 254 prvků s technologií LSN improved

u Délka linky až 1 600 m, v závislosti na konfiguraci a
typu kabelu

u Možnost použití nestíněného kabelu.

u Linkový proud 300 mA, v závislosti na konfiguraci a
typu kabelu

u Doplňkový výstup napětí (podporující ERT)

Tento modul umožňuje připojení kruhového vedení LSN
s až 254 prvky s technologií LSN improved nebo
127 prvky s technologií LSN classic a maximálním linko-
vým proudem 300 mA.

Přehled systému

P
ol
ož
ka

Popis
 

Připojení

Kruhové vedení LSN Rozvětvené vedení LSN

1/
2

AUX1 +/- Pomocné napájení Pomocné napájení pro
větev 1

3 LSN a1- LSN a1- výstupní LSN a1- pro větev 1

4 LSN b1+ LSN b1+ výstupní LSN b1+ pro větev 1

5/
6

AUX2 +/- Pomocné napájení*** Pomocné napájení pro
větev 2

7 LSN a2- LSN a2- vstupní LSN a1- pro větev 2

8 LSN b2+ LSN b2+ vstupní LSN b1+ pro větev 2

*** Pomocné napájení musí být přivedeno zpět na vývo-
dy AUX2 oddělovacích prvků v kruhovém vedení (systé-
my ERT). [mezi vhodné oddělovací prvky patří oddělova-
cí prvky YBO-R/SCI]

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Poznámka
Odběr proudu připojených zařízení a délku kabe-
lu lze vypočítat pomocí aplikace Fire System De-
signer (FSD).

• Při návrhu je nutné brát v úvahu normy a směrnice
příslušné země.

• Pro zajištění činnosti systému detekce požáru v sou-
ladu s normou EN 54-13 je nutné zakončit každé roz-
větvené vedení a odbočku T zakončovacími moduly.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 LSN 0300 A Modul 300 mA LSN improved
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Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC / 
5 V DC ±5 %

Výstupní napětí:  

• LSN 30 ± 1,0 V DC

• Pomocné napájení 28 ±1,0 V DC

Maximální odběr proudu 1 750 mA při 24 V DC

Jmenovitý odběr proudu  

• modul 39 mA při 24 V DC

• LSN 1,7 × odběr proudu prvky LSN

• AUX 1,2 × pomocné napájení

Linkový proud LSN Maximálně 300 mA, v závislosti na
konfiguraci a typu kabelu

Pomocné napájení AUX
(28 V DC)

Maximálně 500 mA v kruhovém vede-
ní LSN (systém ERT) nebo 2 × maxi-
málně 500 mA ve 2 větvích rozvětve-
ného vedení

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační
prvky

2 indikátory LED (červený = poplach,
žlutý = porucha)
1 tlačítko (test indikátorů LED)

Materiál krytu Plast ABS (UL94 V-0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 225 g

Omezení systému

Maximální délka linky 1 600 m, v závislosti na konfiguraci a
typu kabelu

Počet prvků Maximálně 127 prvků s technologií
LSN classic
Maximálně 254 prvků s technologií
LSN improved

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

 

Informace o objednání

LSN 0300 A Modul 300 mA LSN improved
pro připojení kruhového vedení LSN s až 254 prvky
s technologií LSN improved nebo 127 prvky s technolo-
gií LSN classic a maximálním linkovým proudem 300 mA
Číslo objednávky LSN 0300 A

Hardwarové příslušenství

FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T
vyhovující normě EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-420-EOL2W-W
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LSN 1500 A Modul 1500 mA
se zdokonalenou technologií
LSN

Vlastnosti

u Až 254 prvků s technologií LSN improved

u Délka linky až 3 000 m, v závislosti na konfiguraci a
typu kabelu

u Možnost použití nestíněného kabelu.

u Linkový proud až 1 500 mA, v závislosti na konfigu-
raci a typu kabelu

u Doplňkový výstup napětí (podporující ERT)

Tento modul umožňuje připojení kruhového vedení LSN
s až 254 prvky s technologií LSN improved a maximálním
linkovým proudem 1 500 mA nebo s až 127 prvky s tech-
nologií LSN classic a maximálním linkovým proudem
300 mA.

Přehled systému

P
ol
ož
ka

Popis
 

Připojení

Kruhové vedení LSN Větev odbočkové linky
LSN

1/
2

AUX1 +/- Pomocné napájení Pomocné napájení pro
větev odbočkové lin-
ky 1

3 LSN a1- LSN a1- výstupní LSN a1- pro větev od-
bočkové linky 1

4 LSN b1+ LSN b1+ výstupní LSN b1+ pro větev od-
bočkové linky 1

5/
6

AUX2 +/- Pomocné napájení*** Pomocné napájení pro
větev odbočkové lin-
ky 2

7 LSN a2- LSN a2- vstupní LSN a1- pro větev od-
bočkové linky 2

8 LSN b2+ LSN b2+ vstupní LSN b1+ pro větev od-
bočkové linky 2

*** Pomocné napájení musí být přivedeno zpět na vývo-
dy AUX2 oddělovacích prvků v kruhovém vedení (systé-
my ERT). [mezi vhodné oddělovací prvky patří oddělova-
cí prvky YBO-R/SCI]

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Omezení systému pro každý modul LSN 1500 A
s technologií LSN improved

Poznámka
Odběr proudu připojených zařízení a délku kabe-
lu lze vypočítat pomocí aplikace Fire System De-
signer (FSD).

• Při návrhu je nutné brát v úvahu normy a směrnice
příslušné země.

• Lze zasunout pouze do levé strany sběrnice
ústředny PRD 0004 A, vyžaduje dva sloty!

• Pro zajištění činnosti systému detekce požáru v sou-
ladu s normou EN 54-13 je nutné zakončit každé roz-
větvené vedení a odbočku T zakončovacími moduly.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 LSN 1500 A Modul 1500 mA se zdokonalenou technologií
LSN

Poznámka
Připraven k dodání na vyžádání.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC / 
5 V DC ± 5 %

Výstupní napětí:  

• LSN 30 ±0,85 V DC

• Pomocné napájení 28 ±1,0 V DC
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Maximální odběr proudu 4 010 mA při 24 V DC

Jmenovitý odběr proudu  

• Modul 260 mA při 24 V DC

• LSN 1,7 × odběr proudu prvky LSN

• Pomocné napájení 1,2 × pomocné napájení

Linkový proud LSN:  

• Pohotovostní režim Max. 750 mA, v závislosti na konfigu-
raci a typu kabelu

• Poplach Max. 1 500 mA, v závislosti na konfi-
guraci a typu kabelu
Max. 300 mA při připojení prvků
s technologií LSN classic

Pomocné napájení AUX 
(28 V DC)

Maximálně 500 mA v kruhovém vede-
ní LSN (systém ERT) nebo 2 × maxi-
málně 500 mA ve 2 větvích rozvětve-
ného vedení

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační
prvky

2 indikátory LED (červený = poplach,
žlutý = porucha)
1 tlačítko (test indikátorů LED)

Materiál krytu Plast ABS (UL94 V-0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 190 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 440 g

Omezení systému

Maximální délka linky 3 000 m, v závislosti na konfiguraci a
typu kabelu

Počet prvků Maximálně 127 prvků s technologií
LSN classic
Maximálně 254 prvků s technologií
LSN improved

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

LSN 1500 A Modul 1500 mA se zdokonalenou techno-
logií LSN
pro připojení kruhového vedení LSN s až 254 prvky
s technologií LSN improved a maximálním linkovým pro-
udem 1 500 mA nebo s až 127 prvky s technologií LSN
classic a maximálním linkovým proudem 300 mA
Číslo objednávky LSN 1500 A

Hardwarové příslušenství

FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T
vyhovující normě EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-420-EOL2W-W
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FPE 5000 UGM Modul rozhraní

Vlastnosti

u Snadné a záložní připojení k nadřazeným systé-
mům

u Protokol MTS

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul rozhraní se používá pro připojení ústředen EPS
FPA‑5000 a FPA‑1200 k nadřazeným systémům, jako
jsou UGM 2020, FAT 2002/RE a FSM‑2000. Modul zaji-
šťuje dvě obousměrné přenosové cesty.

Přehled systému

Poz
.

Označení Připojení

1 SDI 1 + Přenosová cesta 1 Vstup dat +

2 SDI 1 - Vstup dat -

3 SDO 1 + Vstup dat +

4 SDO 1 - Vstup dat -

5 SDI 2 + Přenosová cesta 2 Vstup dat +

6 SDI 2 - Vstup dat -

7 SDO 2 + Vstup dat +

8 SDO 2 - Vstup dat -

Funkce

Množ-
ství

Součást

1 FPE-5000-UGM Modul rozhraní

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim 7 mA (při 24 V DC)

• Jedna aktivní přenoso-
vá cesta

10 mA (při 24 V DC)

• Obě přenosové cesty
aktivní

13 mA (při 24 V DC)

Maximální délka linky 1000 m

Maximální odpor linky 70 Ω

Přenosová rychlost (Bd) 9 600 b/s při 1 000 m až
38 400 b/s při 200 m

Mechanické vlastnosti

Ovládací a zobrazovací prvky  

• 4 dvoubarevné indiká-
tory LED

Zelená = přenos / žlutá = porucha

• 1 klíčový spínač Test LED

Materiál krytu Plast ABS (UL94 V−0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrcho-
vá úprava se saténovým leskem

Rozměry 110 × 90 × 60 mm

Hmotnost 150 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost max. 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

FPE 5000 UGM Modul rozhraní
pro připojení ústředen EPS FPA‑5000 a FPA-1200
k nadřazeným systémům (UGM 2020, FAT 2002/RE,
FSM‑2000)
Číslo objednávky FPE-5000-UGM
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CZM 0004 A Modul pro
4 konvenční zóny

Vlastnosti

u Připojení dvouvodičových nebo čtyřvodičových
konvenčních prvků

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul CZM 0004 A se používá k připojení konvenčních
periferních zařízení a poskytuje čtyři sledované konvenč-
ní linky.

Přehled systému

Čís. Popis Konektor

1/2 AUX1 +/- Pomocné napájení* pro zónu 1

3/4 OUT1 -/+ Výstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 1

5/6 IN1 -/+ Vstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 1

7 / 8 AUX2 +/- Pomocný napájení* pro zónu 2

9/10 OUT2 -/+ Výstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 2

11/1
2

IN2 -/+ Vstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 2

13/1
4

AUX3 +/- Pomocný napájení* pro zónu 3

15/1
6

OUT3 -/+ Výstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 3

17/1
8

IN3 -/+ Vstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 3

19/2
0

AUX4 +/- Pomocný napájení* pro zónu 4

21/2
2

OUT4 -/+ Výstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 4

23/2
4

IN4 -/+ Vstup nízké/vysoké úrovně pro zónu 4

  * +24 V DC, s možností připojení

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Všechny výstupy pomocného napájecího napětí
(AUX 1 až AUX 4) lze zapnout a vypnout současně.

• Připojit lze konvenční komponenty se 2 nebo 4 vodi-
či.

• Při návrhu je nutné brát v úvahu normy a směrnice
příslušné země.

• Pro zajištění činnosti systému detekce požáru v sou-
ladu s normou EN 54-13 je nutné zakončit každou
konvenční zónu zakončovacími moduly.

• Dodržujte maximální odpor linky:
– 25 Ω u konvenčních linek s hlásiči požáru

FMC-300-RW nebo automatickými hlásiči požáru
– 12 Ω u konvenčních linek s manuálními tlačítko-

vými hlásiči požáru FMC-120-DKM

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 CZM 0004 A Modul pro 4 konvenční zóny

4 Rezistory 3,9 kiloohmu

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC (minimální až maxi-
mální)
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim
(všechny 4 zóny)

65 mA (při 24 V DC)

• Poplach (všechny
4 zóny)

65 mA + 100 mA pro každou zónu
(při 24 V DC)

Výstupy OUT1 až OUT4

• Maximální výstupní
napětí

20 V DC ± 5 %

• Maximální výstupní
proud

100 mA ± 10 % pro každou zónu
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• Maximální odpor lin-
ky

2 × 25 Ω pro každou zónu

Pomocná napájení AUX1 až AUX4

• Maximální výstupní
proud (všechny 4 vý-
stupy celkem)

230 mA

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační prvky 8 indikátorů LED (4 červené, 4 žluté)
4 klávesy

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766 (UL94
V-0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm
 

Hmotnost  

• Bez obalu Přibližně 135 g

• S obalem Přibližně 270 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

CZM 0004 A Modul pro 4 konvenční zóny
pro připojení konvenčních periferních zařízení, poskytuje
čtyři sledované konvenční linky
Číslo objednávky CZM 0004 A
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IOS 0020 A Modul sériového
rozhraní 20 mA

Vlastnosti

u Připojení periferních zařízení přes sériové rozhraní

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul sériového rozhraní IOS 0020 A obsahuje následu-
jící rozhraní:

• Rozhraní S20
• Rozhraní RS232
• Rozhraní S1

Přes rozhraní RS232 lze připojit systém evakuačního roz-
hlasu Plena.

Přehled systému

Poz. Popis Konektor

1/2 S1 IN/OUT Rozhraní S1

3/4 TX -/+ Rozhraní 20 mA

5/6 RX +/- Rozhraní 20 mA

7/8 AUX -/+ Napájení, +24 V DC/max. 1,3 A

20/21/2
2

RXD/TXD/GND Rozhraní RS232

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu 15 mA (při 24 V DC)

Maximální výstupní proud
AUX

1,3 A při 24 V DC

Maximální délka kabelu  

• Rozhraní 20 mA 1 000 m

• Rozhraní RS232 3 m

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost  

• Bez obalu Přibližně 175 g

• S obalem Přibližně 350 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA
poskytuje po jednom rozhraní S20, RS232 a S1
Číslo objednávky IOS 0020 A
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IOS 0232 A Modul sériového
rozhraní RS232

Vlastnosti

u Připojení periferních zařízení přes sériové rozhraní
RS232

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul sériového rozhraní RS232 lze použít k připojení
dvou zařízení, např. systému evakuačního rozhlasu Ple-
na, přenosného počítače nebo tiskárny, přes dvě nezávi-
slá sériová rozhraní.

Přehled systému

Poz. Popis Konektor

15/16/17 RXD1/TXD1/GND Rozhraní RS232 č. 1

20/21/22 RXD2/TXD2/GND Rozhraní RS232 č. 2

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC (minimální až maximál-
ní)
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu 15 mA (při 24 V DC)

Maximální délka kabelu 3 m pro každé rozhraní

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm
 

Hmotnost  

• Bez obalu Přibližně 180 g

• S obalem Přibližně 230 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

IOS 0232 A Modul sériového rozhraní RS232
pro připojení dvou zařízení, např. systému evakuačního
rozhlasu Plena, přenosného počítače nebo tiskárny, přes
dvě nezávislá sériová rozhraní
Číslo objednávky IOS 0232 A
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ENO 0000 B Modul pro
připojení ZDP

Vlastnosti

u Připojení systémů požární ochrany podle nor-
my DIN 14675

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Pomocí modulu ENO 0000 B mohou být připojena násle-
dující zařízení požární ochrany v souladu s normou
DIN 14675:

• Zařízení dálkového přenosu (AT2000)
• Klíčový trezor KTPO
• Signální světlo (světlo BEGA, BL 200)
• Sledování uvolňovacího zařízení
• 4 volně programovatelná relé

Modul ENO 0000 B

Přehled systému

Ozn. Popis Konektor

1 A Zem

2 B Ovládání přenosové jednotky

3 C Zpětnovazební kontakt

4 ÜE Porucha AWUG

5 NQuit Potvrzení

6 GND Zem

7/8 ÜE +/- Napájení přenosové jednotky

9 1 Sledování klíčového trezoru

10  Propojka z polohy 10 na 11 pro magnet uvol-
nění dveří 12V klíčového trezoru.

11 2 Zem

12 5 Magnet pro uvolnění dveří, 24 V, přibližně
10 W

13 8 Sledování zámku

14 6/7 Zem

15 9 Vyhřívací systém, 24 V, přibližně 8 W

16 10 Zem

17/18 FSE +/- Sledování uvolňovacího zařízení

19/20 ⊗ +/- Signální světlo, 24 V, přibližně 10 W

21–
32

1/2/3/4 Relé 1–4

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54-2 musí být přenosové jednotky
(FMA‑AT2000‑GSM/-ISDN/-IP) instalovány přímo
u ústředny EPS nebo v ústředně EPS. Při vzdálené
instalaci musí být sledována zpětnovazební linka do
ústředny EPS.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 ENO 0000 B Modul pro připojení OPPO

2 Etikety

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim 25 mA (při 24 V DC)

• Všechna relé sepnu-
ta

60 mA (při 24 V DC)

Zatížení kontaktu relé 1 A / 30 V DC

Maximální odpor větve pro
přenosovou jednotku (ÜE)

2× 10 Ω
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Maximální délka kabelu klí-
čového trezoru

10 m

Typ kabelu klíčového trezo-
ru

LiYY 10× 0,5 mm2

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA‑766
(UL94 V‑0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 150 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

ENO 0000 B Modul pro připojení ZDP
pro připojení zařízení požární ochrany v souladu s nor-
mou DIN 14675
Číslo objednávky ENO 0000 B

Hardwarové příslušenství

CPA 0000 A Sada kabelů pro AT 2000
Používá se k propojení jednotky AT 2000 s řídicí jednot-
kou MPC a modulem ENO 0000 B.
Číslo objednávky CPA 0000 A
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IOP 0008 A Modul pro
8 vstupů/výstupů

Vlastnosti

u Rozhraní pro elektricky izolované vstupy a výstupy

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul pro 8 vstupů/výstupů IOP 0008 A je vybaven osmi
nezávislými digitálními vstupy a osmi výstupy
s otevřeným kolektorem pro jednotlivá zobrazovací
zařízení nebo pro flexibilní připojení různých elektric-
kých zařízení.

Přehled systému

Poz. Popis Konektor

1–8 OUT1–
OUT8

8 výstupů s maximálním napětím 35 V DC, jme-
novitý proud 700 mA

9–
12

GND Zem

13–
20

IN1–IN8 8 vstupů s maximálním napětím 5 V DC při
0,1 mA pro každý vstup

21–
24

GND Zem

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 IOP 0008 A Modul pro 8 vstupů/výstupů

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu 10 mA (při 24 V DC)

Výstupní proud Maximální 1,5 A, jmenovitý 700 mA
(ochrana proti zkratu)

Maximální délka kabelu 3 m pro každý vstup/výstup

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm
Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 150 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

IOP 0008 A Modul pro 8 vstupů/výstupů
pro jednotlivá zobrazovací zařízení nebo pro flexibilní
připojení různých elektrických zařízení, poskytuje osm
nezávislých digitálních vstupů a osm výstupů
s otevřeným kolektorem
Číslo objednávky IOP 0008 A
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RML 0008 A Modul relé 

Vlastnosti

u 8 volně programovatelných reléových výstupů

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul je vybaven osmi relé s přepínacími kontakty
(typ C), která poskytují bezpotenciálové výstupní kon-
takty.
Všech osm relé je opatřeno kontakty typu NO (normálně
rozpojený) a NC (normálně sepnutý).
Maximální zatížení kontaktu relé je 30 V DC / 1 A.

Přehled systému

Poz. Popis Konektor

1–3 NO1/C1/NC1 Relé 1

4–6 NO2/C2/NC2 Relé 2

7–9 NO3/C3/NC3 Relé 3

10–12 NO4/C4/NC4 Relé 4

13–15 NO5/C5/NC5 Relé 5

16–18 NO6/C6/NC6 Relé 6

19–21 NO7/C7/NC7 Relé 7

22–24 NO8/C8/NC8 Relé 8

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 RML 0008 A Modul nízkonapěťových relé

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim 4 mA (při 24 V DC)
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• Všechna relé sepnu-
ta

68 mA (při 24 V DC)

Maximální zatížení kontaktu 1 A při 30 V DC

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 150 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

RML 0008 A Modul relé 
poskytuje 8 relé s přepínacími kontakty (typ C) pro ní-
zké napětí
Číslo objednávky RML 0008 A
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RMH 0002 A Modul relé 

Vlastnosti

u Jmenovitý proud na kontaktech 5 A

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul je vybaven dvěma relé s přepínacími kontakty
(typ C) pro sledované připojení vnějších prvků se zpět-
nou vazbou, např.

• dveřních magnetů,
• ventilátorů
• a kouřových klapek.

Každé relé je opatřeno kontaktem NO (normálně
otevřený) a NC (normálně zavřený) a je chráněno pojist-
kou 6,3 A.
Maximální zatížení kontaktu relé je 5 A při 120 V/
230 V AC a 5 A při 30 V DC.
Modul relé lze také použít jako rozhraní hasicího systé-
mu v souladu s normou VdS 2496.

Přehled systému

Čís. Popis Konektor

1–3 NC1/C1/NO1 Relé 1

10–12 NC2/C2/NO2 Relé 2

15/16 FB1 +/- Zpětná vazba pro relé 1

21/22 FB2 +/- Zpětná vazba pro relé 2

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 RMH 0002 A Modul vysokonapěťových relé

2 Etikety

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim 10 mA (při 24 V DC)

• Obě relé sepnuta 50 mA (při 24 V DC)

Maximální zatížení kontak-
tu

5 A při 120/230 V AC
5 A při 30 V DC

Zpětnovazební proud Maximálně 4,5 mA pro každé relé

Zpětnovazební napětí Maximálně 30 V DC

Maximální odpor linky
zpětnovazebních linek

2 × 25 Ω

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

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační
prvky

4 indikátory LED (2 červené, 2 zele-
né)
2 klávesy

Materiál krytu PPO (Noryl)

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 135 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

RMH 0002 A Modul relé 
poskytuje 2 relé s přepínacími kontakty (typ C) pro vyso-
ké napětí, pro sledované připojení vnějších prvků se
zpětnou vazbou
Číslo objednávky RMH 0002 A
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NZM 0002 A Modul NAC
signalizačních prvků

Vlastnosti

u Sledované řízení signalizačních zařízení změnou
polarity napětí

u Možnost okamžitého použití zásluhou technologie
plug-and-play a zásuvných svorkovnic

Modul NAC signalizačních prvků NZM 0002 A poskytuje
dvě sledované primární linky. Umožňuje tak připojení
dvou oddělených linek zón signalizačních zařízení.
Připojitelná zařízení:

• Sirény
• Záblesková svítidla
• Houkačky

Provozní stav jednotlivých zón je signalizován červeným
a žlutým stavovým indikátorem LED.

Přehled systému

Čís. Popis Konektor

1/2 B OUT1/A OUT1 Zóna NAC 1

3/4 B IN1/A IN1  

5/6 B OUT2/A OUT2 Zóna NAC 2

7 / 8 B IN2/A IN2  

17/1
8

DC +/- Externí napájení

19/2
0

BAT +/- Vstup 24 V DC, napětí akumulátoru

21/2
2

SYNC GND/OUT Synchronizační výstup

23/2
4

SYNC GND/IN Synchronizační vstup

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• K zajištění provozu systému EPS v souladu s normou
EN 54-13 musí být linky signalizačních zařízení
uspořádány do kruhové topologie.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 NZM 0002 A Modul NAC signalizačních prvků

2 Etikety

2 Rezistory 3,9 kiloohmu

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 20 až 30 V DC
5 V DC ±5 %

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim
(2 zóny)

40 mA (při 24 V DC)

• Poplach (2 zóny) 65 mA (při 24 V DC)

Maximální výstupní napětí 29,5 V DC

Maximální výstupní proud pro  

• Napájení přes sběrnici 500 mA pro každý výstup signali-
začních zařízení (při poplachu)

• Externí napájení 3 A pro každý výstup signalizačních
zařízení (při poplachu)

• Maximální délka kabe-
lu

Závisí na typu a počtu připojených
signalizačních zařízení

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační prvky 4 indikátory LED (2 červené, 2 žlu-
té)
2 klávesy (test LED)

Materiál krytu Plast ABS, Polylac PA-766

Barva krytu Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Rozměry Přibližně 127 × 96 × 60 mm

Hmotnost Přibližně 135 g
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Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Informace o objednání

NZM 0002 A Modul NAC signalizačních prvků
pro připojení 2 oddělených linek zón signalizačních
zařízení, poskytuje 2 sledované primární linky
Číslo objednávky NZM 0002 A
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Sběrnice ústředny

Vlastnosti

u Sběrnice podporující technologii plug-and-play

u Vhodné pro dva nebo čtyři moduly

Krátká sběrnice ústředny a Dlouhá sběrnice ústředny
podporují technologii plug-and-play, takže je lze použít
ihned po připojení. Jsou vyrobené z plastu vyztuženého
skleněnými vlákny a určené pro dva nebo čtyři moduly.
Napájení obou modulů a veškerý přenos dat mezi modu-
lem a ústřednou zajišťují zasouvací kontakty na sběrnici.

Funkce

Sběrnice ústředny jsou napájeny napětím 24 V
prostřednictvím bateriového modulu BCM-0000-B a jsou
vybaveny vestavěným konvertorem napětí DC/DC vy-
tvářejícím provozní napětí 5 V, které je moduly vyžadová-
no.

PRS-0002-C Krátká sběrnice ústředny
Krátká sběrnice ústředny je vybavena dvěma sloty pro
moduly.
Krátká sběrnice ústředny je vzhledem k tomu, že je skry-
ta za řídicí jednotkou s klávesnicí, určena pro montáž ná-
sledujících modulů bez ovládacích a signalizačních
prvků:

• BCM-0000-B Bateriový modul
• IOS 0020 A a IOS 0232 A Moduly sériového rozhraní

PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny
Dlouhá sběrnice ústředny je vybavena čtyřmi sloty pro
moduly.

Zahrnuté díly

Typ M
n
ož
st
ví

Součásti

PRS-0002-C 1 Krátká sběrnice ústředny, pro 2 moduly

PRD 0004 A 1
1

Dlouhá sběrnice ústředny, pro 4 moduly
Kabel pro přenos dat

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 24 V DC pomocí jednotky
BCM-0000-B

Výstupní napětí • 24 V DC pomocí jednotky
BCM-0000-B

• 5 V DC pomocí konvertoru
DC/DC

Mechanické vlastnosti

Materiál Plast ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Barva Antracitová, RAL 7016, povrchová
úprava se saténovým leskem

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota -20 °C až 60 °C

Informace o objednání

PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny
Až pro 4 moduly
Číslo objednávky PRD 0004 A

PRS-0002-C Krátká sběrnice ústředny
Poskytuje sloty až pro 2 moduly.
Číslo objednávky PRS-0002-C
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Řídicí jednotka ústředny

Vlastnosti

u Propojení až 32 řídicích jednotek ústředny, exter-
ních ovládacích panelů a serveru OPC

u Rozhraní Ethernet pro připojení do sítě a připojení
OPC

u Vícebarevná dotyková obrazovka TFT s úhlopříčkou
14,5 cm a 22 pevnými tlačítky pro standardní vstu-
py

u Velmi snadné použití zásluhou jednoduchých
struktur nabídek

u Velký počet jazykových mutací a provedení přizpů-
sobených místnímu trhu

Řídicí jednotka ústředny je klíčovým prvkem systému,
který zobrazuje na displeji všechna hlášení. Celý systém
se obsluhuje pomocí dotykového panelu nad displejem.
Snadno použitelné uživatelské rozhraní se přizpůsobuje
různým situacím. Tím umožňuje správnou obsluhu, která
je jednoduchá, cílená a intuitivní.
Programovací software FSP-5000-RPS umožňuje přizpů-
sobení podmínkám příslušné země.

Přehled systému

Č. Popis

1 Stavové indikátory LED

2 Klíčový spínač

3 Dotykový displej LCD

4 Membránová tlačítka

Funkce

Propojení do sítě
V rámci jedné sítě lze propojit až 32 řídicích jednotek
ústředny, externích ovládacích panelů a server OPC.
V závislosti na požadavcích aplikace lze řídicí jednotky
ústředny a externí ovládací panely uspořádat do skupin
a definovat jako síťový nebo místní uzel. V rámci skupiny
lze zobrazit pouze stavy ústředen pro stejnou skupinu.
Síťové uzly umožňují zobrazit a ovládat stavy všech
ústředen bez ohledu na skupiny. Místní uzly zobrazují
stavy příslušné ústředny.
Pro připojení do sítě přes rozhraní CAN nebo Ethernet
lze zvolit následující topologie připojení:

• Záložní kruhové vedení přes rozhraní CAN1 a CAN2
(maximálně 32 uzlů)

• Kruhové vedení Ethernet (maximálně 32 uzlů)
• Více kruhových vedení CAN s páteřní sítí Ethernet

a až 32 uzly
Pro připojení do sítě pomocí optických vláken lze použít
různé převodníky. Podrobné informace o vhodných ty-
pech převodníků a maximálních délkách vedení nalezne-
te v průvodci připojením do sítě pro ústřednu EPS
FPA-5000 (je dostupný ke stažení).

Signalizace poplachu
Signalizačním prvkem je dotyková obrazovka TFT s vyso-
kým rozlišením (320 × 240 bodů) a automaticky aktivo-
vaným podsvícením. Průběžné informace o provozním
stavu ústředny nebo systému poskytuje 11 indikátorů
LED. Pro vizuální zobrazení poplachů nebo poruch lze
použít moduly signalizačního zařízení s indikátory LED,
přičemž každý obsahuje 16 detekčních bodů.

Ovládání / zpracování zpráv
Obsluha a zpracování všech zpráv jsou snadné a intuitiv-
ní zásluhou ergonomicky navrženého ovládacího panelu
s dotykovou obrazovkou TFT nabízející ovládání pomocí
nabídek a vícebarevné zobrazení. K tomuto účelu slouží
trvale umístěná tlačítka na pravém, dolním a horním
okraji displeje a také variabilně umístěná virtuální tlačít-
ka na dotykovém displeji.
Jednotka je vybavena klíčovým spínačem, který se na-
chází pod stavovými indikátory LED a má dvě programo-
vatelné přepínací polohy, např.:

• Pro přepínání mezi denním a nočním režimem a na-
opak

• ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ poplachu (interní a externí po-
plach)

Rozhraní
Rozhraní Ethernet se 2 porty umožňuje připojit ústřednu
IP do sítě nebo implementovat software BIS do místní
sítě. K dispozici je rovněž rozhraní USB, které umožňuje,
kromě rozhraní Ethernet, načíst požadovanou konfigura-
ci.

Ukládání a tisk zpráv
Zprávy a události se ukládají do vnitřní paměti a lze je
kdykoliv zobrazit na displeji. K jednotce lze připojit ti-
skárnu protokolů pro tisk příchozích zpráv.

Jazykové varianty
Jazyk nabídky lze zvolit libovolně.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Podle normy EN 54 část 2 je u ústředen s více než
512 prvky LSN vyžadováno záložní připojení. Za tímto
účelem se používá druhá základní skříň s druhou řídicí
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jednotkou. 
Pro záložní připojení je potřebná sada kabelů
CRP 0000 A.

Zahrnuté díly

Mn
ožs
tví

Součásti

1 Řídicí jednotka ústředny, uživatelské rozhraní a etikety
v příslušných jazycích, disk CD s programovacím softwarem
FSP-5000-RPS

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 20 až 30 V DC

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní provoz 135 mA při 24 V DC

• Při poplachu 225 mA při 24 V DC

Maximální délka kabelu  

• Připojení do sítě CAN 1 000 m
závisí na konfiguraci, topologii a
typu kabelu

• Připojení do sítě Ether-
net/IP pomocí optic-
kých vláken

24 až 40 km

Mechanické vlastnosti

Zobrazovací prvek Vícebarevný displej TFT
s úhlopříčkou 14,5 cm
a 320 × 240 pixely

Ovládací prvek Dotyková obrazovka

Trvalé ovládací prvky 22 tlačítek, 1 klíčový spínač, 1 re-
startovací tlačítko

Trvalé zobrazovací prvky 11 indikátorů LED

Rozhraní CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, USB,
RS232

Vstupy signálů IN1/IN2

Rozměry (V × Š × H) 190 × 404 × 60 mm

Aktivní plocha (V × Š) 127,5 × 170 mm

Hmotnost Cca 2 kg

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 70 °C

Informace o objednání

MPC-0000-C Řídicí jednotka ústředny DE
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Německá verze.
Číslo objednávky MPC-0000-C

MPC-1300-C Řídicí jednotka ústředny EN
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Anglická verze.
Číslo objednávky MPC-1300-C

MPC-1400-C Řídicí jednotka ústředny PT
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Portugalská verze.
Číslo objednávky MPC-1400-C

MPC-1500-C Řídicí jednotka ústředny CS
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Česká verze.
Číslo objednávky MPC-1500-C

MPC-1600-C Řídicí jednotka ústředny HU
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Maďarská verze.
Číslo objednávky MPC-1600-C

MPC-1700-C Řídicí jednotka ústředny IT DE
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Italská a německá verze.
Číslo objednávky MPC-1700-C

MPC-2000-C Řídicí jednotka ústředny ES
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Španělská verze.
Číslo objednávky MPC-2000-C

MPC-3000-C Řídicí jednotka ústředny PL
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Polská verze.
Číslo objednávky MPC-3000-C

MPC-5000-C Řídicí jednotka ústředny FR NL
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Francouzská a holandská verze.
Číslo objednávky MPC-5000-C

MPC-6000-C Řídicí jednotka ústředny EL
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Řecká verze.
Číslo objednávky MPC-6000-C

MPC-7000-C Řídicí jednotka ústředny RO EN
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Rumunská a anglická verze.
Číslo objednávky MPC-7000-C

MPC-8000-C Řídicí jednotka ústředny RU
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Ruská verze.
Číslo objednávky MPC-8000-C

MPC-9000-C Řídicí jednotka ústředny TR
Centrální řídicí prvek systému s vícebarevnou dotykovou
obrazovkou LCD. Turecká verze.
Číslo objednávky MPC-9000-C

Hardwarové příslušenství

ADC 0064 A Karta adres pro 64 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 0064 A

ADC 0128 A Karta adres pro 128 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 0128 A
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ADC 0512 A Karta adres pro 512 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 0512 A

ADC 1024 A Karta adres pro 1024 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 1024 A

ADC-2048-A Karta adres pro 2048 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC-2048-A

38 | Modulární ústředna EPS FPA-5000 | Řídicí jednotka ústředny FPA-5000

 

Bosch Security Systems B.V. www.boschsecurity.com

1



Externí ovládací panel

Vlastnosti

u Pohodlná dálková obsluha ústředny EPS shodná
s řídicí jednotkou ústředny

u Vícebarevný displej

u 11 indikátorů LED signalizujících provozní stav sy-
stému

u Povrchová nebo zápustná montáž

Externí ovládací panel představuje praktické řešení pro
dálkovou obsluhu Ústředny EPS FPA‑1200, Modulární
ústředny EPS FPA‑5000 nebo celé sítě. Provedení uživa-
telského rozhraní je stejné jako u řídicích jednotek
ústředen FPA‑1200 a FPA‑5000, a proto umožňuje intui-
tivní a rychlou obsluhu.
Do sítě s ústřednami EPS FPA‑5000 může být připojeno
až 32 řídicích jednotek ústředny, externích ovládacích
panelů a server OPC.
Ústřednu EPS FPA‑1200 lze propojit prostřednictvím sí-
tě až se třemi Externími ovládacími panely FMR‑5000.

Přehled systému

Č. Popis

1 Stavové indikátory LED

2 Klíčový spínač

3 Dotykový displej LCD

4 Membránová tlačítka

Funkce

Propojení do sítě
V rámci jedné sítě lze propojit až 32 řídicích jednotek
ústředny, externích ovládacích panelů a server OPC.
V závislosti na požadavcích aplikace lze řídicí jednotky
ústředny a externí ovládací panely uspořádat do skupin
a definovat jako síťový nebo místní uzel. V rámci skupiny
lze zobrazit pouze stavy ústředen pro stejnou skupinu.
Síťové uzly umožňují zobrazit a ovládat stavy všech
ústředen bez ohledu na skupiny. Místní uzly zobrazují
stavy příslušné ústředny.
Pro připojení do sítě přes rozhraní CAN nebo Ethernet
lze zvolit následující topologie připojení:

• Záložní kruhové vedení přes rozhraní CAN1 a CAN2
(maximálně 32 uzlů)

• Kruhové vedení Ethernet (maximálně 32 uzlů)
• Více kruhových vedení CAN s páteřní sítí Ethernet

a až 32 uzly
Pro připojení do sítě pomocí optických vláken lze použít
různé převodníky. Podrobné informace o vhodných ty-
pech převodníků a maximálních délkách vedení nalezne-
te v průvodci připojením do sítě pro ústřednu EPS
FPA-5000 (je dostupný ke stažení).

Signalizace poplachu
Signalizačním prvkem je dotyková obrazovka TFT s vyso-
kým rozlišením (320 × 240 bodů) a automaticky aktivo-
vaným podsvícením. Průběžné informace o provozním
stavu ústředny nebo systému poskytuje 11 indikátorů
LED. Pro vizuální zobrazení poplachů nebo poruch lze
použít moduly signalizačního zařízení s indikátory LED,
přičemž každý obsahuje 16 detekčních bodů.
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Ovládání / zpracování zpráv
Obsluha a zpracování všech zpráv jsou snadné a intuitiv-
ní zásluhou ergonomicky navrženého ovládacího panelu
s dotykovou obrazovkou TFT nabízející ovládání pomocí
nabídek a vícebarevné zobrazení. K tomuto účelu slouží
trvale umístěná tlačítka na pravém, dolním a horním
okraji displeje a také variabilně umístěná virtuální tlačít-
ka na dotykovém displeji.
Jednotka je vybavena klíčovým spínačem, který se na-
chází pod stavovými indikátory LED a má dvě programo-
vatelné přepínací polohy, např.:

• Pro přepínání mezi denním a nočním režimem a na-
opak

• ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ poplachu (interní a externí po-
plach)

Rozhraní
Rozhraní Ethernet se 2 porty umožňuje připojit ústřednu
IP do sítě nebo implementovat software BIS do místní
sítě. K dispozici je rovněž rozhraní USB, které umožňuje,
kromě rozhraní Ethernet, načíst požadovanou konfigura-
ci.

Ukládání a tisk zpráv
Zprávy a události se ukládají do vnitřní paměti a lze je
kdykoliv zobrazit na displeji. K jednotce lze připojit ti-
skárnu protokolů pro tisk příchozích zpráv.

Jazykové varianty
Jazyk nabídky lze zvolit libovolně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Německo VdS G 208161 FMR-5000

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

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

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 FMR-5000 Externí ovládací tablo, uživatelské rozhraní a
etikety v jazyce dané země

1 Dokumentace

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 12 až 30 V DC

Maximální odběr proudu  

• Pohotovostní režim 140 mA při 24 V DC

• Poplach 230 mA při 24 V DC

Max. odpor 18 Ω

Maximální délka kabelu  

• Připojení do sítě CAN 1 000 m
závisí na konfiguraci, topologii a
typu kabelu

• Připojení do sítě Ether-
net/IP pomocí optických
vláken

24 až 40 km

Mechanické vlastnosti

Zobrazovací prvek Vícebarevný displej TFT
s úhlopříčkou 14,5 cm
a 320 × 240 pixely

Ovládací prvky Dotyková obrazovka s aktivním
povrchem 127,5 × 170 mm

Pevné ovládací prvky 22 tlačítek, 1 klíčový spínač,
1 restartovací tlačítko

Pevné zobrazovací prvky 11 indikátorů LED

Rozhraní CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, USB,
RS232

Vstupy signálů IN1/IN2

Rozměry (V × Š × H) 280 × 340 × 87 mm

Displej LCD (V × Š) 86 × 116 mm

Materiál a barva krytu Plast ABS, světle šedá barva
(podobná odstínu RAL 7035)

Hmotnost Cca 3 kg

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 70 °C

Informace o objednání

FMR-5000-C-00 Externí ovládací panel DE
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Německá verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-00

FMR-5000-C-02 Externí ovládací panel ES
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Španělská verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-02

FMR-5000-C-03 Externí ovládací panel PL
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Polská verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-03

FMR-5000-C-05 Externí ovládací panel FR NL
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Francouzská a holandská verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-05

FMR-5000-C-06 Externí ovládací panel EL
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Řecká verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-06

FMR-5000-C-07 Externí ovládací panel RO EN
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Rumunská a anglická verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-07
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FMR-5000-C-08 Externí ovládací panel RU
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Ruská verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-08

FMR-5000-C-09 Externí ovládací panel TR
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Turecká verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-09

FMR-5000-C-13 Externí ovládací panel EN
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Anglická verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-13

FMR-5000-C-14 Externí ovládací panel PT
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Portugalská verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-14

FMR-5000-C-15 Externí ovládací panel CS
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Česká verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-15

FMR-5000-C-16 Externí ovládací panel HU
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Maďarská verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-16

FMR-5000-C-17 Externí ovládací panel IT DE
Dálková obsluha ústředny napodobující obsluhu pomocí
řídicí jednotky ústředny. Italská a německá verze.
Číslo objednávky FMR-5000-C-17
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Karty adres
 

Vlastnosti

u Až 64, 128, 512, 1 024 nebo 2 048 adres na jednu
kartu

u Až čtyři karty v jedné ústředně

Ústřednu lze vybavit až čtyřmi volitelnými kartami adres.
Každá z karet obsahuje v závislosti na požadavcích 64,
128, 512, 1 024 nebo 2 048 adres.

Přehled systému

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Karty adres aktivují detekční body. Ústředna EPS
FPA‑5000 řídí až 4 096 detekčních bodů.

• Každý prvek a vstup, který po naprogramování může
spustit poplach, vyžaduje detekční bod. Vstupy jsou
považovány za detekční body, pokud jsou patřičně
naprogramovány v programovacím softwaru
FSP‑5000‑RPS.

• Detekční body jsou vyžadovány pro:
– manuální tlačítkové hlásiče požáru a automatic-

ké hlásiče
– vstupy prvků LSN
– vstupy funkčních modulů

• Signalizační zařízení a výstupy nejsou opatřeny de-
tekčními body!

• Příklady pro vyžadované detekční body:
– Modul pro 4 konvenční zóny CZM 0004 A je

přiřazen 4 detekčním bodům, jednomu pro kaž-
dou zónu.

– Modul pro 8 vstupů/výstupů IOP 0008 A je
přiřazen až 8 detekčním bodům, jednomu pro
každý jednotlivý dohlížený vstup.

Zahrnuté díly

Typ Počet Součásti

ADC 0064 
A

1 Karta SIM s 64 adresami

ADC 0128 
A

1 Karta SIM se 128 adresami

ADC 0512 
A

1 Karta SIM s 512 adresami

ADC 1024 
A

1 Karta SIM s 1 024 adresami

ADC 2048 
A

1 Karta SIM s 2 048 adresami

Informace o objednání

ADC 0064 A Karta adres pro 64 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 0064 A

ADC 0128 A Karta adres pro 128 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 0128 A

ADC 0512 A Karta adres pro 512 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 0512 A

ADC 1024 A Karta adres pro 1024 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC 1024 A

ADC-2048-A Karta adres pro 2048 bodů
pro řídicí jednotku ústředny MPC
Číslo objednávky ADC-2048-A
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Licenční klíče

Vlastnosti

u Jednoduché a spolehlivé připojení k serveru OPC
anebo systému evakuačního rozhlasu Praesideo

u Praktická instalace s jednoduchým modulem plug-
in

Licenční klíče pro připojení ústředen FPA-1200 nebo
FPA-5000 či sítí k sítím se serverem OPC a systému eva-
kuačního rozhlasu Praesideo.
Licenční klíče jsou k dispozici ve třech různých verzích:

• ADC-5000-OPC Licenční klíč pro připojení k serveru
OPC

• ADC-5000-VA Licenční klíč pro připojení k systému
Praesideo

• ADC-5000-OPC-VA Licenční klíč pro kombinované
připojení k systému Praesideo a serveru OPC

ADC‑5000‑OPC Licenční klíč
Licenční klíč ADC‑5000‑OPC umožňuje spolehlivou ko-
munikaci mezi serverem OPC a ústřednami EPS
FPA‑1200, FPA‑5000 či sítěmi.
Server OPC může sledovat několik ústředen EPS
FPA-5000/1200 nebo sítí, pokud je ve sledovaných sy-
stémech k dispozici jeden licenční klíč pro server OPC.
Software serveru OPC naleznete na disku CD se softwa-
rem FSP‑5000‑RPS (verze 2.0.49 a vyšší).

ADC‑5000‑VA Licenční klíč
Licenční klíč ADC-5000-VA umožňuje interakci dat IP
Ethernet mezi ústřednou EPS FPA-5000/FPA-1200 a sy-
stémem evakuačního rozhlasu Praesideo. Aktivace všech
naprogramovaných evakuačních zón je prováděna pouze
jediným datovým připojením bez jakýchkoli dalších
zařízení.

ADC‑5000‑OPC-VA Licenční klíč
Připojení k serveru OPC a systému evakuačního rozhlasu
Praesideo se nezávisle aktivují jediným licenčním klíčem.

Přehled systému

Informace o objednání

Licenční klíč pro server OPC
Umožňuje spolehlivou komunikaci mezi serverem OPC a
ústřednami FPA‑1200 nebo FPA‑5000 či sítěmi.
Číslo objednávky ADC-5000-OPC

Licenční klíč pro systém Praesideo
Umožňuje připojení ústředen FPA-1200 a FPA-5000 či sí-
tí k systému evakuačního rozhlasu Praesideo.
Číslo objednávky ADC-5000-VA

Licenční klíč pro systém Praesideo a server OPC
Umožňuje připojení ústředen FPA-1200 a FPA-5000 či sí-
tí k systému evakuačního rozhlasu Praesideo v kombina-
ci s připojením k serveru OPC.
Číslo objednávky ADC-5000-OPC-VA
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Skříně pro instalaci do rámu

Skříně pro instalaci do rámu se umisťují do odpovídají-
cích montážních rámů. Při instalaci nebo opravách lze je
otočit směrem dopředu. Montážní rámy se připevňují
pomocí šroubů na povrch stěny a jsou opatřeny přípra-
vou pro kabeláž.
Kromě verze pro povrchovou montáž je také k dispozici
verze pro instalaci do 19" (482,6mm) racků pomocí spe-
ciální instalační soupravy.
Při instalaci skříně do rámu lze použít akumulátory 12 V/
45 Ah.
Modulární systém usnadňuje rozšíření zařízení.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Všechny montážní rámy jsou opatřeny otvorem pro
kabelové průchodky. Otvor je uzavřen vložkou. Úpra-
vou vložky lze vytvořit předtvarovanou cestu pro ve-
dení kabelů.

• Vpravo od poslední skříně je potřebné zachovat vol-
ný prostor o šířce alespoň 230 mm. Tento prostor
slouží pro natočení připevněné skříně při připojová-
ní, údržbě a opravách.

• Montážní rámy FBH 0000 A a FSH 0000 A jsou vyba-
veny zemnicí přípojnicí.

• Pro Střední montážní rám FMH 0000 A lze v případě
potřeby objednat Zemnicí přípojnici FPO‑5000‑EB
jako příslušenství.

Instalační rozměry skříní CPH 0006 A, EPH 0012 A a
MPH 0010 A:

Instalační rozměry skříně PMF 0004 A:
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Instalační rozměry skříní PSF 0002 A a USF 0000 A:

Zahrnuté díly

Typ Mn
ož
stv
í

Součásti

CPH 0006 A 1
1
1

Skříň, nalakovaný ocelový plech
Držák napájecího zdroje
Sada kabelů pro připojení akumulátoru

MPH 0010 A 1 Skříň, nalakovaný ocelový plech

EPH 0012 A 1 Skříň, nalakovaný ocelový plech

PSF 0002 A 1
1
1

Skříň, nalakovaný ocelový plech
Držák napájecího zdroje
Sada kabelů pro připojení akumulátoru

PMF 0004 A 1
1
1

Skříň, nalakovaný ocelový plech
Držák napájecího zdroje
Sada kabelů pro připojení akumulátoru

USF 0000 A 1
1

Skříň, nalakovaný ocelový plech
Montážní deska

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Ocelový plech, lakovaný

Barva krytu Břidlicová šedá, RAL 7015
Přední část: antracitová šedá,
RAL 7016

Rozměry  

• CPH 0006 A,
MPH 0010 A a
EPH 0012 A

Přibližně 638 × 440 × 145 mm

• PMF 0004 A Přibližně 502 × 440 × 145 mm

• PSF 0002 A a
USF 0000 A

Přibližně 267 × 440 × 145 mm

Rozměry, 
včetně montážního rámu

 

• CPH 0006 A,
MPH 0010 A a
EPH 0012 A

Přibližně 653 × 456 × 236 mm

• PMF 0004 A Přibližně 527 × 456 × 236 mm

• PSF 0002 A a
USF 0000 A

Přibližně 292 × 456 × 236 mm

Hmotnost  

• CPH 0006 A a
MPH 0010 A

Přibližně 12,5 kg

• EPH 0012 A Přibližně 13,2 kg

• PMF 0004 A Přibližně 11,4 kg

• PSF 0002 A a
USF 0000 A

Přibližně 6,4 kg
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CPH 0006 A Modulární skříň
ústředny pro 6 modulů pro
instalaci do rámu

Do skříně CPH 0006 A lze umístit řídicí jednotku s klá-
vesnicí MPC, až šest modulů, dva akumulátory 12 V/
45 Ah a napájecí zdroj. Držák napájecího zdroje je
připevněn při výrobě.
K snadnému rozšíření přispívá modulární konfigurace.

Přehled systému

Čís. Popis

1 Montážní rám

2 Kryt

3 Řídicí jednotka s klávesnicí MPC

4 Moduly 3–6

5 Prostor pro 2 akumulátory

6 Průhledná přední dvířka (volitelná)

7 Svorkovnice (volitelná)

8 Sběrnice ústředny pro moduly 1–2 (za MPC)

9 Sběrnice ústředny pro moduly 3–6

10 Držák napájecího zdroje pro 1 napájecí zdroj

11 2 akumulátory 12 V/45 Ah

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro Modulární skříň ústředny pro instalaci do rámu
CPH 0006 A jsou potřebné následující komponenty:

– Velký montážní rám FBH 0000 A
nebo

– Souprava pro instalaci do 19" (482,6mm) racku
FRB 0019 A

• Držák napájecího zdroje pro napájecí zdroj UPS
2416A je připevněn při výrobě.

• Skříň lze vybavit následujícími komponenty:
– 1× MPC Řídicí jednotka s klávesnicí
– 1× PRS 0002 A Krátká sběrnice ústředny pro

2 moduly
– 1× PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny pro

4 moduly
– 1× napájecí zdroj UPS 2416A
– 2 akumulátory 12 V/45 Ah

• Skříň lze rozšířit následujícími komponenty:
– FDT 0000 A Průhledná přední dvířka se zámkem

vpravo
– FDT 0003 A Průhledná přední dvířka se zámkem

vlevo

Zahrnuté díly

Poz. Popis

1 Skříň, nalakovaný ocelový plech

1 Držák napájecího zdroje pro 1 napájecí zdroj UPS

1 Připojovací kabel akumulátoru pro skříň pro instalaci do rámu

1 Doplňkový balíček

Informace o objednání

CPH 0006 A Modulární skříň ústředny pro 6 modulů
pro instalaci do rámu
pro povrchovou montáž nebo instalaci do 19"
(482,6mm) racků
Číslo objednávky CPH 0006 A
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MPH 0010 A Modulární skříň
ústředny pro 10 modulů pro
instalaci do rámu

Do skříně MPH 0010 A lze umístit řídicí jednotku s klá-
vesnicí MPC a až 10 modulů.
Akumulátory a napájecí zdroje musí být instalovány v sa-
mostatné skříni pro napájecí zdroje.
K snadnému rozšíření přispívá modulární konfigurace.

Přehled systému

Čís. Popis

1 Montážní rám

2 Kryt

3 Řídicí jednotka s klávesnicí MPC

4 Moduly 3–6

5 Moduly 7–10

6 Napájecí zdroj (v samostatné skříni)

7 Průhledná přední dvířka (volitelná)

8 Svorkovnice (volitelná)

9 Moduly 1–2 (za MPC)

10 Sběrnice ústředny pro moduly 1–2

11 Sběrnice ústředny pro moduly 3–6

12 Sběrnice ústředny pro moduly 7–10

13 2 akumulátory 12 V/45 Ah 
(v samostatné skříni pro napájecí zdroje)

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro Modulární skříň ústředny pro instalaci do rámu
MPH 0010 A jsou potřebné následující komponenty:

– Velký montážní rám FBH 0000 A
nebo

– Souprava pro instalaci do 19" (482,6mm) racku
FRB 0019 A

• Skříň lze vybavit následujícími komponenty:
– 1× MPC Řídicí jednotka s klávesnicí
– 1× PRS 0002 A Krátká sběrnice ústředny pro

2 moduly
– 2× PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny, každá

pro 4 moduly
• Skříň lze rozšířit následujícími komponenty:

– FDT 0000 A Průhledná přední dvířka se zámkem
vpravo

– FDT 0003 A Průhledná přední dvířka se zámkem
vlevo

Zahrnuté díly

Pol. Popis

1 Skříň

Informace o objednání

MPH 0010 A Modulární skříň ústředny pro 10 modulů
pro instalaci do rámu
pro povrchovou montáž nebo instalaci do 19"
(482,6mm) racků
Číslo objednávky MPH 0010 A
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EPH 0012 A Přídavná skříň pro
12 modulů pro instalaci do
rámu

 

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro Přídavnou skříň pro instalaci do rámu
EPH 0012 A jsou potřebné následující komponenty:

– Velký montážní rám FBH 0000 A
nebo

– Souprava pro instalaci do 19" (482,6mm) racku
FRB 0019 A

• Skříň lze vybavit následujícími komponenty:
– 3× PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny, každá

pro 4 moduly
• Skříň lze rozšířit následujícími komponenty:

– FDT 0000 A Průhledná přední dvířka se zámkem
vpravo

– FDT 0003 A Průhledná přední dvířka se zámkem
vlevo

Informace o objednání

EPH 0012 A Přídavná skříň pro 12 modulů pro instalaci
do rámu
pro povrchovou montáž nebo instalaci do 19"
(482,6mm) racků
Číslo objednávky EPH 0012 A
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USF 0000 A Malá univerzální
skříň pro instalaci do rámu

Malá univerzální skříň pro instalaci do rámu USF 0000 A
je z výroby osazena montážní deskou, kterou lze vybavit
dle požadavků. Obsahuje montážní otvory pro dvě sběr-
nice.

Poznámka
Sběrnice nejsou součástí obsahu dodávky.

Přehled systému

Zahrnuté díly

Čís. Popis

1 Kryt

1 Montážní deska

Informace o objednání

USF 0000 A Malá univerzální skříň pro instalaci do rá-
mu
dodává se s montážní deskou, pro povrchovou montáž
nebo instalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky USF 0000 A
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PSF 0002 A Malá skříň pro
napájecí zdroj pro instalaci do
rámu

Přehled systému

Čís. Popis

1 Montážní rám

2 Kryt

3 Prostor pro 2 akumulátory 12 V/45 Ah a 1 napájecí zdroj UPS
2416A

4 Držák napájecího zdroje pro 1 napájecí zdroj UPS 2416A

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro Malou skříň pro napájecí zdroj pro instalaci do
rámu PSF 0002 A jsou potřebné následující kompo-
nenty:

– Malý montážní rám FSH 0000 A
nebo

– Souprava pro instalaci do 19" (482,6mm) racku
FRS 0019 A

Zahrnuté díly

Poz. Popis

1 Kryt

1 Držák napájecího zdroje pro 1 napájecí zdroj UPS

1 Připojovací kabel akumulátoru pro skříň pro instalaci do rámu

1 Doplňkový balíček

Informace o objednání

PSF 0002 A Malá skříň pro napájecí zdroj pro instalaci
do rámu
pro povrchovou montáž nebo instalaci do 19"
(482,6mm) racků
Číslo objednávky PSF 0002 A
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PMF 0004 A Velká skříň pro
napájecí zdroj pro instalaci do
rámu

Přehled systému

Čís. Popis

1 Montážní rám

2 Kryt

3 Prostor pro 4 akumulátory 12 V/45 Ah a 1 napájecí zdroj UPS
2416A

4 4 akumulátory 12 V/45 Ah

5 Držák napájecího zdroje pro 1 napájecí zdroj UPS 2416A

Zahrnuté díly

Poz. Popis

1 Kryt

1 Držák napájecího zdroje, včetně sady kabelů pro 1 napájecí
zdroj UPS
 

1 Připojovací kabel akumulátoru pro skříň pro instalaci do rámu

1 Doplňkový balíček

Informace o objednání

PMF 0004 A Velká skříň pro napájecí zdroj pro instala-
ci do rámu
pro povrchovou montáž nebo instalaci do 19"
(482,6mm) racků
Číslo objednávky PMF 0004 A
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FBH 0000 A Velký montážní
rám

Velký montážní rám je potřebný pro následující skříně
pro instalaci do rámu:
- CPH 0006 A
- MPH 0010 A
- EPH 0012 A

Zahrnuté díly

Poz. Popis

1 Montážní rám, velký

1 FPO-5000-EB Zemnicí přípojnice

Informace o objednání

FBH 0000 A Velký montážní rám
vyžadováno pro skříně CPH 0006 A, MPH 0010 A a
EPH 0012 A, se zemnicí přípojnicí
Číslo objednávky FBH 0000 A
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FMH 0000 A Střední montážní
rám

Střední montážní rám je potřebný pro instalaci Velké
skříně pro napájecí zdroj PMF 0004 A do rámu.

Informace o objednání

FMH 0000 A Střední montážní rám
požadováno pro skříň PMF 0004 A
Číslo objednávky FMH 0000 A
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FSH 0000 A Malý montážní
rám

Malý montážní rám je potřebný pro následující skříně
pro instalaci do rámu:
- PSF 0002 A Malá skříň pro napájecí zdroj pro instalaci
do rámu
- USF 0000 A Malá univerzální skříň pro instalaci do rá-
mu

Informace o objednání

FSH 0000 A Malý montážní rám
vyžadováno pro skříně PSF 0002 A a USF 0000A
Číslo objednávky FSH 0000 A
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FHS 0000 A Velký montážní
rám se sběrnicí

Velký montážní rám je vybaven sběrnicí v souladu s nor-
mou EN 60715 pro připojení řadových svorkovnic.
Velký montážní rám lze použít jako alternativu k rámu
FBH 0000 A pro následující skříně pro instalaci do rámu:
- CPH 0006 A
- MPH 0010 A
- EPH 0012 A

Zahrnuté díly

Poz. Popis

1 Velký montážní rám se sběrnicí

1 FPO‑5000‑EB Zemnicí přípojnice

Informace o objednání

FHS 0000 A Velký montážní rám se sběrnicí
podle normy EN 60715, použitelné pro skříně
CPH 0006 A, MPH 0010 A a EPH 0012 A
Číslo objednávky FHS 0000 A
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RLE 0000 A Svorkovnice EU

Svorkovnici RLE 0000 A lze použít pro následující aplika-
ce:

• Vedení kabelů
• Odpojování kabelů pro technická měření
• Připojení přenosného počítače pro nastavení para-

metrů systému
Svorkovnici lze také instalovat do skříně pro instalaci do
rámu, aby se usnadnilo propojení podle podmínek
příslušné země (např. podle britských norem).

Informace o objednání

RLE 0000 A Svorkovnice EU
Dodává se se 2 konektory D‑SUB s 9 vývody
Číslo objednávky RLE 0000 A
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HMP 0003 A Montážní deska
pro montážní rám

Montážní deska HMP 0003 A je používána pro oba velké
montážní rámy FBH 0000 A a FHS 0000 A.
Montážní deska je vyžadována pro montáž vazebních čle-
nů, externích ovladačů zařízení, relé a dalších součástí.
Může být vybavena sběrnicí.

Poznámka
Sběrnice není součástí obsahu dodávky.

Informace o objednání

HMP 0003 A Montážní deska pro montážní rám
pro použití s montážními rámy FBH 0000 A a FHS 0000 A
Číslo objednávky HMP 0003 A
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FRB 0019 A Souprava pro
instalaci do 19" racku pro
velkou skříň
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FRM 0019 A Souprava pro
instalaci do 19" racku pro
střední skříň
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FRS 0019 A Souprava pro
instalaci do 19" racku pro
malou skříň
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FDT 0000 A Průhledná přední
dvířka

 

Informace o objednání

FDT 0000 A Průhledná přední dvířka
Zámek na pravé straně
Číslo objednávky FDT 0000 A
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FDT 0003 A Průhledná přední
dvířka

 

Informace o objednání

FDT 0003 A Průhledná přední dvířka
Zámek na levé straně
Číslo objednávky FDT 0003 A
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Skříně pro montáž na stěnu

Funkce

Provedení a kombinace skříní
Jako základní jednotky jsou k dispozici dvě skříně pro
montáž na stěnu:

• HCP 0006 A (pro 6 modulů) nebo
• HBC 0010 A (pro 10 modulů)

Do těchto skříní lze umístit centrální prvek ústředny,
řídicí jednotku ústředny s klávesnicí MPC.
K rozšíření základních skříní HCP 0006 A a HBC 0010 A
tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům, mohou
být použita následující zařízení:

• Přídavná modulární skříň HBE 0012 A pro dalších
12 modulů, 2 akumulátory 12 V/28 Ah

• Skříně pro napájecí zdroje PSS 0002 A a
PSB 0004 A, určené pro přídavné napájecí zdroje a
akumulátory 12 V/28 Ah

• DIB 0000 A Rozvodná skříň pro instalaci do rámu

Omezení pro zařízení
Možnosti instalace a maximální počty:

• Moduly
• Sběrnice ústředny (malá: PRS 0002 A, velká:

PRD 0004 A)

Typ skříně Moduly PRS 0002 A PRD 0004 A

HCP 0006 
A

6 1 1

HBC 0010 
A

10 1 2

HBE 0012 
A

12 - 3

PSS 0002 A - - -

PSB 0004 A - - -

DIB 0000 A - - -

Možnosti instalace a maximální počty:
• Řídicí jednotka s klávesnicí MPC
• Napájecí zdroje UPS
• Akumulátory

Typ skříně MPC Napájecí zdro-
je

Akumulátory

HCP 0006 A 1 1 2 × 28 Ah

HBC 0010 A 1 1 2 × 28 Ah

HBE 0012 A - 1 2 × 28 Ah

PSS 0002 A - 1 2 × 28 Ah

PSB 0004 A - 1 4 × 28 Ah

DIB 0000 A - - -

Rozvodná skříň pro instalaci do rámu DIB 0000 A je vy-
bavena rozvodnou sběrnicí a používá se pro instalaci
svorkovnic.

Možnosti instalace
K dispozici jsou různé možnosti instalace:

• Povrchová montáž
• Zápustná montáž s proměnlivými hloubkami instala-

ce (až po úplné zapuštění do stěny)
• Instalace do 19" (482,6mm) racků.

Při povrchové montáži se skříně připevňují přímo na stě-
nu. Pro všechny ostatní možnosti instalace jsou
potřebné speciální montážní sady.
Skříně jsou opatřené předtvarovanými kabelovými prů-
chodkami.
Do skříně pro montáž na stěnu lze doplnit pouze akumu-
látory 12 V/28 Ah.

Instalace do 19" (482,6mm) racků.
Pro všechny skříně pro montáž na stěnu je potřebná in-
stalační souprava FRK 0019 A.

Přední dvířka
Skříně je také možné vybavit průhlednými předními
dvířky. Přední dvířka jsou vyrobena z nárazuvzdorného
plastu a jsou k dispozici ve dvou velikostech, přičemž
obě jsou vybaveny zámkem na levé nebo pravé straně.

Typ skříně Přední dvířka, zámek na
pravé straně

Přední dvířka, zámek na
levé straně

HCP 0006 A FDT 0000 A FDT 0003 A

HBC 0010 A FDT 0001 A FDT 0002 A

HBE 0012 A FDT 0001 A FDT 0002 A

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Všechny skříně obsahují předtvarované kabelové
průchodky s třemi nejobvyklejšími průměry (22 mm,
35 mm, 44 mm).

• Při vytváření předtvarovaných otvorů pro vedení ka-
belů je třeba postupovat opatrně.

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 Skříň, lakovaný ocelový plech

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Ocelový plech, lakovaný

Barva krytu Břidlicová šedá, RAL 7015
Přední část: antracitová šedá,
RAL 7016

Rozměry  

• HCP 0006 A Přibližně 638 × 440 × 149 mm

• HBC 0010 A a
HBE 0012 A

Přibližně 840 × 440 × 149 mm

• PSB 0004 A Přibližně 502 × 440 × 149 mm
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• PSS 0002 A a
DIB 0000 A

Přibližně 267 × 440 × 149 mm

Hmotnost  

• HCP 0006 A Přibližně 12,5 kg

• HBC 0010 A a
HBE 0012 A

Přibližně 17 kg

• PSB 0004 A Přibližně 11,4 kg

• PSS 0002 A a
DIB 0000 A

Přibližně 6,4 kg
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HCP 0006 A Modulární skříň
ústředny pro 6 modulů

Do skříně HCP 0006 A lze umístit řídicí jednotku s klá-
vesnicí MPC, až šest modulů a také akumulátory a napá-
jecí zdroje.
K snadnému rozšíření přispívá modulární konfigurace.

Přehled systému

Č. Popis

1 Kryt

2 Řídicí jednotka MPC

3 Moduly 3–6

4 Prostor pro 2 akumulátory

5 Průhledná přední dvířka (volitelná)

6 HPD 0000 A Rozvodná deska napájení (volitelná)

7 Moduly 1–2

8 Sběrnice ústředny pro moduly 1–2

9 Sběrnice ústředny pro moduly 3–6

10 Napájecí zdroj

11 2 akumulátory 12 V/28 Ah

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Skříň lze vybavit následujícími komponenty:
– 1× MPC Řídicí jednotka s klávesnicí
– 1× PRS 0002 A Krátká sběrnice ústředny pro

2 moduly
– 1× PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny pro

4 moduly
– HPD 0000 A Rozvodná deska napájení
– 1× FPO‑5000‑PSB‑CH Držák napájecích zdrojů

pro skříně ústředny
– 2× akumulátor 12 V/28 Ah

• Skříň lze rozšířit následujícími komponenty:
– FDT 0000 A Průhledná přední dvířka se zámkem

vpravo
– FDT 0003 A Průhledná přední dvířka se zámkem

vlevo

Zahrnuté díly

Pol. Popis

1 Skříň ústředny

Informace o objednání

HCP 0006 A Modulární skříň ústředny pro 6 modulů
pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo in-
stalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky HCP 0006 A
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HBC 0010 A Modulární skříň
ústředny pro 10 modulů

Do skříně HBC 0010 A lze umístit řídicí jednotku s klá-
vesnicí MPC, až deset modulů a také akumulátory a na-
pájecí zdroje.
K snadnému rozšíření přispívá modulární konfigurace.

Přehled systému

Ozn. Popis

1 Kryt

2 Řídicí jednotka MPC

3 Moduly 3–6

4 Moduly 7–10

5 Prostor pro 2 akumulátory

6 Průhledná přední dvířka (volitelná)

7 HPD 0000 A Rozvodná deska napájení (volitelná)

8 Moduly 1–2

9 Sběrnice ústředny pro moduly 1–2

10 Sběrnice ústředny pro moduly 3–6

11 Sběrnice ústředny pro moduly 7–10

12 Napájecí zdroj

13 2 akumulátory 12 V/28 Ah

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Skříň lze vybavit následujícími komponenty:
– 1× MPC Řídicí jednotka s klávesnicí
– 1× PRS 0002 A Krátká sběrnice ústředny pro

2 moduly
– 2× PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny, každá

pro 4 moduly
– HPD 0000 A Rozvodná deska napájení
– 1× FPO‑5000‑PSB‑CH Držák napájecích zdrojů

pro skříně ústředny
– 2× akumulátor 12 V/28 Ah

• Skříň lze rozšířit následujícími komponenty:
– FDT 0001 A Velká průhledná přední dvířka se zá-

mkem vpravo
– FDT 0002 A Velká průhledná přední dvířka se zá-

mkem vlevo

Zahrnuté díly

Pol. Popis

1 Skříň ústředny

Informace o objednání

HBC 0010 A Modulární skříň ústředny pro 10 modulů
pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo in-
stalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky HBC 0010 A
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HBE 0012 A Přídavná
modulární skříň pro 12 modulů

 

Do skříně HBE 0012 A lze umístit až 12 modulů, a také
akumulátory a napájecí zdroje.

Přehled systému

Ozn. Popis

1 Kryt

2 Moduly 1–4

3 Moduly 5–8

4 Moduly 9–12

5 Prostor pro 2 akumulátory nebo 1 rozvodnou desku napájení

6 Průhledná přední dvířka (volitelná)

7 Sběrnice ústředny pro moduly 1–4

8 Sběrnice ústředny pro moduly 5–8

9 Sběrnice ústředny pro moduly 9–12

10 Napájecí zdroj

11 2 akumulátory 12 V/28 Ah nebo
1 rozvodná deska napájení

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Skříň lze vybavit následujícími komponenty:
– 3× PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny, každá

pro 4 moduly
– 1× FPO‑5000‑PSB‑CH Držák napájecích zdrojů

pro skříně ústředny
– 2× akumulátor 12 V/28 Ah nebo 

1× HPD 0000 A Rozvodná deska napájení
• Skříň lze rozšířit následujícími komponenty:

– FDT 0001 A Velká průhledná přední dvířka se zá-
mkem vpravo

– FDT 0002 A Velká průhledná přední dvířka se zá-
mkem vlevo

Zahrnuté díly

Poz
.

Popis

1 Kryt

1 Připojovací kabel sběrnice CAN, délka kabelu 190 cm

Informace o objednání

HBE 0012 A Přídavná modulární skříň pro 12 modulů
pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo in-
stalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky HBE 0012 A
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PSS 0002 A Malá skříň pro
napájecí zdroj

Modul PSS 0002 A je skříň pro napájecí zdroj, jejíž vyba-
vení lze přizpůsobit dané aplikaci.

Přehled systému

Čís. Popis

1 Kryt

2 Skříň bez předního panelu

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Varianty vybavení:
– 2× akumulátor 12 V/28 Ah a 1× Držák napájecích

zdrojů FPO‑5000‑PSB1 mezi akumulátory
– 1× HMP 0002 A Dlouhá montážní deska pro indi-

viduální vybavení

Poznámka
Při použití montážní desky HMP 0002 A musí
montážní otvory pro komponenty vyvrtat záka-
zník na místě instalace.

Zahrnuté díly

Pol. Popis

1 Skříň ústředny

Informace o objednání

PSS 0002 A Malá skříň pro napájecí zdroj
pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo in-
stalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky PSS 0002 A
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PSB 0004 A Skříň pro napájecí
zdroje

Ve Skříni pro napájecí zdroje PSB 0004 A je dostatek mí-
sta až pro čtyři akumulátory 12 V/28 Ah. Místo dvou hor-
ních akumulátorů lze instalovat držák napájecího zdroje
a rozvodnou desku napájení nebo držák napájecího zdro-
je a montážní desku.

Přehled systému

Čí
s.

Popis

1 Kryt

2 Skříň bez předního panelu

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Varianty vybavení:
– 4× akumulátor 12 V/28 Ah a 1× Držák napájecích

zdrojů FPO‑5000‑PSB1
– 2× akumulátor 12 V/28 Ah a 1× Držák napájecích

zdrojů FPO‑5000‑PSB1
– 2× akumulátor 12 V/28 Ah, 1× Držák napájecích

zdrojů FPO‑5000‑PSB1 a 1× Rozvodná deska na-
pájení HPD 0000 A

– 2× akumulátor 12 V/28 Ah, 1× Držák napájecích
zdrojů FPO‑5000‑PSB1 a 1× Krátká montážní de-
ska HMP 0001 A

Poznámka
Při použití montážní desky HMP 0001 A musí
montážní otvory pro komponenty vyvrtat záka-
zník na místě instalace.

Zahrnuté díly

Pol. Popis

1 Plášť zařízení

Informace o objednání

PSB 0004 A Skříň pro napájecí zdroje
pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo in-
stalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky PSB 0004 A
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DIB 0000 A Rozvodná skříň

Rozvodná skříň DIB 0000 A je vybavena rozvodnou sběr-
nicí podle normy EN 60715 a používá se pro instalaci pá-
skových svorkovnic.

Přehled systému

Zahrnuté díly

Čís. Popis

1 Skříň s nainstalovanou sběrnicí vyhovující normě EN 60715

Informace o objednání

DIB 0000 A Rozvodná skříň
pro povrchovou montáž, montáž se zapuštěním nebo in-
stalaci do 19" (482,6mm) racků
Číslo objednávky DIB 0000 A
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RLU 0000 A Svorkovnice

Informace o objednání

RLU 0000 A Svorkovnice
Dodává se se 2 konektory D‑SUB s 9 vývody
Číslo objednávky RLU 0000 A
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FRK 0019 A Souprava pro
instalaci do 19" racku
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FDT 0000 A Průhledná přední
dvířka

 

Informace o objednání

FDT 0000 A Průhledná přední dvířka
Zámek na pravé straně
Číslo objednávky FDT 0000 A
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FDT 0001 A Velká průhledná
přední dvířka

 

Informace o objednání

FDT 0001 A Velká průhledná přední dvířka
Zámek na pravé straně
Číslo objednávky FDT 0001 A
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FDT 0002 A Velká průhledná
přední dvířka

 

Informace o objednání

FDT 0002 A Velká průhledná přední dvířka
Zámek na levé straně
Číslo objednávky FDT 0002 A
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FDT 0003 A Průhledná přední
dvířka

 

Informace o objednání

FDT 0003 A Průhledná přední dvířka
Zámek na levé straně
Číslo objednávky FDT 0003 A
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Držáky napájecích zdrojů

Držáky napájecích zdrojů se instalují do skříní pro mon-
táž na stěnu a lze do nich umístit jeden napájecí zdroj.
Po připojení do předem zapojené zásuvky je napájecí
zdroj okamžitě připraven k použití.
Držáky jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skleněnými
vlákny a jsou vybaveny teplotním senzorem a pojistkou
pro elektrickou síť T10A.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

FPO-5000-PSB-CH Držák napájecích zdrojů
• Pro modulární skříň ústředny:

– HCP 0006 A
– HBC 0010 A
– HBE 0012 A

FPO-5000-PSB1 Držák napájecích zdrojů
• Pro skříň pro napájecí zdroje pro montáž na stěnu:

– PSS 0002 A
– PSB 0004 A

• Držák napájecích zdrojů se instaluje doprostřed,
přímo mezi dvojici baterií.

Přehled

Kryt FPO-5000-PSB-CH FPO-5000-PSB1

HCP 0006 A x -

HBC 0010 A x -

HBE 0012 A x -

PSS 0002 A - x

PSB 0004 A - x

x = instalace je možná
– = instalace není možná

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Držák napájecích zdrojů

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Materiál Plast PA6, Grilon BS V0
(UL94 V‑0)

Barva Antracitová, RAL 7016, povrcho-
vá úprava se saténovým leskem

Hmotnost  

• FPO-5000-PSB-CH Přibližně 550 g

• FPO-5000-PSB1 Přibližně 395 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 až 60 °C

Informace o objednání

FPO-5000-PSB1 Držák napájecích zdrojů
pro PSS 0002 A a PSB 0004 A
Číslo objednávky FPO-5000-PSB1

FPO-5000-PSB-CH Držák napájecích zdrojů
Pro skříně HCP 0006 A, HBC 0010 A a HBE 0012 A.
Číslo objednávky FPO-5000-PSB-CH

Modulární ústředna EPS FPA-5000 | Napájecí zdroje FPA-5000 | 77

 

www.boschsecurity.com Bosch Security Systems B.V.

1



UPS 2416 A Univerzální
napájecí zdroj

Napájecí zdroj UPS podporuje technologii plug-and-play,
takže jej lze použít ihned po připojení, a zajišťuje veške-
ré napájení ústředny.

Přehled systému

Čís. Popis Konektor

1–3 ACL / ACN / G Napájení ze sítě

4 / 5 DC+ / DC- Kladný a záporný výstup 27 V DC

6 FAULT Porucha elektrické sítě

7 / 8 RTH+ / RTH- Kladný a záporný vstup tepelného se-
nzoru

Funkce

Napájecí zdroj je chráněn proti změně polarity a přepětí.
Výstupní napětí je sledováno a regulováno pomocí tepel-
ného senzoru. Dojde-li k poruše, klesne napětí na výstu-
pu FAULT na 0 V.
Zelený indikátor LED na univerzálním napájecím zdroji
signalizuje jeho provozuschopnost.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Univerzální napájecí zdroj se zasouvá do držáku na-
pájecího zdroje, a je tak ihned připraven k použití.

Zahrnuté díly

Typ Mn
ožst
ví

Součásti

UPS 2416 A 1 Univerzální napájecí zdroj 24 V / 5 A

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 100 až 240 V AC

Rozsah vstupního kmitočtu 50 až 60 Hz

Účinnost > 85 %

Čas zálohování > 16 ms při 115 V AC

Výstupní napětí 26 až 29 V DC (v závislosti na teplotě)
Jmenovité 26,8 V DC při 40 °C

Maximální výstupní proud 6 A

Maximální výkon 160 W (trvalý)

Mechanické vlastnosti

Chlazení Ventilace bez ventilátoru

Materiál krytu Anodicky oxidovaný hliník

Barva krytu Matná černá

Rozměry Přibližně 200 × 100 × 40 mm

Hmotnost Přibližně 780 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−20 °C až 60 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 %, nekondenzující

Informace o objednání

UPS 2416 A Univerzální napájecí zdroj
zásuvné napájení pro celé napájení ústředny.
Číslo objednávky UPS 2416 A
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Kabely

Funkce

Pro připojení základních komponentů jsou k dispozici rů-
zné typy kabelů a sad kabelů.

Sada kabelů Připojení z ... ... do

CPR 0001 A Ovládací pole ústředny
MPC

RLE 0000 A Svor-
kovnice EU /
RLU 0000 A Svor-
kovnice US

CRP 0000 A Ovládací pole ústředny
MPC

Řídicí jednotka
MPC (záložní)

CBB 0000 A
1)

BCM-0000-B Bateriový
modul

Dvojice akumuláto-
rů

CPB 0000 A BCM-0000-B Bateriový
modul

Napájecí zdroj UPS

CPA 0000 A Řídicí jednotka MPC /
ENO 0000 B Modul pro
připojení ZDP

AT 2000 Přenoso-
vé zařízení

1) Je potřebná, pokud je napájecí zdroj umístěn v samo-
statné skříni pro napájecí zdroj
Sada kabelů CBB 0000 A je potřebná, pokud je napájecí
zdroj umístěn v samostatné skříni pro napájecí zdroj. Ta-
to sada obsahuje delší kabel pro připojení akumulátoru
než standardní sada kabelů dodávaná s jednotkou.
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CPR 0001 A Kabel tiskárny

Ohebný Kabel tiskárny CPR 0001 A se používá k propo-
jení řídicí jednotky MPC a Svorkovnice EU RLE 0000 A
nebo Svorkovnice US RLU 0000 A. Tiskárna nebo mo-
dem jsou ke svorkovnici připojeny standardním kabelem.

Zahrnuté díly

1 Kabel k propojení řídicí jednotky MPC a Svorkovnice EU
RLE 0000 A nebo Svorkovnice US RLU 0000 A, délka ka-
belu 100 cm

Poznámka
Kabel CPR 0001 A není potřebný pro tepelnou ti-
skárnu THP 2020 A.
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CRP 0000 A Sada kabelů pro
záložní řídicí jednotku

Sada kabelů CRP 0000 A se používá k záložnímu připoje-
ní řídicí jednotky k přídavné řídicí jednotce MPC podle
normy EN 54 část 2 pro systémy s více než 512 prvky.

Zahrnuté díly

1 Kabel (bílý) pro záložní propojení jednotek MPC, 
délka kabelu 280 cm

1 Připojovací kabel sběrnice CAN (černý), délka kabelu
320 cm

Informace o objednání

CRP 0000 A Sada kabelů pro záložní řídicí jednotku
používá se k záložnímu připojení jedné řídicí jednotky
ústředny k přídavné řídicí jednotce ústředny MPC
Číslo objednávky CRP 0000 A

Modulární ústředna EPS FPA-5000 | FPA-5000 Sady kabelů a příslušenství ústředny | 81

 

www.boschsecurity.com Bosch Security Systems B.V.

1



CBB 0000 A Sada kabelů
k propojení jednotky BCM a
akumulátorů

Sada kabelů CBB 0000 A je potřebná, pokud je napájecí
zdroj umístěn v samostatné skříni pro napájecí zdroj. Ka-
bel k propojení Řídicí jednotky akumulátorů BCM‑0000‑B
a akumulátorů je dlouhý 180 cm.

Zahrnuté díly

1 Kabel (180 cm) k propojení jednotky BCM a dvojice aku-
mulátorů

1 Kabel (17 cm) k propojení akumulátoru 1 a akumulátoru 2

Informace o objednání

CBB 0000 A Sada kabelů k propojení jednotky BCM a
akumulátorů
Používá se k propojení dvojice akumulátorů a skříně pro
napájecí zdroj s Řídicí jednotkou akumulátorů
BCM‑0000‑B
Číslo objednávky CBB 0000 A
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CPA 0000 A Sada kabelů pro
AT 2000

Sada kabelů CPA 0000 A je potřebná k propojení Přeno-
sové jednotky AT 2000 s Řídicí jednotkou ústředny MPC
a Modulem pro připojení OPPO ENO 0000 B.

Zahrnuté díly

1 Kabel k propojení Přenosové jednotky AT 2000 a Řídicí
jednotky ústředny MPC.

1 Kabel k propojení Přenosové jednotky AT 2000 (s požár-
ním rozšířením AT 2000) a Modulu pro připojení OPPO
ENO 0000 B.

Informace o objednání

CPA 0000 A Sada kabelů pro AT 2000
Používá se k propojení jednotky AT 2000 s řídicí jednot-
kou MPC a modulem ENO 0000 B.
Číslo objednávky CPA 0000 A
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THP 2020 A Tepelná tiskárna

Tepelná tiskárna THP 2020 A je dodávána ve skříni pro
instalaci do rámu. Je připojena k rozhraní S20 Modulu
sériového rozhraní IOS 0020 A.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Instalační rozměry

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Tepelná tiskárna včetně připojovacího kabelu

1 USF 0000 A Malá univerzální skříň pro instalaci do rámu

1 Připojovací kabel pro modul rozhraní tiskárny

Poznámka
Tepelná tiskárna vyžaduje buď Malý montážní
rám FSH 0000 A (pro povrchovou montáž), nebo
Soupravu pro instalaci do 19" racku pro malou
skříň FRS 0002 A (pro instalaci do 482,6mm
(19") racků).
Kabel tiskárny CPR 0001 A není potřebný.

Informace o objednání

THP 2020 A Tepelná tiskárna
se standardně dodává se skříní pro montáž do rámu.
Další vyžadované příslušenství: Malý montážní rám
FSH 0000 A (pro povrchovou montáž) nebo Souprava
pro instalaci do 19" racku pro malou skříň FRS 0002 A.
Číslo objednávky THP 2020 A
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PSL 0001 A Etikety pro
označení, malé

Etikety PSL 0001 A lze použít pouze pro Signalizační
modul ANI 0016 A.
Na etikety lze tisknout jednotlivě běžnou laserovou ti-
skárnou. Na disku CD dodaném s řídicí jednotkou MPC
se nachází soubor .dot se šablonou.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

20 Na každém listu je 10 etiket, na které lze tisknout.

Informace o objednání

PSL 0001 A Etikety pro označení, malé
20 archů, každý s 10 etiketami, na které lze tisknout, pro
Signalizační modul ANI I0016 A
Číslo objednávky PSL 0001 A
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PSK 0001 A Etikety pro
označení, široké

Etikety pro označení modulů PSK 0001 A jsou vhodné
pro následující funkční moduly:
BCM‑0000‑B, LSN 0300 A, LSN 1500 A, CZM 0004 A,
NZM0002 A, RMH 0002 A, CTM 0002 A a ENO 0000 B.
Na etikety lze tisknout jednotlivě běžnou laserovou ti-
skárnou. Na disku CD dodaném s řídicí jednotkou
ústředny MPC se nachází soubor .dot se šablonou.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

20 Na každém listu je 6 etiket, na které lze tisknout.

Informace o objednání

PSK 0001 A Etikety pro označení, široké
20 archů, každý s 6 pruhy etiket, na které lze tisknout,
pro funkční moduly BCM‑0000‑B, LSN 0300 A,
LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A,
CTM 0002 A a ENO 0000 B
Číslo objednávky PSK 0001 A
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FDP 0001 A Plastová záslepka

Plastová záslepka FDP 0001 A se používá k zakrytí vol-
ných slotů pro moduly. Umísťuje se do odpovídajícího
okénka v předním krytu skříně.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FDP 0001 A Plastová záslepka

Informace o objednání

FDP 0001 A Plastová záslepka
Pro volné sloty pro moduly
Číslo objednávky FDP 0001 A
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FPA-1200-C Ústředna EPS

Vlastnosti

u Snadné rozšíření na 2 kruhová vedení pomocí dru-
hého modulu LSN 0300 A

u Možnost připojení až 254 prvků (127 na jedno kru-
hové vedení)

u Dálkové ovládání pomocí až 3 vzdálených klávesnic
(prostřednictvím rozhraní CAN nebo Ethernet)

u Automatická detekce modulů a možnost zasouvání
modulů za provozu

u Sériové rozhraní pro systém evakuačního rozhlasu
(EVAC) společnosti Bosch

Ústředna EPS FPA-1200 používá známou sběrnicovou
technologii LSN. Nabízí účinnou ochranu pro malé a
středně velké objekty a je ideálním řešením pro aplikace
s 1 nebo 2 kruhovými vedeními. Standardně se dodává
se skříní, řídicí jednotkou, funkčními moduly, napájecím
zdrojem a doplňkovým příslušenstvím podle požadavků
specifických pro příslušnou zemi. Po instalaci a konfigu-
raci je ústředna připravena k použití.
Konfigurace ústředny FPA-1200 se nastavuje pomocí
programovacího softwaru FSP-5000-RPS (je součástí do-
dávky) v počítači připojeném k ústředně.
Kromě připojení až 3 vzdálených klávesnic umožňuje roz-
hraní Ethernet připojení k systému správy budov (BIS –
Bosch Building Integration System) prostřednictvím se-
rveru OPC. Pro přístup k serveru OPC je navíc vyžado-
ván Licenční klíč ADC-5000-OPC.
Další sériové rozhraní poskytuje možnost použití
ústředny FPA-1200 se systémem evakuačního rozhlasu
(EVAC) společnosti Bosch. Podrobné informace o připo-
jení naleznete v katalogových listech pro Moduly sériové-
ho rozhraní IOS 0020 a IOS 0232.
Ústřednu FPA-1200 lze také připojit k Univerzálnímu za-
bezpečovacímu systému Bosch UGM-2020 (vyžaduje Mo-
dul rozhraní FPE-5000-UGM) a integrovat ji tak do rozsá-
hlého síťového systému.

Přehled systému

Ozn
.

Popis

A Funkční moduly

B Řídicí jednotka ústředny

C Skříň ústředny

D Dlouhá sběrnice ústředny

E Napájecí zdroj

F Držák napájecích zdrojů

G Krátká sběrnice ústředny

Funkce

Řídicí jednotka ústředny
Řídicí jednotka ústředny je jádrem systému a zobrazuje
všechny zprávy na 14,5cm (5,7") vícebarevném dotyko-
vém displeji. Průběžné informace o provozním stavu
ústředny nebo systému poskytuje 11 indikátorů LED.
Obsluha řídicí jednotky ústředny a zpracování všech
zpráv se provádí také na dotykovém displeji TFT. Zprávy
a události se ukládají do vnitřní paměti a lze je kdykoliv
zobrazit na displeji. K jednotce lze připojit tiskárnu pro-
tokolů pro tisk příchozích zpráv.
Konfigurace se nastavuje a přenáší pomocí programova-
cího softwaru FSP-5000-RPS v přenosném počítači
připojeném k rozhraní USB řídicí jednotky ústředny.

Moduly
Funkční moduly jsou samostatné zapouzdřené jednotky,
které lze zasunout do libovolného slotu ústředny pomocí
technologie „plug-and-play“. Napájení a přenos dat do
ústředny jsou tak zajištěny automaticky bez jakéhokoliv
dodatečného nastavení. Modul je automaticky rozpo-
znán ústřednou a spuštěn ve výchozím provozním reži-
mu.
Kabeláž periferních zařízení se připojuje pomocí zásuv-
ných svorek se šrouby.
Po výměně modulu je potřebné pouze znovu zasunout
svorky, není již vyžadováno rozsáhlé odpojování a připo-
jování kabeláže.
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Standardní balení obsahuje následující moduly. Do-
plňkové moduly pro speciální aplikace lze objednat sa-
mostatně.

Modul Popis

BCM-0000-B Bateriový modul
• modul pro ovládání baterie a napájení

LSN 0300 A Modul LSN 300 mA
• pro připojení kruhového vedení LSN s až

127 prvky, maximální linkový proud
300 mA

RML 0008 A
(pouze pro Po-
lsko)

Modul relé
• s 8 relé pro nízkonapěťové aplikace

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FPA-1200

1142/DT/2011 FPA 1200

Evropa CPD 0786-CPD-20819 FPA 1200

Německo VdS G 209154 FPA-1200

Švýcarsko VKF AEAI 19197 FPA 5000

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

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

Belgie BOSEC TCC2-894/a

Polsko CNBOP 1802/2013 FPA-1200

Maďarsko TMT TMT-46/2009 FPA-1200

MOE UA1.016.0070208-11 FPA-1200

MOE UA1.016.0137807-13 FPA-1200

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Rozšíření na 2 kruhová vedení vyžaduje druhý funkč-
ní modul LSN 0300 A

• Přípustné jsou maximálně 2 moduly LSN 0300 A
• Až 127 prvků LSN v každém kruhovém vedení
• Celkem maximálně 6 funkčních modulů

Zahrnuté díly

Mn
ožs
tví

Součást

1 FPA-1200-MPC-C Řídicí jednotka ústředny

1 LSN 0300 A Modul 300 mA

1 BCM 0000 B Bateriový modul

1 PRS-0002-C Krátká sběrnice ústředny

1 PRD 0004 A Dlouhá sběrnice ústředny

1 FPO-5000-PSB-CH Držák napájecích zdrojů (nikoli pro Ně-
mecko)

1 UPS 2416 A Univerzální napájecí zdroj

1 HCP 0006 A Skříň ústředny

POZNÁMKA: Standardní dodávka pro Německo: CPH 0006 A
skříň pro montáž do rámu s držákem napájecího zdroje monto-
vaným v továrně.

1 FBH 0000 A Velký montážní rám (pouze pro Německo)

3 FDP 0001 A Plastová záslepka

1 RML 0008 A Modul relé (pouze pro Polsko)

1 Disk CD s programovacím softwarem FSP-5000-RPS

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 20 až 30 V DC

Mechanické vlastnosti

Zobrazovací prvek 14,5cm (5,7”) vícebarevný dis-
plej TFT

Ovládací prvek Dotyková obrazovka

Rozhraní • Ethernet
• USB
• RS232

Vstupy signálů 2

Rozměry (V × Š × H) 638 × 440 × 149 mm
 

Hmotnost Přibližně 20 kg

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 60 °C

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

FPA-1200-C Ústředna EPS, BE
nápisy a uživatelská dokumentace v holandštině a fran-
couzštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-BE

FPA-1200-C Ústředna EPS, CZ
nápisy a uživatelská dokumentace v češtině
Číslo objednávky FPA-1200-C-CZ

FPA-1200-C Ústředna EPS, DE
nápisy a uživatelská dokumentace v němčině
Číslo objednávky FPA-1200-C-DE

FPA-1200-C Ústředna EPS, ES
nápisy a uživatelská dokumentace ve španělštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-ES

FPA-1200-C Ústředna EPS, GR
nápisy a uživatelská dokumentace v řečtině
Číslo objednávky FPA-1200-C-GR

FPA-1200-C Ústředna EPS, HU
nápisy a uživatelská dokumentace v maďarštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-HU

FPA-1200-C Ústředna EPS, IT
nápisy a uživatelská dokumentace v italštině a němčině
Číslo objednávky FPA-1200-C-IT
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FPA-1200-C Ústředna EPS, NL
nápisy a uživatelská dokumentace v holandštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-NL

FPA-1200-C Ústředna EPS, PL
nápisy a uživatelská dokumentace v polštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-PL

FPA-1200-C Ústředna EPS, PT
nápisy a uživatelská dokumentace v portugalštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-PT

FPA-1200-C Ústředna EPS, RO
nápisy a uživatelská dokumentace v rumunštině a anglič-
tině
Číslo objednávky FPA-1200-C-RO

FPA-1200-C Ústředna EPS, RU
nápisy a uživatelská dokumentace v ruštině
Číslo objednávky FPA-1200-C-RU

FPA-1200-C Ústředna EPS, TR
nápisy a uživatelská dokumentace v turečtině
Číslo objednávky FPA-1200-C-TR

FPA-1200-C Ústředna EPS, EXPORT
nápisy a uživatelská dokumentace v angličtině
Číslo objednávky FPA-1200-C-EXP
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ERWE 10 Převodník napětí

Informace o objednání

ERWE 10 Převodník napětí
Pro připojení zařízení NBK 100 LSN, NTK 100 LSN,
NSB 100 LSN, MSS 401, ERT 100, FK 100 LSN, lze zapo-
jit do připojovací desky NEV 300 LSN.
Číslo objednávky ERWE 10
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ERLE 10 Rozšíření linky

Tato sada rozšiřuje modul BZ 500 LSN o jednu zónu
(kruhové vedení) s maximální délkou kabelu 1000 m.

Informace o objednání

ERLE 10 Rozšíření linky
pro BZ 500 LSN, zóna (kruhové vedení) s délkou kabelu
max. 1000 m
Číslo objednávky ERLE 10
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ERSE 10 Rozšíření rozhraní

Tato sada rozšiřuje modul BZ 500 LSN o dvě sériová roz-
hraní.

Konfigurace rozšíření na opačné straně ovládacího
panelu

Informace o objednání

ERSE 10 Rozšíření rozhraní
(2 × sériové)
Číslo objednávky ERSE 10
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SM 20 Vazební člen
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SM 24 Vazební člen

Rozhraní V24 pro připojení ústředny k síti SRT v kombi-
naci s optickým kabelem (LWL), pro připojení periferií
nebo modemu.
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BS ATE 100 LSN Primární
rozšiřovací sada, červená

Sada s 32 červenými indikátory LED pro primární roz-
šíření modulu BZ 500 LSN v cizím jazyce (nebo modulu
BZ 500 LSN v němčině bez zobrazovacího zařízení popla-
chu, č. položky 3.002.102.560) pro zobrazovací zařízení
poplachu (signalizaci poplachu) pro až 32 detekčních
zón.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE BS ATE/ATG/ATB 100 LSN

Informace o objednání

BS ATE 100 LSN Primární rozšiřovací sada, červená
s 32 červenými indikátory LED pro primární rozšíření
modulu BZ 500 LSN v cizím jazyce
Číslo objednávky BS ATE 100 LSN
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ATE 100 LSN Červená
rozšiřovací sada, červená

Sada s 32 červenými indikátory LED pro rozšíření stávají-
cího zobrazovacího zařízení poplachu (signalizaci popla-
chu).
Signalizace poplachu tedy může zahrnovat celkem
64 detekčních zón.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE BS ATE/ATG/ATB 100 LSN

Informace o objednání

ATE 100 LSN Červená rozšiřovací sada, červená
s 32 indikátory LED (červenými) pro rozšíření dostupné-
ho zobrazovacího zařízení poplachu
Číslo objednávky ATE 100 LSN red
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Klíčový spínač

Na ovládací panel ústředny EPS lze umístit až dva klíčo-
vé spínače.
Funkce je volně programovatelná, např. denní a noční
provoz.

Informace o objednání

Klíčový spínač
pro ovládací panel BZ 500 LSN
Číslo objednávky BZ500-KEY-SWITCH
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Panelový reléový modul TRN

Panelový reléový modul TRN se dvěma relé, každé relé
s přepínacím kontaktem pro bezpotenciálové výstupy.
Modul AVM 100 lze rozšířit o až šest modulů TRN.

Informace o objednání

Panelový reléový modul TRN
dvě relé, každé relé s přepínacím kontaktem pro bezpo-
tenciálové výstupy
Číslo objednávky TRN
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Panelový reléový modul RTP

Panelový reléový modul RTP se čtyřmi relé, každé relé
s přepínacím kontaktem pro bezpotenciálové výstupy,
do desky AVM lze zapojit až šest modulů RTP.

Informace o objednání

Panelový reléový modul RTP
čtyři relé, každé relé s přepínacím kontaktem pro bezpo-
tenciálové výstupy
Číslo objednávky RTP
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BS‑NRK‑N Síťová karta pro
relé

Dvě relé pro bezpotenciálové výstupy, každé relé
s přepínacím kontaktem 220 V AC.

Informace o objednání

BS‑NRK‑N Síťová karta pro relé
dvě relé pro bezpotenciálové výstupy, každé relé s přepí-
nacím kontaktem 220 V AC.
Číslo objednávky BS NRK-N
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MOD 300 Modem
 

Pro připojení ústředen k modulu UGM 2020, modem
včetně sériového rozhraní pro přenos dat v telefonních
sítích.
Modem je schválen pro provoz v poštovních sítích. Pro
tuto funkci je třeba vazební člen SM 24.

Informace o objednání

MOD 300 Modem
pro připojení ústředen k modulu UGM 2020 včetně sé-
riového rozhraní pro přenos dat v telefonních sítích
Číslo objednávky MOD 300
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Deska pro přídavné možnosti

Základní požadavky pro instalaci AT 2000!
Pokud jsou obsazeny všechny montážní desky na modu-
lu ANNE 10, lze pro další rozšíření použít desku pro
přídavné možnosti:

– ICP BS TRSP
– BS NRK-N
– MOD 300
– BS NTK 100/BZ500 pro realizaci přepínání adres

v ústředně BZ 500 LSN
– BS NSB 100/BZ500 pro sledovanou aktivaci sig-

nalizačních zařízení nebo hasicích systémů
z ústředny EPS

– BS NBK 100/BZ500, každý pro připojení dvou
primárních linek GLT

– ICP LSA 20 Připojovací páska
Lze použít až čtyři sady rozhraní.

Konfigurace rozšíření na desce pro přídavné
možnosti

Informace o objednání

Deska pro přídavné možnosti
vyžaduje se pro instalaci modulu AT 2000
Číslo objednávky BZ-500-PLATE
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19" montážní sada pro
BZ 500 LSN

Pro instalaci ústředny BZ 500 LSN do 19" rámu

Poznámky k instalaci/konfiguraci

19" montážní sada vyžaduje 13 výškových jednotek
= 578 mm.

Informace o objednání

19" montážní sada pro BZ 500 LSN
Číslo objednávky BZ-500-19"-KIT
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DR 500 T/AV Stolní tiskárna

Tiskárna pro teplocitlivý papír s navíjecím zařízením, lze
použít jako stolní model nebo pro montáž na stěnu
Pro připojení k ústředně BZ 500 LSN se vyžaduje vazeb-
ní člen SM 20.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE DR 2020/2000/500 T

Informace o objednání

DR 500 T/AV Stolní tiskárna
Tiskárna pro teplocitlivý papír s navíjecím zařízením, pro
ústřednu BZ 500 LSN, vyžaduje se vazební člen SM 20
Číslo objednávky DR 500 T/AV
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Servisní spínač pro hasicí
systémy

Klíčový spínač pro deaktivaci hasicích systémů pro účely
údržby

Informace o objednání

Servisní spínač pro hasicí systémy
pro deaktivaci hasicích systémů pro účely údržby
Číslo objednávky FME-KL-EXT
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LVM 100 Modul rozšíření linky
 

Pro doplňkové připojení až 4 kruhových vedení nebo
8 větví odbočkových linek
UEZ 2000 LSN: lze rozšířit o 1 LVM
UEZ 2000/6 LSN: lze rozšířit o 1 LVM
UEZ 2000/1 LSN: nelze rozšířit.

Informace o objednání

LVM 100 Modul rozšíření linky
Doplňkové připojení max. 4 kruhových vedení nebo 8 vě-
tví odbočkových linek, ústředny UEZ 2000 LSN a
UEZ 2000/6 LSN lze rozšířit o 1 LVM.
Číslo objednávky LVM 100

Ústředny LSN | Příslušenství - UEZ 2000 LSN | 109

 

www.boschsecurity.com Bosch Security Systems B.V.

2



SM 20 Vazební člen
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SM 24 Vazební člen

Rozhraní V24 pro připojení ústředny k síti SRT v kombi-
naci s optickým kabelem (LWL), pro připojení periferií
nebo modemu.
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MOD 300 Modem
 

Pro připojení ústředen k modulu UGM 2020, modem
včetně sériového rozhraní pro přenos dat v telefonních
sítích.
Modem je schválen pro provoz v poštovních sítích. Pro
tuto funkci je třeba vazební člen SM 24.

Informace o objednání

MOD 300 Modem
pro připojení ústředen k modulu UGM 2020 včetně sé-
riového rozhraní pro přenos dat v telefonních sítích
Číslo objednávky MOD 300
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Panelový reléový modul TRN

Panelový reléový modul TRN se dvěma relé, každé relé
s přepínacím kontaktem pro bezpotenciálové výstupy.
Modul AVM 100 lze rozšířit o až šest modulů TRN.

Informace o objednání

Panelový reléový modul TRN
dvě relé, každé relé s přepínacím kontaktem pro bezpo-
tenciálové výstupy
Číslo objednávky TRN
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Panelový reléový modul RTP

Panelový reléový modul RTP se čtyřmi relé, každé relé
s přepínacím kontaktem pro bezpotenciálové výstupy,
do desky AVM lze zapojit až šest modulů RTP.

Informace o objednání

Panelový reléový modul RTP
čtyři relé, každé relé s přepínacím kontaktem pro bezpo-
tenciálové výstupy
Číslo objednávky RTP
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DR 2020 T/AV Tiskárna hlášení
s navíjecím zařízením

 

Pro instalaci do nosiče displeje.

Poznámka
Tiskárnu protokolů je třeba uvážit už při objedná-
vání. Instalaci tiskárny lze provést pouze u výrob-
ce, pozdější instalace na místě není možná.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE DR 2020/2000/500 T

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 10,5 V DC až 29 V DC

Odběr proudu 600 mA při 12 V

Napájecí zdroj Z ústředny

Pojistka T1A

Mechanické vlastnosti

Rozměry (V x Š x H) 130 × 160 × 230 mm

Barva Antracit, RAL 7016

Hmotnost Přibližně 2 kg

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota 0 °C až 50 °C

Přípustná relativní vlhkost 93 % při +40 °C

Třídy zařízení podle
EN 60950

Zařízení třídy II

Třída krytí podle EN 60529 IP 30

Hladina znečištění 2 (podle EN 60950)

Třída prostředí podle
VdS 2110

II

Speciální vlastnosti

Typ konstrukce Tepelná tiskárna

Výtisk Alfanumerický

Výška znaků 2,7 mm ±0,2 mm

Počet řádků na výtisku Max. 3 řádky, z nich
• 1 řádek standardní výstup
• 2 řádky další informace

Počet znaků a řádků Max. 40 znaků

Rychlost tisku Nejméně 5 řádků/s

Typ papíru Papír pro tepelný tisk v roli

Šířka papíru 58 mm +0/-1 mm

Rozhraní Paralelní

Přenosová rychlost 2400 b/s, 9600 b/s (standardně)

Formát dat 8bitový, 1 bit počátku, 1 bit konce,
bez paritního bitu, znaky ASCII

Monitorování • Konec papíru (signalizace
nejméně 500 tiskových řád-
ků před koncem)

• Ochranný kontakt krytu

Odolnost vůči rušení EMC EN 50130-4

Vyzařované rušení EMC EN 61000-6-3

Informace o objednání

DR 2020 T/AV Tiskárna hlášení s navíjecím zařízením
Instalaci tiskárny lze provést pouze u výrobce, pozdější
instalace na místě není možná.
Číslo objednávky DR 2020 T/AV
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DR 2020 T Tiskárna protokolů
bez navíjecího zařízení

 

Jako výrobek s ID 4.998.105.681, ale bez navíjecího
zařízení.

Informace o objednání

DR 2020 T Tiskárna protokolů bez navíjecího zařízení
jako výrobek s ID 4.998.105.681, ale bez navíjecího
zařízení
Číslo objednávky DR 2020 T
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FPC-500 Konvenční ústředna
EPS

Vlastnosti

u Vysoce moderní optika – vhodná pro veřejná pro-
stranství

u Displej LCD s prostým textem

u K dispozici pro 2, 4 nebo 8 detekčních zón až pro
64, 128 nebo 256 hlásičů

u Volitelné použití zakončovacího modulu (požada-
vek normy EN 54-13)

u Silný napájecí zdroj 3 A

Konvenční ústředna EPS FPC‑500‑x je ideálním řešením
pro malé a středně velké objekty. Díky osvědčené tech-
nologii konvenčních linek lze nastavit systém EPS šetřící
náklady.
K dispozici jsou tři typy:

• FPC‑500‑2: 2 zóny až pro 64 hlásičů
• FPC‑500‑4: 4 zóny až pro 128 hlásičů
• FPC‑500‑8: 8 zón až pro 256 hlásičů

Ústřednu lze programovat a obsluhovat prostřednictvím
integrovaného displeje LCD.
Volitelná rozšíření jako reléové moduly, moduly
s otevřeným kolektorem a klíčové spínače umožňují další
přizpůsobení potřebám uživatele.

Přehled systému

Z1...Z8 Až 8 zón

IN1, IN2 Až 2 vstupy (u FPC‑500‑2 a FPC‑500 4 jeden vstup)

 Dva výstupy NAC (každý 500 mA)

RELÉ PO-
PLACHŮ, RE-
LÉ PORUCH

Poplachové a poruchové relé

Pomocné na-
pájení

Pomocné napájení (500 mA)

 Nouzový záložní napájecí zdroj, až 2 × 7,2 Ah

1 Indikátory LED

2 Displej LCD s čísly zón

3 Tlačítka zón a indikátory LED stavu zón

4 Ovládací panel

Funkce

Ústředny EPS řady FPC-500 jsou vybaveny následujícími
funkcemi:

• Ověření poplachu
• Závislost dvou hlásičů
• Dvouzónová závislost
• Přechodné uložení poplachu
• Programovatelná zpoždění
• Přepínání mezi režimem Den a režimem Noc (AV)
• Historie událostí a testů
• Počítadlo poplachů

Úrovně ovládání
Ústředny EPS mají tři různé úrovně ovládání. Pro úro-
veň 1 není vyžadován žádný přístupový kód. Přístup
k úrovním 2 a 3 vyžaduje čtyřmístný kód (úroveň 2 je ta-
ké přístupná pomocí volitelného klíčového přepínače).
Přístupové kódy pro úrovně 2 a 3 lze změnit.
Jsou k dispozici různé funkce testů. V úrovni 1 lze spu-
stit test indikátoru LED, bzučáku a displeje LCD. V úrov-
ni 2 a 3 lze spustit doplňkové testy zón, výstupů a výstu-
pů NAC (sign. zařízení).

Programování
Ústřednu lze snadno programovat pomocí klávesnice a
displeje LCD. Zóny lze konfigurovat nezávisle, což umo-
žňuje dokonalé přizpůsobení potřebám zákazníka. Vý-
chozí naprogramování pomáhá rychle se seznámit se sy-
stémem a je třeba jej mírně upravit, aby se přizpůsobil
většímu množství aplikací.

Certifikáty a osvědčení

Poskytované možnosti v souladu s normou
EN 54‑2:1997/A1:2006 zahrnují:
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• Počítadlo poplachů
• Podmínka testu
• Výstup pro zařízení pro signalizaci požáru
• Zpoždění na výstupech
• Závislosti na více než jednom poplachovém signálu

– Závislost typu A
– Závislost typu B

Oblast Certifikace

Evropa CE FPC-500

CPD 0786-CPD-21105 FPC-500

Německo VdS VdS-G211100 FPC-500

Belgie BOSEC FPC-500 EN54-13

Maďarsko TMT TMT-15/2012 FPC-500

Chorvatsko ELTEH 145-SF/12 FPC 500

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ústředna musí být nainstalována ve vnitřních prosto-
rách, na suchém a udržovaném místě. Dbejte na do-
držení podmínek prostředí (viz Technické údaje).

• Ústřednu nainstalujte na zeď s displejem LCD
v úrovni očí.

• Optimální životnost akumulátoru je zajištěna při
přípustné provozní teplotě (0 °C až +40 °C).

• Při návrhu je nutné dodržovat normy a směrnice
příslušné země.

• Dbejte na dodržení požadavků místních úřadů a in-
stitucí (policie, hasičská služba).

• Pro zajištění činnosti systému detekce požáru v sou-
ladu s normou EN 54‑13 je třeba ukončit každou zó-
nu zakončovacími moduly.

Údržba
Nechte údržbu a kontrolu provádět pravidelně vyškole-
ným, kvalifikovaným personálem. Společnost Bosch Si-
cherheitssysteme GmbH doporučuje provádět funkční a
vizuální kontrolu alespoň jednou ročně.

Specifikace dle normy EN 54-4, kapitola 7.1
a) Jedná se o napájecí zařízení používané v systému EPS
FPC‑500. Zajišťuje napájení systému EPS a připojených
periferních zařízení a používá se k nabíjení dvou akumu-
látorů, které lze připojit.
b) Technické údaje

1) Doporučená zátěž 61 W

2) Vstupní napětí 230 V AC +10 % / -15 %, 50–
60 Hz

Provozní napětí 26 až 29 V DC

3) Parametr komunikace Žádný

4) Jmenovité hodnoty pro pojist-
ky

3,15 A/250 V

5) Akumulátory 2× 7,0–7,2 Ah (max.) olověný
akumulátor

6) Odběr proudu, max. 2,3 A

7) Akumulátor, max. vnitřní od-
por

800 miliohmů

Imin. 70 mA

Imax., a 0,7 A

Imax, b 2,3 A

9) Parametr linky

Akumulátor Kabel je součástí standardní do-
dávky

Napájení PCB Továrně vyrobená kabeláž

Napájení 230 V Standardní kabel 1,5 mm2

(max.)

c) Napájecí zařízení je předem sestavená část konvenční
ústředny EPS FPC‑500. Nejsou zapotřebí žádné dodateč-
né informace pro instalaci.
1) Pokud chcete získat informace o použití v okolních
podmínkách, přečtěte si níže uvedené technické specifi-
kace.
2) Napájecí zařízení je předem sestavená část konvenční
ústředny EPS FPC‑500. Nejsou zapotřebí žádné dodateč-
né montážní pokyny.
3) Pokyny k připojení naleznete v instalační příručce
FPC‑500.
d) Napájecí zařízení je předem sestavená část konvenční
ústředny EPS FPC‑500. Nejsou zapotřebí žádné dodateč-
né pokyny pro uvedení do provozu.
e) Napájecí zařízení je předem sestavená část konvenční
ústředny EPS FPC‑500. Nejsou zapotřebí žádné dodateč-
né pokyny k obsluze.
f) Údržbu a kontrolu nechte pravidelně provádět vyško-
leným, kvalifikovaným personálem. Společnost Bosch Si-
cherheitssysteme GmbH doporučuje provádět funkční a
vizuální kontrolu alespoň jednou ročně.
Pravidelně vyměňujte akumulátory. Je nutné brát v úva-
hu normy a směrnice příslušné země.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Ústředna EPS FPC-500-2 / FPC-500-4 / FPC-500-8

1 Etikety pro označení zón

1 Etikety pro označení indikátorů LED

1 Stručná instalační příručka

1 Stručná provozní příručka

1 Disk CD s instalační a uživatelskou příručkou, kalkuláto-
rem akumulátorů a nástrojem pro aktualizaci firmwaru

1 Zakončovací rezistory pro zóny a vstupy

1 Sada kabelů pro připojení akumulátorů

1 Kabelové pásky pro uvolnění napnutí napájecího vedení

2 Gumové těsnění k zajištění baterií

Technické specifikace

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC‑500‑8

Detekční zóny 2 4 8

Maximální počet hlá-
sičů podle normy
EN 54‑2

64 128 256
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Maximální počet hlá-
sičů na zónu podle
normy EN 54‑2

32

Maximální počet roz-
šiřujících modulů

0 1 2

Programovatelné
vstupy

1 2

Pomocný výstup 1

Výstup NAC (sign.
zařízení)

2

Relé 2

Počítadlo poplachů 999 poplachů

Historie událostí 1 000 událostí

Historie testů 1 000 událostí testování

Elektrické vlastnosti

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC‑500‑8

Vstupní napětí 230 V AC +10 % / -15 %, 50–60 Hz

Maximální odběr pro-
udu ze sítě AC

275 mA 312 mA 375 mA

Příkon 80 W

Provozní napětí 21,4 až 29 V DC

Imin. 70 mA

Imax., a 0,7 A

Imax, b 2,3 A

Zóny  

• napětí 20 V DC ± 1 V DC

• proud maximálně 100 mA ± 5 mA

• max. odpor
kabelu

22,5 Ω

Pomocné napájení  

• napětí 21 až 29 V DC

• proud 500 mA ± 10 %

• max. odpor
kabelu

22,5 Ω

• pojistka 0,75 A při 60 V

NAC  

• napětí 21 až 29 V DC

• proud 500 mA ± 10 % každý

• pojistka 0,75 A při 60 V

• max. odpor
kabelu

22,5 Ω

Reléové výstupy  

• jmenovité
hodnoty na
kontaktech

1 A při 30 V DC

• max. odpor
kabelu

22,5 Ω

Výstupy typu otevř.
kolektor

Žádná indukční zátěž.

• jmenovité
hodnoty na
kontaktech

20 mA při 24 V DC

• max. odpor
kabelu

22,5 Ω

doporučený typ ka-
belu

Nestíněný kabel, průměr kabelu na průřezu
0,8 mm až 1,5 mm²

Akumulátory 2× 7,2 Ah (max.)

• max. vnitřní
odpor

800 mΩ

• odběr proudu 2,3 A

• pojistka 5 A při 60 V

Prahová hodnota vy-
bíjecího napětí

21,4 V

Parametry komunikace

NAC

Normální  

• A- 10–15 V

• B+ 0–0,5 V

Poplach  

• A- 0–1 V

• B+ 21–29 V

Vstupy

• Poplachový odpor 820 Ω ± 5 %

• Koncový odpor (EOL) 3,9 kΩ ± 1 %

Zóna (s odpory)

• Poplachový odpor 820 Ω ± 5 %
910 Ω ± 5 %
Žádná závislost dvou hlásičů:
680 Ω ± 5 %

• Koncový odpor (EOL) 3,9 kΩ ± 1 %

Zóna (se zakončovacím modulem)

• Poplachový odpor 820 Ω ± 5 %
910 Ω ± 5 %
Žádná závislost dvou hlásičů:
680 Ω ± 5 %

Mechanické vlastnosti

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC‑500‑8

Rozměry (V × Š × H) 351 × 351 × 90 mm

Hmotnost 2 200 g, bez akumulátorů

Materiál krytu  

• Přední část ABS+PC
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• Zadní část ABS-FR

Barva krytu  

• Přední část RAL 9003 (bílá)

• Zadní část PANTONE 10 C (šedá)

Okolní podmínky

 FPC‑500‑2 FPC‑500‑4 FPC‑500‑8

Třída krytí podle
IEC 60529

IP 30

Třída krytí podle
EN 60950

II

Emise EMC EN 61000-6-3

Odolnost vůči EMC EN 50130-4

Vibrace EN 60068-2-6

Přípustná provozní
teplota

0 °C až +40 °C

Přípustná skladovací
teplota

−10 °C až +55 °C

Přípustná relativní
vlhkost

95 %, nekondenzující

Informace o objednání

FPC-500-2 Konvenční ústředna EPS
Číslo objednávky FPC-500-2

FPC-500-4 Konvenční ústředna EPS
Číslo objednávky FPC-500-4

FPC-500-8 Konvenční ústředna EPS
Číslo objednávky FPC-500-8

Hardwarové příslušenství

Rozšiřující modul s reléovými výstupy
Číslo objednávky FPC-500-RLYEXT

Rozšiřující modul s výstupy s otevřeným kolektorem
Číslo objednávky FPC-500-OCEXT

Přístupový klíč
Číslo objednávky FPC-500-KEY

FLM-320-EOL2W Konvenční dvouvodičový zakončovací
modul
pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě
EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-320-EOL2W

FLM-320-EOL4W-S Konvenční čtyřvodičový zakončova-
cí modul
pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě
EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-320-EOL4W-S
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Zobrazovací panely 4
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BAT 100 LSN Zobrazovací
panel

Vlastnosti

u Možnost rozšíření pomocí až tří sad ATG 100 LSN

u 32, 64 nebo 96 červených nebo žlutých zobrazova-
cích indikátorů LED

u Sledovaný přenos dat mezi ústřednou a externím
zobrazovacím panelem

u Zachování funkce v kruhovém vedení LSN pomocí
dvou integrovaných izolátorů při přerušeních vodi-
čů nebo zkratech

Zobrazovací panel BAT 100 LSN je univerzálně použitel-
ný vzdálený paralelní displej s až 96 indikátory LED
(např. pro maximálně 96 detekčních zón).

Přehled systému

Položka Popis

 BAT 100 LSN, displej bez krytu

1 Dolní část krytu

2 ATG s 32 indikátory LED

3 Klíče pro test indikátorů LED nebo vypnutí bzučáku

4 Ochranný kontakt

Funkce

Zobrazovací panel BAT 100 LSN zajišťuje zobrazení po-
ruch a poplachů pro hlásiče nebo detekční zóny.
Do krytu modulu BAT 100 LSN lze instalovat až tři sady
ATG 100 LSN. Modul ATG 100 LSN je vybaven 32 červe-
nými indikátory LED pro signalizaci poplachu nebo
32 žlutými indikátory LED pro signalizaci poruchy. Smí-
šené vybavení (červenými a žlutými indikátory LED)
externího zobrazovacího panelu různými moduly
ATG 100 LSN je možné. Displeje LED lze označit pomocí
tiskárny.
Panel je vybaven bzučákem a tlačítkem pro zpětné na-
stavení bzučáku. Pokud nedošlo k poplachu, lze pro test
indikátoru LED použít tlačítko zpětného nastavení.
Sady ATG 100 LSN jsou vybaveny integrovanými izoláto-
ry pro udržení funkce prvků v kruhovém vedení LSN
v případě přerušení vodiče nebo zkratu.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Externí zobrazovací panel BAT 100 LSN lze začlenit
do libovolného bodu kruhového vedení nebo větve
odbočkové linky LSN.

Příklad plánování

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 BAT 100 LSN Externí zobrazovací panel

Technické specifikace

Elektrická část

Modul ATG 100 LSN

Provozní napětí  

• Část LSN +12 až +30 V DC

• Další funkce +8 až +30 V DC

Odběr proudu  
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• Část LSN 3 mA

• Další funkce – žádný ze všech 32 indikátorů
LED nesvítí: maximálně 6 mA
– všech 32 indikátorů LED svítí:
maximálně 160 mA

Mechanické vlastnosti

Skříň BAT 100 LSN

Rozměry (v × š × h) 270 × 270 × 75 mm

Materiál Plast, ABS Terluran

Barva Světle šedá, odstín RAL 9002

Hmotnost Přibližně 1 kg

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -5 až +50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až +60 °C

Speciální funkce

Frekvence záblesků indikátoru
LED

0,8 Hz

Barvy indikátoru LED Červená, žlutá

Informace o objednání

BAT 100 LSN Zobrazovací panel
Univerzálně použitelný vzdálený paralelní displej s až
96 indikátory LED
Číslo objednávky BAT 100
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FPP‑5000‑TI Vazební člen pro
signalizaci poruch pro sadu
FPP‑5000

Vlastnosti

u Instalace a automatická detekce pouhým zasunu-
tím modulu do sběrnice ústředny

u Přenos chybových zpráv signálu poruchy napájení
a signálu poruchy akumulátoru přes místní zabe-
zpečovací síť LSN (Local SecurityNetwork)

Vazební člen FPP‑5000‑TI je rozšířením Sady externího
napájecího zdroje 24 V/6 A FPP‑5000. Zajišťuje přenos
chybových zpráv signálu poruchy napájení a signálu po-
ruchy akumulátoru do ústředny EPS přes místní zabe-
zpečovací síť LSN (Local SecurityNetwork). Tyto dvě
chybové zprávy jsou zajišťovány pomocí příslušných vý-
stupů Řídicí jednotky akumulátorů BCM 0000 A. Tato
jednotka je připojena přímo k datové sběrnici LSN a je
také napájena z linek datové sběrnice LSN.

Funkce

Čís. Označení Připojení

1 AUX1 - Přívod pomocného napájení (podpěrné
body pro průchozí zapojení)

2 AUX1 +

3 LSN1 a1 - LSN příchozí

4 LSN1 b1 +

5 SHIELD Stíněný vodič

6 SHIELD

7 AUX2 - Vývod pomocného napájení (podpěrné
body pro průchozí zapojení)

8 AUX2 +

9 LSN1 a2 - LSN odchozí

10 LSN1 b2 +

11 AC FAULT - Vstup poruchy napájení

12 AC FAULT +

13 BATT FAULT - Vstup poruchy akumulátoru

14 BATT FAULT +
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Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FPP-5000

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí (min - max) 15 až 33 V DC

Maximální odběr proudu 1,15 mA při 24 V DC (ze sítě
LSN)

Mechanické vlastnosti

Nastavení adresy Prostřednictvím osmi dvoupolo-
hových mikropřepínačů

Materiál a barva krytu Plast ABS, (UL94 V-0), pololes-
klá antracitová, RAL 7016

Rozměry (Š × V × D) Přibližně 127 × 96 × 60 mm 

Okolní podmínky

Třída krytí podle IEC 60529 IP 20

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 60 °C

Relativní vlhkost Maximálně 95 %, nekondenzující

Informace o objednání

FPP‑5000‑TI Vazební člen pro signalizaci poruch pro
sadu FPP‑5000
lze použít pro Sadu externího napájecího zdroje
24 V/6 A FPP‑5000
Číslo objednávky FPP-5000-TI

Napájecí zdroje a akumulátory | Napájecí zdroje | 129

 

www.boschsecurity.com Bosch Security Systems B.V.

5



FPP 5000 Externí sada
napájecí jednotky 24 V/6 A

Sada externího napájecího zdroje FPP‑5000 je určena
pro univerzální napájení a je opatřena prostorem pro
dva akumulátory 12 V/45 Ah. Konfiguruje se pomocí sou-
částí modulární ústředny EPS FPA 5000.

Přehled systému

Čís. Popis

1 Kryt napájení, instalace do rámu, střední modul
PMF 0002 A

2 Držák pro 1 Krátkou sběrnici ústředny PRS 0002 A pro umí-
stění 1 Řídicí jednotky akumulátorů BCM‑0000‑B

3 Držák napájecího zdroje pro 1 univerzální napájení
24 V/6 A UPS 2416 A

4 Prostor pro 2 akumulátory 12 V/45 Ah

 Kryt napájení je umístěn na středním montážním rámu
FMH 0000 A (bez vyobrazení).

Funkce

V případě napájecího zdroje FPP‑5000 je sběrnice
ústředny vyrobená z plastu zesíleného skleněnými vlákny
vybavena Řídicí jednotkou akumulátorů BCM‑0000‑B.
Napájecí jednotka se zasouvá do držáku napájecího
zdroje a je okamžitě provozuschopná prostřednictvím
předem zapojených zásuvkových připojení.
Držák je vybaven teplotním senzorem.

Univerzální napájení UPS 2416 A je chráněno proti
přepětí a změně polarity. Výstupní napětí je externě sle-
dováno a řízeno. Výstup PORUCHA signalizuje, že nasta-
la porucha. Integrovaný zelený indikátor LED signalizuje,
že je jednotka v provozu.
Řídicí jednotka akumulátorů BCM‑0000‑B sleduje napá-
jení a řídí nabíjení akumulátorů (2× 12 V/45 Ah) s ohle-
dem na teplotní parametry a nastavené časy.
Všechny napěťové výstupy jsou elektronicky jištěny. Vše-
chny napěťové výstupy lze zapojit paralelně.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Instalační rozměry

Zahrnuté díly

Počet Součásti

1 PMF 0002 A Instalace rámu krytu napájení střední s držá-
kem napájecího zdroje

1 FMH 0000 A Střední montážní rám

1 UPS 2416 A Univerzální napájecí zdroj 24 V/6 A

1 PRS 0002 A Krátká sběrnice ústředny

1 BCM‑0000‑B Řídicí jednotka akumulátorů

1 CPB 0000 A Sada kabelů BCM/UPS

1 CBB 0000 A Sada kabelů k propojení jednotky BCM a
akumulátorů

1 Připojovací kabel akumulátoru pro skříň pro instalaci do
rámu

1 Doplňkový balíček

Poznámka
Volitelně: FPO 5000 EB Zemnicí přípojnice
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Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Rozsah vstupního napětí 100 až 240 V AC

Rozsah vstupního kmitoč-
tu

50 až 60 Hz

Účinnost 85 %

Doba přemostění < 100 ms (při 230V stříd.)

Výstupní napětí  

• Napájení ze sítě 26 až 29 V DC (v závislosti na teplotě)

• Napájení ze sítě
jmenovité

26,8 V DC (při 40 °C)

• Bateriový zdroj 21 až 23 V DC

Maximální výstupní proud 6 A

Maximální výstup 160 W (trvalý)

Kapacita výstupů poru-
chových signálů BAT
FAULT, AC FAULT a hro-
madné poruchy

0 V / 0 až 20 mA

Výstupy napětí  

• 2 spínací výstupy +24 V / 2,8 A (20,4 až 30 V), možnost
napájení z akumulátorů

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Ocelový plech, lakovaný

Barva krytu Břidlicová šedá, RAL 7015
Přední část: antracitová šedá,
RAL 7016

Rozměry (po instalaci) Přibližně 527 × 456 × 236 mm

Požadavky na prostředí

Třídy zařízení podle
EN 60950

Zařízení třídy I

Přípustná provozní teplota −5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota −20 °C až 60 °C

Relativní vlhkost Max. 95 % nekondenzující

Chlazení Ventilace bez ventilátoru

Informace o objednání

FPP 5000 Externí sada napájecí jednotky 24 V/6 A
pro univerzální napájecí zdroj
Číslo objednávky FPP 5000

Hardwarové příslušenství

FPP‑5000‑TI Vazební člen pro signalizaci poruch pro
sadu FPP‑5000
lze použít pro Sadu externího napájecího zdroje
24 V/6 A FPP‑5000
Číslo objednávky FPP-5000-TI
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AVENAR detector 4000

Vlastnosti

u Vysoká spolehlivost a přesnost díky inteligentnímu
zpracování signálů (ISP)

u Nejvčasnější detekce nejslabšího kouře u verzí s
dvěma optickými senzory (technologie Dual-Ray)

u Monitorování elektromagnetických vlivů v okolí za
účelem rychlého určení příčiny problémů

u Automatické a manuální adresování

AVENAR detector 4000 je nová řada automatických hlási-
čů požáru s vynikající přesností i rychlostí detekce. Ve-
rze se dvěma optickými senzory (duální optické hlásiče)
jsou schopné detekovat i ten nejslabší kouř (testováno
za podmínek TF1 a TF9). Tato řada zahrnuje verze s ot-
očnými přepínači a možností manuálního i automatické-
ho adresování, resp. verze bez otočných přepínačů s au-
tomatickým nastavením adresy.

Funkce

Technologie senzoru a zpracování signálu
Jednotlivé senzory lze nakonfigurovat manuálně nebo
pomocí časovače prostřednictvím sítě LSN.
Všechny signály senzorů jsou nepřetržitě analyzovány in-
terní vyhodnocovací elektronikou (ISP – Inteligentní
zpracování signálu) a jsou vzájemně propojeny
prostřednictvím vestavěného mikroprocesoru. Propojení
mezi senzory také znamená, že kombinované hlásiče lze
použít i tam, kde je během běžného provozu nutné oče-
kávat výskyt slabého kouře, páry nebo prachu.
Poplach se automaticky spustí pouze v případě, že kom-
binace signálů odpovídá charakteristice místa použití
zvoleného během programování. Výsledkem je menší
množství falešných poplachů.
Navíc je analyzován čas signálů senzoru pro detekci po-
žárů a poruch, což zvyšuje spolehlivost detekce u každé-
ho jednotlivého senzoru.
V případě optického a chemického senzoru se prahová
hodnota odezvy (kompenzace zaprášení) aktivně upravu-
je. Seřízení pro činitele extrémního rušení vyžaduje ma-
nuální nebo časovačem řízené vypnutí jednotlivých se-
nzorů.

Optický senzor (kouřový senzor)
Optický senzor využívá metodu rozptýleného světla.
Dioda LED vysílá světlo do měřicí komory, kde je světlo
absorbováno labyrintovou strukturou. V případě ohně se
do měřicí komory dostává kouř a jeho částečky rozptylují
světlo vyzařované diodou LED. Množství světla, které za-
sáhne fotodiodu, se převede na proporcionální elektric-
ký signál.
Duální optické verze používají dva optické senzory s rů-
znými vlnovými délkami. Technologie Dual-Ray pracuje
s infračervenou a modrou diodou LED, díky čemuž je
možno rychle a spolehlivě detekovat i ten nejslabší kouř
(detekce TF1 a TF9).

Tepelný senzor (teplotní senzor)
Termistor v odporové síti je využíván jako teplotní se-
nzor, s jehož pomocí konvertor A/D v pravidelných inter-
valech měří napětí závislé na teplotě.
V závislosti na stanovené třídě hlásiče spustí teplotní se-
nzor poplachový stav, pokud je překročena maximální
teplota 54 °C nebo 69 °C (teplotní maximum) nebo po-
kud teplota stoupne během určité doby o stanovenou
hodnotu (teplotní rozdíl).

Chemický senzor (snímač CO)
Hlavní funkcí snímače CO je zachycení oxidu uhelnatého
(CO), který vzniká v důsledku ohně. Detekuje však také
vodík (H) a oxid dusnatý (NO). Signální hodnota senzoru
proporcionálně odpovídá koncentraci plynu. Plynový se-
nzor poskytuje další informace potřebné pro účinné po-
tlačení klamných hodnot.
Vzhledem k omezené životnosti plynového senzoru se
chemický senzor po maximálně 6 letech provozu auto-
maticky vypne. Hlásič pak bude nadále fungovat jako
multisenzorový hlásič se dvěma optickými senzory a te-
plotním senzorem. Doporučujeme hlásič okamžitě vymě-
nit v zájmu zachování vyšší spolehlivosti detekce, kterou
poskytuje verze s chemickým senzorem.

Funkce technologie LSN improved
Řada AVENAR detector 4000 nabízí všechny funkce tech-
nologie LSN improved:

• Flexibilní struktury sítí včetně odboček T bez použití
dalších prvků (odbočky T nelze používat u verzí bez
otočných přepínačů)

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• Automatické či manuální adresování hlásičů, s auto-
matickou detekcí nebo bez ní

• Napájení připojených prvků přes sběrnici LSN
• Možnost použití nestíněného kabelu pro připojení

hlásiče požáru
• Délka kabelu až 3 000 m (s LSN 1 500 A)
• Zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami
• Sledování okolních elektromagnetických vlivů v okolí

za účelem rychlého určení příčiny problémů (na
ústředně se zobrazují hodnoty EMC)

Tato řada navíc nabízí všechny tradiční výhody technolo-
gie LSN. Vlastnosti detekce v příslušné místnosti lze
změnit pomocí programovacího softwaru pro ústředny.
Každý nakonfigurovaný hlásič dokáže poskytnout násle-
dující údaje:

• sériové číslo,
• stupeň znečištění optické části,
• provozní dobu,
• aktuální analogové hodnoty,
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– hodnoty optického systému: aktuální naměřená
hodnota senzoru rozptýleného světla; rozsah
měření je lineární a ukazuje různé stupně zneči-
štění – od nepatrného až po vážné,

– zaprášení: hodnota zaprášení zobrazuje, jak se
aktuální hodnota zaprášení zvýšila v porovnání
s původním stavem,

– hodnota CO: zobrazení aktuálně naměřené hod-
noty (maximálně 550).

Senzor je vybaven vlastním sledováním. Na ústředně
EPS jsou signalizovány následující chyby:

• signalizace poruchy v případě selhání elektroniky
hlásiče,

• nepřetržité zobrazení stupně znečištění během pro-
vozu,

• signalizace poruchy v případě zjištění silného zaprá-
šení (místo spuštění falešného poplachu).

Integrované izolátory zabezpečují funkční spolehlivost
kruhové smyčky LSN v případě přerušení vedení nebo
zkratu.
V případě poplachu se do ústředny EPS přenese identifi-
kace jednotlivého hlásiče.

Další charakteristické vlastnosti
• Poplach signalizuje červeně blikající indikátor LED

viditelný v úhlu 360°.
• Připojit lze vzdálený indikátor.
• Uvolnění napnutí kabelů ve stropních podhledech

zajišťuje, že kabely nebudou po instalaci nedo-
patřením odpojeny ze svorek. Svorky pro kabely o
průřezu až 2,5 mm2 jsou velmi snadno přístupné.

• Hlásiče mají labyrintové těsnění proti prachu a kon-
strukci s víčkem. Čisticí otvor s uzávěrem se používá
k čištění optické komory stlačeným vzduchem (u te-
plotního hlásiče není vyžadováno).

• Patice hlásičů již není nutné směrovat, protože jed-
notlivé signalizační prvky jsou umístěny ve středu.
Patice také mají mechanický zámek proti demontáži
(lze jej aktivovat a deaktivovat).

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa 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

Německo 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

Oblast Certifikace

VdS G214103 FAP-425-DOT-R

VdS G214102 FAP-425-DOTC-R

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Možnost připojení k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 se systémovými parametry zdokonalené
sítě LSN

• Duální optické hlásiče lze používat jen s řídicí jed-
notkou ústředny MPC ve verzi B nebo vyšší. Řídicí
jednotku ústředny MPC ve verzi A nelze připojit.

• V režimu LSN classic lze hlásič připojit k ústřednám
EPS sítě LSN typu BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020 a dalším ústřednám nebo jejich přijíma-
cím modulům s identickým uspořádáním připojení,
ovšem se systémovými parametry předchozí verze
sítě LSN.

• Při navrhování je nezbytné dodržovat národní normy
a směrnice.

• Hlásiče lze nalakovat (krytku a patici) a přizpůsobit
jej tak barvě okolí. Přečtěte si informace uvedené v
pokynech k lakování.

• Hlásiče řady 420 lze nahradit všemi verzemi řady
AVENAR detector 4000 bez nutnosti opětovné konfi-
gurace ústředny.

Poznámky k instalaci a konfiguraci v souladu
s normami VdS/VDE

• Verze FAP-425-DOTC-R, FAP‑425-DOT-R, FAP‑425-
OT-R, a FAP‑425-OT jsou navrhovány v souladu se
směrnicemi pro optické hlásiče, které fungují jako
optické hlásiče nebo kombinované optické/teplotní
hlásiče (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a
VDS 2095).

• Je-li občas třeba deaktivovat optickou jednotku (se-
nzor rozptýleného světla), musí návrh vycházet ze
směrnic pro teplotní hlásiče (viz norma DIN
VDE 0833 Část 2 a VDS 2095).

• Upozorňujeme, že při navrhování protipožárních ba-
riér podle směrnic DIBt je třeba teplotní hlásič
(FAH‑T 425) nakonfigurovat v souladu s třídou A1R.

Zahrnuté díly

Verze hlá-
siče

M
n
o
ž
s
t
v
í

Součásti

FAP-425-
O-R

1 Optický hlásič kouře s otočnými přepínači

FAP-425-
OT-R

1 Optický / teplotní multisenzorový hlásič s otočný-
mi přepínači

FAH-425-
T-R

1 Teplotní hlásič (teplotního rozdílu a teplotního ma-
xima) s otočnými přepínači

FAP-425-
DO-R

1 Duální optický hlásič kouře s otočnými přepínači

FAP-425-
DOT-R

1 Duální optický / teplotní multisenzorový hlásič s
otočnými přepínači
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FAP-425-
DOTC-R

1 Duální optický / teplotní / chemický multisenzoro-
vý hlásič s otočnými přepínači

FAP-425-
O

1 Optický hlásič kouře bez otočných přepínačů

FAP-425-
OT

1 Optický / teplotní multisenzorový hlásič bez otoč-
ných přepínačů

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu < 0,55 mA

Výstup poplachu Ve formě datové zprávy
prostřednictvím dvouvodičové sig-
nální linky

Výstup indikátoru Otevřený kolektor se připojuje
k napětí 0 V přes rezistor 1,5 kΩ,
maximálně 15 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry  

• Bez patice Ø 99,5 × 52 mm

• S paticí Ø 120 × 63,5 mm

Kryt  

• Materiál Plast, ABS (Novodur)

• Barva Bílá, podobná RAL 9010,
matná povrchová úprava

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• FAP-425-DOTC-R Přibližně 85 g / přibližně 130 g

• FAP-425-DO-R, FAP‑425-
DOT-R

Přibližně 80 g / přibližně 120 g

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

Přibližně 80 g / přibližně 120 g

• FAP-425-O / FAP-425-OT Přibližně 75 g / přibližně 115 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota  

• FAP-425-DOTC-R −10 °C až +50 °C

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

−20 °C až +50 °C

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

−20 °C až +65 °C

Přípustná skladovací teplota  

• FAP-425-DOTC-R −20 °C až +50 °C

• Všechny verze (kromě
FAP-425-DOTC-R)

−25 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 % (nekondenzující)

Přípustná rychlost proudění
vzduchu

20 m/s

Třída krytí podle EN 60529 IP 40,
IP 43 při použití patice hlásiče
s těsněním pro vlhké prostředí

Další charakteristické vlastnosti

Citlivost odezvy  

• Optická část V souladu s EN54-7 (programova-
telná)

• Část pro teplotní maxi-
mum

> 54 °C / > 69 °C

• Část pro teplotní rozdíl
• FAH-425-T-R

A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR,
v souladu s normou EN 54‑5 (pro-
gramovatelná)

• Část pro teplotní rozdíl
• FAP‑425-DOTC-R /

FAP‑425-DOT-R /
FAP‑425‑OT-R /
FAP‑425-OT

A2S / A2R / BS / BR, v souladu
s normou EN 54‑5 (programova-
telná)

• Plynový senzor V rozsahu ppm (počet částic na
milión)

Samostatný signalizační prvek Červený indikátor LED

Kód barvy  

• FAP-425-O-R /
FAP-425-O

Bez označení

• FAP-425-OT-R /
FAP-425-OT

Černý kroužek

• FAH-425-T-R Červený kroužek

• FAP-425-DO-R 2 šedé soustředné kroužky

• FAP-425-DOT-R 2 černé soustředné kroužky

• FAP-425-DOTC-R 2 žluté soustředné kroužky

Plánování
Dodržujte místní směrnice. Směrnice jsou nadřazeny ná-
sledujícím omezením.

Sledovaná oblast  

• Všechny verze
(kromě FAH-425-R)

Maximálně 120 m2

• FAH-425-T-R Maximálně 40 m2

Maximální instalační výška  

• Všechny verze
(kromě FAH-425-R)

Maximálně 16 m

• FAH-425-T-R Maximálně 7,5 m

Informace o objednání

Optický hlásič AVENAR detector 4000
Analogový adresovatelný hlásič s jedním optickým se-
nzorem, možnost manuálního a automatického adreso-
vání.
Číslo objednávky FAP-425-O-R
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Optický/teplotní hlásič AVENAR detector 4000
Analogový adresovatelný hlásič s jedním optickým a jed-
ním teplotním senzorem, možnost manuálního a automa-
tického adresování.
Číslo objednávky FAP-425-OT-R

Teplotní hlásič AVENAR detector 4000
Analogový adresovatelný teplotní hlásič s jedním teplot-
ním senzorem, možnost manuálního a automatického
adresování.
Číslo objednávky FAH-425-T-R

Duální optický hlásič AVENAR detector 4000
Analogový adresovatelný hlásič s dvěma optickými se-
nzory, možnost manuálního a automatického adresování.
Číslo objednávky FAP-425-DO-R

Duální optický / teplotní hlásič AVENAR detector 4000
Analogový adresovatelný hlásič s dvěma optickými se-
nzory a jedním teplotním senzorem, možnost manuální-
ho a automatického adresování.
Číslo objednávky FAP-425-DOT-R

Duální optický / teplotní / chemický hlásič AVENAR de-
tector 4000
Analogový adresovatelný hlásič s dvěma optickými se-
nzory, jedním teplotním a jedním chemickým senzorem,
možnost manuálního a automatického adresování.
Číslo objednávky FAP-425-DOTC-R

Optický hlásič AVENAR detector 4000, bez otočných
přepínačů
Analogový adresovatelný hlásič s jedním optickým se-
nzorem, automatické nastavení adresy.
Číslo objednávky FAP-425-O

Optický/teplotní hlásič AVENAR detector 4000, bez ot-
očných přepínačů
Analogový adresovatelný hlásič s jedním optickým a jed-
ním teplotním senzorem, automatické nastavení adresy.
Číslo objednávky FAP-425-OT
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FAP‑520 Automatické hlásiče
požáru, verze se zdokonalenou
technologií LSN

Vlastnosti

u Moderní mimořádně tenká konstrukce

u Hladký, snadno udržovatelný povrch hlásiče

u Inovativní upevňovací mechanismus

u Vysoká spolehlivost

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Automatické hlásiče požáru FAP‑520 kombinují výhody
technologie LSN improved s estetickými přínosy instala-
ce se zápustnou montáží a možnosti výběru barvy. Hlási-
če jsou navrženy speciálně pro připojení k místní zabe-
zpečovací síti LSN (Local SecurityNetwork) improved ve-
rsion s podstatně rozšířenými systémovými parametry.
Hlásič FAP 520 je k dispozici jako kouřový hlásič pracují-
cí na principu rozptýleného světla nebo jako multisenzo-
rový hlásič s doplňkovým plynovým senzorem. Příslušné
verze hlásičů jsou k dispozici v bílém nebo průhledném
provedení s barevně tónovanými vložkami.

Funkce

Vzhledem k zachování hladkého povrchu při zápustné in-
stalaci lze hlásiče požáru instalovat v místech s vysokými
estetickými požadavky. Kromě toho jsou hlásiče vhodné
pro oblasti, kde budou ve zvýšené míře vystaveny pra-
chu.
Hlásiče a okrajové prstence v průhledném provedení
s barevnými vložkami jsou dodávány společně se sadami
oboustranně potištěných barevných kroužků, které nabí-
zí možnost výběru ze 16 barev pro individuální sladění
barev.

Poznámka
Mějte na paměti, že následující snímky nelze
použít pro spolehlivé určení skutečných barev.
Pro tyto potřeby použijte původní barevné palety
RAL.

Technologie senzoru a zpracování signálu
Všechny hlásiče řady FAP‑520 jsou vybaveny dvěma
optickými senzory a senzorem znečištění. Multisenzoro-
vý hlásič FAP‑OC‑520 obsahuje plynový senzor, jenž
představuje další detekční kanál.
Jednotlivé senzory lze naprogramovat pomocí softwaru
RPS nebo WinPara prostřednictvím sítě LSN.
Všechny signály senzorů jsou nepřetržitě analyzovány in-
terní elektronikou pro vyhodnocení signálů a jsou
vzájemně propojeny prostřednictvím algoritmů.
Při propojení optických senzorů a plynového senzoru lze
hlásič OC použít také v místnostech, ve kterých při práci
vzniká malé množství kouře, páry či prachu.
Poplach se automaticky spustí pouze v případě, že kom-
binace signálů odpovídá diagramu charakteristických pa-
rametrů místa instalace, jenž byl zvolen při konfiguraci.
Tím je dosažena velmi vysoká spolehlivost proti falešným
poplachům.
Při dosažení 50 % prahové hodnoty poplachu je signali-
zován předběžný poplach (zobrazuje se v databázi udá-
lostí ústředny EPS).

Optický senzor (kouřový senzor)
Optický senzor (1) pracuje na základě metody rozptýle-
ného světla.
Indikátory LED (3) vysílají světlo pod definovaným úhlem
do oblasti rozptýleného světla (7).

V případě požáru je světlo rozptýleno částicemi kouře
a dopadá na fotodiody (2), které převádějí množství svě-
tla na proporční elektrický signál.
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Rušivé vlivy denního světla a komerčních světelných
zdrojů jsou odfiltrovány optickým filtrem denního světla
a použitím elektronického filtrování a korekce s fázovým
závěsem (stabilita okolního světla: test na odlesk podle
normy DIN EN 54‑7).
Různé fotodiody a světlo emitující diody senzoru jsou in-
dividuálně řízeny elektronikou hlásiče. Tím se vytvářejí
kombinace signálů, které jsou na sobě navzájem nezávi-
slé a jsou ideální pro detekci kouře, což umožňuje rozli-
šení mezi kouřem a rušivými vlivy (hmyz, objekty). Dále
je vyhodnocena časová charakteristika a korelace signá-
lů optických senzorů pro detekci požáru nebo rušení.
Kontrola věrohodnosti různých signálů navíc umožňuje
zjistit chyby u detekční elektroniky a indikátorů LED.

Chemický senzor (senzor CO)
Plynový senzor (4) detekuje zejména oxid uhelnatý
(CO), jenž vzniká při požáru, ale rozpozná také vodík (H)
a oxid dusnatý (NO).
Základním principem měření je oxidace oxidu uhelnaté-
ho na elektrodě a měřitelný proud, který přitom vzniká.
Signální hodnota senzoru proporcionálně odpovídá kon-
centraci plynu.
Plynový senzor poskytuje další informace potřebné pro
účinné potlačení klamných hodnot.
Senzor CO je monitorován měřením interní kapacity. Po-
kud zjištěná kapacita přesahuje přípustný rozsah, objeví
se na výstupu ústředny EPS chybová zpráva. V takovém
případě pokračuje hlásič v činnosti pouze jako hlásič
kouře pracující na principu rozptýleného světla.
V závislosti na životnosti plynového senzoru vypne hlásič
požáru FAP‑OC 520 po pěti letech provozu senzor C.
Nadále bude pracovat jako hlásič O. Hlásič by pak měl
být okamžitě vyměněn, aby byl schopen zachovat vyšší
spolehlivost detekce poskytovanou hlásičem OC.

Senzor znečištění
Stupeň znečištění povrchu hlásiče je nepřetržitě měřen
senzorem znečištění (6). Výsledek se vyhodnocuje a zo-
brazuje ve třech fázích na ústředně EPS.
Znečištění povrchu hlásiče vede k aktivní úpravě praho-
vé hodnoty (kompenzace zaprášení) a v případě silného
znečištění k signalizaci poruchy.

Vlastnosti technologie LSN improved
Hlásiče nabízí všechny vlastnosti technologie LSN impro-
ved:

• Flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• Automatické nebo manuální adresování hlásičů voli-
telné pomocí otočného přepínače, v obou případech
s automatickou detekcí nebo bez ní

• Napájení připojených prvků přes sběrnici LSN

• možnost použití nestíněného kabelu pro připojení
hlásiče požáru,

• Délka kabelu až 3 000 m (s LSN 1 500 A)
• Zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN

a ústřednami
Tyto hlásiče navíc nabízí všechny tradiční výhody techno-
logie LSN. Pro každý nakonfigurovaný hlásič lze načíst
následující údaje:

• Sériové číslo
• stupeň znečištění optické části,
• provozní dobu,
• analogové hodnoty proudu.

V případě poplachu se do ústředny EPS přenese označe-
ní jednotlivého hlásiče.
Senzor je vybaven vlastním sledováním. Na ústředně
EPS jsou signalizovány následující chyby:

• porucha vyhodnocovací elektroniky nebo některého
z indikátorů LED na optickém senzoru,

• silné znečištění (místo vyvolání falešného popla-
chu),

• Porucha senzoru CO (je-li použit).

Další provozní vlastnosti
Různé provozní stavy jsou signalizovány na hlásiči
prostřednictvím dobře viditelných dvoubarevných indiká-
torů LED. V případě poplachu bliká indikátor LED červe-
ně.
Inovativní zajištění hlásiče, které pracuje na podobném
principu jako propisovací tužka, zajišťuje rychlé a snad-
né vložení a výměnu hlásiče. K výměně hlásičů, zejména
v případě instalací ve velkých výškách, doporučujeme
používat speciálně vyvinutý nástroj FAA‑500‑RTL.
Pro pohodlné testování hlásičů je k dispozici testovací
adaptér s magnetem FAA‑500‑TTL a další příslušenství
pro technickou údržbu.
Je možné řídit externí signální svítidlo.
Při přerušení vedení nebo zkratu je zajištěna ochrana
funkce kruhového vedení sítě LSN pomocí integrovaných
izolátorů.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-7:2000/A1:2002/A2:2006
• EN54-17:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FAP-520/FAA-500-R

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

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

Německo VdS G 205125 FAP-O 520/520-
P_G205125

VdS G 205119 FAP-OC 520/520-
P_G205119

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

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

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

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

MOE UA1.016.0002820-10 FAP-O520,
FAP-O520-P, FAA-500, FAA-500-R
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Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Hlásič lze připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 se systémovými parametry technologie
LSN improved.

• V režimu classic mode lze hlásič připojit
k ústřednám EPS sítě LSN BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN, UGM 2020 a dalším ústřednám nebo
jejich přijímacím modulům s identickými podmínka-
mi pro připojení, ovšem se systémovými parametry
předchozí verze sítě LSN.

• Hlásiče a patice hlásičů lze používat společně se sví-
tidly Rotaris od společnosti Philips.

• Hlásiče musí být instalovány výhradně do dodávané
patice FAA‑500 LSN. Patice hlásiče musí být navíc
instalována do Stropního montážního boxu
FAA‑500‑BB nebo Boxu pro povrchovou montáž
FAA‑500‑SB.

Poznámka
Pro zápustnou montáž do stropu pomocí boxu
FAA‑500‑BB:
Stropní podhled může mít tloušťku maximálně
32 mm. Nad stropním podhledem je vyžadován
volný prostor o výšce alespoň 110 mm.

• Hlásiče nejsou určeny k venkovnímu použití.
• Pod hlásiči musí zůstat volný prostor ve tvaru polo-

koule o poloměru 50 cm.

 1 Hlásič

 2 Strop

 3 Volný prostor ve tvaru polokoule pod hlásičem

• Je potřebné pečlivě zajistit, aby do této oblasti ne-
vnikly osoby, větší zvířata, rostliny, pohybující se
dveře ani jiné předměty, a aby nebyla zakryta žádná
část povrchu hlásiče.

• Hlásiče je možné instalovat pouze na místo, kam ne-
lze dosáhnout rukou. Doporučujeme proto minimál-
ní instalační výšku 2,70 m.

• Hlásiče nelze instalovat v místnostech, v nichž jsou
přenášena data pomocí silného infračerveného
záření (např. v místnostech se systémy pro tlumoč-
níky využívajícími infračervené zařízení).

• Hlásiče musí být upevněny tak, aby nebyly vystaveny
přímému slunečnímu záření.

• Musí být zachována minimální vzdálenost 50 cm od
světelných zdrojů. Hlásiče nesmí být instalovány
v kuželu světla světelných zdrojů.

• Patice jsou standardně vybavené pružinou, která je
vhodná pro instalaci hlásiče do stropních podhledů.
Při instalaci hlásiče do betonových nebo dřevěných
stropů je tyto pružiny potřebné nahradit silnějšími
pružinami FAA‑500‑SPRING s červeným označením.

• Maximální povolená rychlost vzduchu: 20 m/s
• Ve fázi návrhu je nutné dodržovat normy a směrnice

příslušné země.

Poznámky k instalaci a konfiguraci v souladu
s normami VdS/VDE

• Použití hlásiče FAP‑OC 520 se, stejně jako použití
hlásiče FAP‑O 520, navrhuje v souladu se směrnice-
mi pro optické hlásiče (viz normy DIN VDE 0833
Část 2 a VDS 2095).

Zahrnuté díly

Typ hlásiče Mno
žstv
í

Součásti

FAP-O 520 1 Optický hlásič kouře, bílý

FAP-O 520-P 1 Optický hlásič kouře, průhledný s barev-
nými vložkami

FAP-OC 520 1 Optický/chemický multisenzorový hlásič,
bílý

FAP-OC 520-P 1 Optický/chemický multisenzorový hlásič,
průhledný s barevnými vložkami

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu < 3,25 mA

Výstup poplachu Ve formě datové zprávy prostřednic-
tvím dvouvodičové signální linky

Výstup indikátoru Otevřený kolektor se připojuje k na-
pětí 0 V přes rezistor 1,5 kΩ, maxi-
málně 15 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry  

• optický / teplotní / Ø 113 × 55 mm

• Hlásič s okrajovým
prstencem

Ø 150 × 55 mm

• Hlásič s okrajovým
prstencem, paticí a
stropním montážním
boxem

Ø 150 × 110 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva  

• Kryt hlásiče Signální bílá, RAL 9003

• Přední deska hlásiče
FAP‑O 520 /
FAP‑OC 520

Matná signální bílá

• Přední deska hlásiče
FAP‑O 520‑P /
FAP‑OC 520‑P

Průhledná/stříbřitě šedá

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• FAP-OC 520(-P) 180 g / 370 g

• FAP-O 520(-P) 170 g / 360 g

• Okrajový prstenec 30 g / 60 g
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Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota  

• FAP-O 520(-P) −20 °C až +65 °C

• FAP-OC 520(-P) −10 °C až +50 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 % (nekondenzující)

Přípustná rychlost vzduchu 20 m/s

Třída krytí podle EN 60529  

• FAP-O 520(-P) IP 53

• FAP-OC 520(-P) IP 33

Návrh

Sledovaná oblast Maximálně 120 m2 (Dbejte na do-
držení místních směrnic!)

Maximální instalační výška 16 m (Dbejte na dodržení místních
směrnic!)

Minimální instalační výška Mimo dosah rukou
Minimální instalační výška doporu-
čená společností BOSCH: 2,70 m

Minimální vzdálenost od svě-
telných zdrojů

0,5 m

Pro zápustnou montáž do
stropu s boxem FAA-500-BB

 

• Tloušťka stropního
podhledu

Maximálně 32 mm

• Požadovaný vyvrtaný
otvor

Ø 130 mm (−1 až +5 mm)

• Instalační hloubka 110 mm
Poznámka: Nad stropním podhle-
dem je vyžadován volný prostor o
výšce alespoň 110 mm.

Další charakteristické vlastnosti

Princip detekce  

• FAP-O 520(-P) Měření rozptýleného světla

• FAP-OC 520(-P) Kombinace měření rozptýleného
světla a měření plynu vznikajícího
při spalování

Citlivost odezvy  

• FAP-O 520(-P) < 0,18 dB/m (EN 54-7)

• FAP-OC 520(-P) Optická část: < 0,36 dB/m
(EN 54‑7)
Část s plynovým senzorem: v rozsa-
hu ppm (počet částic na milión)

Samostatný signalizační
prvek

Dvoubarevný indikátor LED, 
červená barva (poplach), zelená
barva (testovací režim)

Informace o objednání

FAP‑O 520 Optický hlásič kouře, bílý
analogový adresovatelný hlásič s optickým senzorem
a mimořádně tenkou konstrukcí
Číslo objednávky FAP-O 520

FAP‑O 520‑P Optický hlásič kouře, průhledný s barev-
nými vložkami
analogový průhledný adresovatelný hlásič s optickým se-
nzorem, mimořádně tenkou konstrukcí a barevnými vlož-
kami
Číslo objednávky FAP-O 520-P

FAP‑OC 520 Optický/chemický multisenzorový hlásič,
bílý
analogový adresovatelný hlásič s optickým a chemickým
senzorem a mimořádně tenkou konstrukcí
Číslo objednávky FAP-OC 520

FAP‑OC 520‑P Optický/chemický multisenzorový hlá-
sič, průhledný s barevnými vložkami
analogový průhledný adresovatelný hlásič s optickým
a chemickým senzorem, mimořádně tenkou konstrukcí
a barevnými vložkami
Číslo objednávky FAP-OC 520-P

Hardwarové příslušenství

FAA‑500‑TR-W Okrajový prstenec, bílý
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-W

FAA‑500‑TR‑P Okrajový prstenec, průhledný s barevný-
mi vložkami
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-P

FAA‑500 LSN Patice
Pro instalaci hlásiče požáru FAP‑520
Číslo objednávky FAA-500

FAA‑500‑R LSN Patice s relé
Používá se pouze společně s modulární ústřednou EPS
řady 5000.
Číslo objednávky FAA-500-R

FAA‑500‑BB Stropní montážní box
Pro zápustnou instalaci patic a hlásičů požáru řad 500 a
520 do stropních podhledů
Číslo objednávky FAA-500-BB

FAA‑500‑CB Integrovaný kryt pro betonové stropy
pro instalaci hlásičů požáru řad 500 a 520 do betono-
vých stropů. Je třeba objednat stropní montážní box
FAA‑500‑BB, který obsahuje patici a hlásič.
Číslo objednávky FAA-500-CB

FAA‑500‑SB Box pro povrchovou montáž
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB

FAA‑500‑SB-H Box pro povrchovou montáž s těsněním
pro vlhké prostředí
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB-H

FAA‑500‑SPRING Pružina pro betonové a dřevěné stro-
py
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky FAA-500-SPRING
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FAP-420/FAH-420 Automatické
hlásiče požáru LSN improved
version

Vlastnosti

u Kombinace optických, teplotních a chemických se-
nzorů s inteligentní vyhodnocovací elektronikou

u Nejvčasnější detekce nejslabšího kouře (TF1) po-
mocí dvojitých optických kouřových hlásičů s tech-
nologií Dual-Ray

u Vlastnosti hlásiče přizpůsobeny potřebám použití
v místnostech

u Kompenzace znečištění v optické části a části pro
měření plynu

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Přehled systému

Provozní re-
žim

Typ hlásiče

 FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420

Kombinova-
ný

x x -

Optický x x x

Duální optic-
ko-

x x x

Teplotní ma-
ximum

x x -

Teplotní
rozdíl

x x -

Chemický 
(+ optický)

x - -

Provozní
režim

Typ hlásiče

 FAP‑OTC 
420

FAP‑OT 4
20

FAP‑O 42
0 (KKW)

FAH‑T 42
0 (KKW)

Kombino-
vaný

x x - -

Optický x x x -

Duální
opticko-

- - - -

Teplotní
maximum

x x - x

hlásič
rozdíl

x x - x

Chemický 
(+ optic-
ký)

x - - -

Certifikáty a osvědčení

Hlásiče vyhovují normám:
• EN 54-7: 2000/A2 (2006)
• EN 54-5: 03/2001 pouze hlásiče s teplotním senzo-

rem
• EN 54-17:2005
• prEN 54-29: 2008 pouze FAP-DOT420, FAP-

DOTC420
• CEA 4021:07:2003

Oblast Certifikace

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

CE FAP-DO420/FAP-DOT420/FAP-
DOTC420

CE FAP-/FAH-420 KKW

CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-
R-SP

000017/01 FAP-O420

Evropa CPD 0786-CPD-20117 FAP-O 420

CPD 0786-CPD-20118 FAP-OT 420

CPD 0786-CPD-20119 FAP-OT 420

CPD 0786-CPD-20120 FAP-OTC 420

CPD 0786-CPD-20121 FAP-OTC 420

CPD 0786-CPD-20125 FAP-O 420 KKW

CPD 0786-CPD-20126 FAP-OT 420 KKW

CPD 0786-CPD-20127 FAP-OT 420 KKW

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

Německo VdS G 205080 FAP-OTC 420_G205080

VdS G 205081 FAP-OT 420_G205081
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Oblast Certifikace

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

Polsko CNBOP 2567/2007 FAP-O420

CNBOP 2568/2007 FAH-T420

CNBOP 2587/2007 FAP-OT420

CNBOP 2588/2007 FAP-OTC420

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

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

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

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 FAP-
O420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI

MOE UA1.016.0091997-09 FAH-
T420_MS400_MSF400

Zahrnuté díly

Typ hlásiče Mn
ožs
tví

Součásti

FAP-DOTC420 1 Duální optický, teplotní a chemický
multisenzorový hlásič

FAP-OTC 420 1 Opticko-teplotně-chemický multisen-
zorový hlásič

FAP-DOT420 1 Duální optický a teplotní multisenzo-
rový hlásič

FAP-OT 420 1 Opticko-teplotní multisenzorový hlá-
sič

FAP-DO420 1 Duální opticko-kouřový hlásič

FAP-O 420 1 Opticko-kouřový hlásič

FAH-T 420 1 Teplotní hlásič (teplotního rozdílu a
teplotního maxima)

FAP-O 420 KKW 1 Opticko-kouřový hlásič*

FAH-T 420 KKW 1 Teplotní hlásič (teplotního rozdílu a
teplotního maxima)*

* Pro použití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vy-
zařováním

Informace o objednání

FAP‑O 420 Optický hlásič kouře
pro verzi LSN improved version
Číslo objednávky FAP-O 420

FAP‑OT 420 Optický/tepelný multisenzorový hlásič
pro verzi LSN improved version
Číslo objednávky FAP-OT 420

FAP‑OTC 420 Optický/tepelný/chemický multisenzoro-
vý hlásič
pro verzi LSN improved version
Číslo objednávky FAP-OTC 420

FAH‑T 420 Tepelný hlásič
teplotní rozdíl / teplotní maximum, pro síť LSN impro-
ved version
Číslo objednávky FAH-T 420

FAP‑O420 KKW Optický hlásič kouře
pro použití v oblastech se zvýšeným radioaktivním
zářením, pro síť LSN improved version
Číslo objednávky FAP-O420-KKW

FAH‑T420 KKW Tepelný hlásič
teplotní rozdíl / teplotní maximum, pro použití v obla-
stech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN
improved version
Číslo objednávky FAH-T420-KKW

FAP-DO420 Duální opticko-kouřový hlásič
pro síť LSN improved version
Číslo objednávky FAP-DO420

FAP-DOT420 Duální opticko-teplotní multisenzorový
hlásič
pro síť LSN improved version
Číslo objednávky FAP-DOT420

FAP-DOTC420 Duální opticko-teplotně-chemický multi-
senzorový hlásič
pro síť LSN improved version
Číslo objednávky FAP-DOTC420

Hardwarové příslušenství

MS 400 B Patice hlásiče
Patice hlásiče značky Bosch pro kabely s povrchovou a
zápustnou montáží
Číslo objednávky MS 400 B

MS 400 Patice hlásiče
Číslo objednávky MS 400

MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké
prostředí
Pro kabely s povrchovou montáží
Číslo objednávky MSC 420

FAA-420-SEAL Těsnění pro vlhké prostředí
1 balení = 10 kusů
Číslo objednávky FAA-420-SEAL

FAA‑MSR 420 Patice hlásiče s relé
jedná se o patici hlásiče s přepínacím relé (typ C)
Číslo objednávky FAA-MSR 420
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MS 420 LSN Patice hlásiče s pružinou
Pro použití ve Velké Británii
Číslo objednávky MS 420

FNM-420-A-BS-WH Patice s integrovanou sirénou pro
vnitřní použití, bílá
pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru,
mohou být použity buď jako patice s integrovanou siré-
nou, nebo jako samostatné sirény, pro technologii LSN
improved
Číslo objednávky FNM-420-A-BS-WH

SSK 400 Ochranný protiprachový kryt
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky SSK 400

TP4 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP4 400

TP8 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP8 400

SK 400 Ochranný koš hlásiče
chrání před poškozením
Číslo objednávky SK 400

MH 400 Vyhřívání hlásiče
pro použití v místech, kde může dojít ke zhoršení funkč-
ní bezpečnosti hlásiče kondenzací
Číslo objednávky MH 400

MK 400 Konzola hlásiče
Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směrnicím insti-
tutu DIBt, nad dveře atd., včetně patice hlásiče
Číslo objednávky MK 400

Montážní konzola pro hlásiče požáru na podpěrách
dvojité podlahy
Číslo objednávky FMX-DET-MB

MPA Externí signální svítidlo v souladu s normou
DIN 14623
průhledné červené signální svítidlo vyhovující normě
DIN 14623
Číslo objednávky MPA

FAA‑420‑RI Vzdálený indikátor
vyžadováno, pokud není hlásič přímo viditelný nebo je
namontován do stropního podhledu či dvojité podlahy
Číslo objednávky FAA-420-RI
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
DIN

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Snadná instalace pomocí zasunutí

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.
Verze vyhovující normě DIN je vybavena průhledným čer-
veným signálním displejem. Design vzdáleného indikáto-
ru vyhovuje požadavkům normy DIN 14623. Tento indiká-
tor nabízí tři provozní režimy:

• Provozní režim 1, při kterém indikátor trvale svítí
červeně (viz poznámka o omezení proudu).

• Provozní režim 2, při kterém indikátor trvale svítí
červeně s interním omezením proudu.

• Provozní režim 3, při kterém indikátor bliká červeně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• V případě připojení ke hlásičům LSN používejte re-
žim 1 nebo 3.

• V případě připojení k hlásiči nepřipojenému ke sběr-
nici LSN je nutné proud provozního režimu 1 exter-
ně omezit na maximálně 30 mA.

Technické specifikace

Provozní napětí  

• Provozní režim 2 8,5 až 33 V ss

• Provozní režim 3 11 až 33 V ss

Odběr proudu pro signalizaci  

• Provozní režim 1 3 mA

• Provozní režim 2 11 až 14 mA

• Provozní režim 3 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 1,0 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 35 mm

Hmotnost 65 g

Provozní teplota 0 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Tato verze vyhovuje normě DIN 14623.
Číslo objednávky FAA-420-RI-DIN
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
ROW

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• Proud je nutné externě omezit na 30 mA.

Technické specifikace

Odběr proudu (min.) 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,45 mm až 1,4 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 29 mm

Hmotnost 45 g

Provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-ROW
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Číslo objednávky FAA-420-RI-ROW
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FAA‑500‑TR-W Okrajový
prstenec, bílý

Bílý okrajový prstenec pro hlásiče požáru řad 500 a 520

Informace o objednání

FAA‑500‑TR-W Okrajový prstenec, bílý
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-W
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FAA‑500‑TR‑P Okrajový
prstenec, průhledný
s barevnými vložkami

Okrajový prstenec pro hlásiče požáru řad 500 a 520
v průhledném provedení s barevnými vložkami

Informace o objednání

FAA‑500‑TR‑P Okrajový prstenec, průhledný s barevný-
mi vložkami
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-P
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FAA‑500 LSN Patice

Patice FAA‑500 LSN jsou potřebné pro instalaci hlásičů
požáru FAP‑520.

Funkce

Svorky se šrouby zaručují bezpečné elektrické spojení
pomocí sevřených kontaktů při montáži hlásiče požáru
FAP‑520.
Patice se dodávají se třemi držáky svazků kabelů.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
LSN (a-vstup/výstup, b-vstup, b-vý-
stup)
Bod C
Stínění

Průřez kabelu 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Rozměry Ø 145,6 × 63,5 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Signální bílá, RAL 9003

Hmotnost 185 g / 270 g (bez obalu / s ob-
alem)

Informace o objednání

FAA‑500 LSN Patice
Pro instalaci hlásiče požáru FAP‑520
Číslo objednávky FAA-500
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FAA‑500‑R LSN Patice s relé

Patice s relé FAA‑500‑R LSN se používají k instalaci hlási-
čů požáru FAP‑520 pro speciální aplikace, např. pro kon-
trolu nouzového východu v souladu se směrnicemi DIBt.

Poznámka
Patice FAA‑500 R lze použít pouze společně
s modulární ústřednou EPS řady 5000.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAP-520/FAA-500-R

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
LSN (a-vstup/výstup, b-vstup, b-vý-
stup)
Bod C
Stínění
Relé (NO, NC, COM)

Odběr proudu 0,2 mA

Zatížení kontaktu relé 1 A, 30 V DC

Průřez kabelu 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Rozměry Ø 145,6 × 63,5 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Signální bílá, RAL 9003

Hmotnost 210 g / 290 g (bez obalu / s ob-
alem)

Informace o objednání

FAA‑500‑R LSN Patice s relé
Používá se pouze společně s modulární ústřednou EPS
řady 5000.
Číslo objednávky FAA-500-R
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FAA‑500‑BB Stropní montážní
box

Stropní montážní box FAA‑500‑BB je nezbytný pro zá-
pustnou instalaci patic a hlásičů požáru řad 500 a 520
do stropních podhledů.

Technické specifikace

Rozměry pro instalaci  

• Maximální tloušťka podhledu 32 mm

• Instalační výška 11 cm

• Požadovaný vyvrtaný otvor Ø 130 mm (–1 mm / +5 mm)

Maximální průměr kabelu 1,4 cm

Rozměry Ø 140 × 104 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Bílá

Hmotnost (bez obalu / s obalem) 100 g / 200 g

Informace o objednání

FAA‑500‑BB Stropní montážní box
Pro zápustnou instalaci patic a hlásičů požáru řad 500 a
520 do stropních podhledů
Číslo objednávky FAA-500-BB
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FAA‑500‑CB Integrovaný kryt
pro betonové stropy

Integrované kryty pro betonové stropy FAA‑500‑CB se
používají k instalaci hlásičů požáru řad 500 a 520 do be-
tonových stropů. Umožňují snadné a přesné umístění ka-
belových průchodů.

Přehled systému

Poz. Popis

1 Přední část

Informace o objednání

FAA‑500‑CB Integrovaný kryt pro betonové stropy
pro instalaci hlásičů požáru řad 500 a 520 do betono-
vých stropů. Je třeba objednat stropní montážní box
FAA‑500‑BB, který obsahuje patici a hlásič.
Číslo objednávky FAA-500-CB
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FAA‑500‑SB Box pro
povrchovou montáž

Používají se jako alternativa ke stropním montážním bo-
xům. Boxy pro povrchovou montáž jsou určeny pro kabe-
ly se zápustnou montáží a kabely s povrchovou montáží
v ochranné trubce.

Funkce

Vstupy pro kabely s povrchovou montáží jsou předděro-
vané. Pro kabely se zápustnou montáží jsou k dispozici
dva vstupy ve spodní části boxu:

• 20 mm pro kabelové průchodky se závitem PG 13,5,
• 25 mm pro 3/4palcovou ochrannou trubku kabelu.

V případě vedení kabelu průchodkou se závitem PG 13,5
lze použít kabely s průměrem až 1,2 cm.
Spodní část je uchycena pomocí šroubů ve čtyřech
upevňovacích bodech.

Technické specifikace

Rozměry Ø 150 × 80 mm

Materiál krytu Polykarbonát (PC-FR)

Barva krytu Bílá (RAL 9003)

Hmotnost Přibližně 195 g / 300 g (bez obalu /
s obalem)

Informace o objednání

FAA‑500‑SB Box pro povrchovou montáž
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB
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FAA‑500‑SB-H Box pro
povrchovou montáž s těsněním
pro vlhké prostředí

Používají se jako alternativa ke stropním montážním bo-
xům. Boxy pro povrchovou montáž jsou určeny pro kabe-
ly se zápustnou montáží a kabely s povrchovou montáží
v ochranné trubce.
Box FAA‑500‑SB‑H je opatřen doplňkovým těsněním pro
vlhká prostředí.

Funkce

Vstupy pro kabely s povrchovou montáží jsou předděro-
vané. Pro kabely se zápustnou montáží jsou k dispozici
dva vstupy ve spodní části boxu:

• 20 mm pro kabelové průchodky se závitem PG 13,5,
• 25 mm pro 3/4palcovou ochrannou trubku kabelu.

V případě vedení kabelu průchodkou se závitem PG 13,5
lze použít kabely s průměrem až 1,2 cm.
Spodní část je uchycena pomocí šroubů ve čtyřech
upevňovacích bodech.

Technické specifikace

Rozměry Ø 150 × 82 mm

Materiál krytu Polykarbonát (PC-FR)

Barva krytu Bílá (RAL 9003)

Hmotnost (bez obalu / s ob-
alem)

Přibližně 225 g / 330 g

Informace o objednání

FAA‑500‑SB-H Box pro povrchovou montáž s těsněním
pro vlhké prostředí
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB-H
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FAA‑500‑SPRING Pružina pro
betonové a dřevěné stropy

Balení obsahuje 10 kusů
Patice řady 500 jsou standardně vybaveny pružinou. To
je vhodné pro instalaci hlásičů do stropních podhledů.
Při instalaci hlásiče do betonových nebo dřevěných stro-
pů je potřebné tyto pružiny nahradit silnějšími pružinami
FAA-500-SPRING s červeným označením.

Informace o objednání

FAA‑500‑SPRING Pružina pro betonové a dřevěné stro-
py
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky FAA-500-SPRING
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
DIN

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Snadná instalace pomocí zasunutí

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.
Verze vyhovující normě DIN je vybavena průhledným čer-
veným signálním displejem. Design vzdáleného indikáto-
ru vyhovuje požadavkům normy DIN 14623. Tento indiká-
tor nabízí tři provozní režimy:

• Provozní režim 1, při kterém indikátor trvale svítí
červeně (viz poznámka o omezení proudu).

• Provozní režim 2, při kterém indikátor trvale svítí
červeně s interním omezením proudu.

• Provozní režim 3, při kterém indikátor bliká červeně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• V případě připojení ke hlásičům LSN používejte re-
žim 1 nebo 3.

• V případě připojení k hlásiči nepřipojenému ke sběr-
nici LSN je nutné proud provozního režimu 1 exter-
ně omezit na maximálně 30 mA.

Technické specifikace

Provozní napětí  

• Provozní režim 2 8,5 až 33 V ss

• Provozní režim 3 11 až 33 V ss

Odběr proudu pro signalizaci  

• Provozní režim 1 3 mA

• Provozní režim 2 11 až 14 mA

• Provozní režim 3 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 1,0 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 35 mm

Hmotnost 65 g

Provozní teplota 0 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Tato verze vyhovuje normě DIN 14623.
Číslo objednávky FAA-420-RI-DIN
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
ROW

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• Proud je nutné externě omezit na 30 mA.

Technické specifikace

Odběr proudu (min.) 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,45 mm až 1,4 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 29 mm

Hmotnost 45 g

Provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-ROW
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Číslo objednávky FAA-420-RI-ROW
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MS 400 Patice hlásičů

Hlavice hlásiče se instaluje do Patice hlásiče MS 400.
Patice je vhodná pro kabely s povrchovou montáží i pro
kabely se zápustnou montáží a je opatřena samostatný-
mi upevňovacími body pro stropní montážní boxy a boxy
pro zápustnou montáž. Navíc odpovídá všem standard-
ním uspořádáním otvorů.
Patice hlásiče je vyrobena z bílého plastu ABS (Novodur,
barva podobná odstínu RAL 9010), má matovou po-
vrchovou úpravu a je opatřena sedmi svorkami se šrouby
pro připojení hlásiče a jeho funkcí k ústředně EPS.
Kontakty připojené ke svorkám zaručují bezpečné elek-
trické spojení při instalaci modulu hlásiče. Použít lze ka-
bely o průřezu až 2,5 mm2.
Hlásiče lze zabezpečit před neoprávněným odstraněním
variabilním zámkem.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Informace pro instalaci patic hlásičů řady 400/420
• Vyvrtané otvory označené symbolem „X“ mohou být

použity pouze k připevnění patice do boxů pro zá-
pustnou montáž.

• Pomocný stíněný vodič ponechejte co nejkratší a
přesvědčte se, zda je izolovaný.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Bod C
Stínění

Materiál krytu ABS (Novodur)

Barva krytu Podobná odstínu RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 22,7 mm

Hmotnost 72 g

Informace o objednání

MS 400 B Patice hlásiče
Patice hlásiče značky Bosch pro kabely s povrchovou a
zápustnou montáží
Číslo objednávky MS 400 B

MS 400 Patice hlásiče
Číslo objednávky MS 400

Hardwarové příslušenství

FAA-420-SEAL Těsnění pro vlhké prostředí
1 balení = 10 kusů
Číslo objednávky FAA-420-SEAL
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MS 420 LSN Patice hlásiče
s pružinou

Patice hlásiče MS 420 LSN je určena pro použití ve Vel-
ké Británii.
Lze ji použít k montáži hlásičů LSN MAGIC.SENS i hlási-
čů řady 420. Je vybavena integrovanými propojovacími
prvky, které chrání funkci kruhového vedení v případě
odebrání hlásiče.
Hlavici hlásiče lze zabezpečit před neoprávněným od-
straněním variabilním zámkem.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Bod C
Stínění

Materiál krytu ABS (Novodur)

Barva krytu Podobná odstínu RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 22,7 mm

Hmotnost 72 g

Informace o objednání

MS 420 LSN Patice hlásiče s pružinou
Pro použití ve Velké Británii
Číslo objednávky MS 420
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FAA‑MSR 420 Patice hlásiče
s relé

Poznámka
Patice s relé FAA‑MSR 420 lze použít pouze spo-
lečně s technologií LSN improved (ústředny EPS
FPA‑5000 a FPA‑1200).

Hlásiče lze zabezpečit před neoprávněným odstraněním
variabilním zámkem.
Maximální zatížení kontaktu relé je 1 A při 30 V DC.

Funkce

Pokud je linka v pohotovostním režimu, kontakt relé je
uzavřen.
Kontakt relé je otevřen,

• pokud není přítomné žádné napětí nebo
• pokud je hlášen poplach.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-
R-SP

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Bod C
Stínění
Relé (NO, C, NC)

Přípustné zatížení kontaktu
relé

1 A při 30 V DC

Materiál krytu ABS (Novodur)

Barva krytu Podobná odstínu RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 22,7 mm

Hmotnost 82 g

Informace o objednání

FAA‑MSR 420 Patice hlásiče s relé
jedná se o patici hlásiče s přepínacím relé (typ C)
Číslo objednávky FAA-MSR 420
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MSC 420 Přídavná patice
s těsněním pro vlhké prostředí

Přídavná patice MSC 420 byla vytvořena speciálně pro
kabely s povrchovou montáží v ochranné trubce a je
opatřena 2 protilehlými předem vyříznutými průchody o
průměru 20 mm a 2 připravenými protilehlými doplňko-
vými průchody o průměru až 28 mm.
Patice MSC 420 je opatřena těsněním vyrobeným z TPE,
které chrání před pronikáním kondenzované vody.

Technické specifikace

Materiál patice ABS (Novodur)

Materiál těsnění TPE

Barva patice Podobná odstínu RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 36,7 mm

Hmotnost 74 g

Informace o objednání

MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké
prostředí
Pro kabely s povrchovou montáží
Číslo objednávky MSC 420
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MPA Externí signální svítidlo
v souladu s normou DIN 14623

Externí signální svítidlo je vyžadováno, pokud není hlásič
přímo viditelný nebo je připevněn do stropního podhle-
du nebo dvojité podlahy. Externí signální svítidlo je urče-
no k montáži na chodbách nebo přístupových cestách
do odpovídajících částí budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE MPA

CPD 0786-CPD-20765 MPA

Německo VdS G 294052 MPA_G294052

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

Polsko CNBOP 2095/2006 MPA

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Poznámka
Pokud jsou použity nestíněné kabely, je jejich
maximální délka mezi hlásičem LSN a externím
signálním svítidlem omezena na 3 m.
Při použití stíněných kabelů nesmí jejich celková
délka (tzn. součet délek všech kabelů k externí-
mu signálnímu svítidlu v jednom kruhovém nebo
rozvětveném vedení) překročit 500 m.

Technické specifikace

Provozní napětí 9 až 30 V DC

Odběr proudu pro signalizaci  

• T.2 Přibližně 2 mA

• T.3 Omezen na přibližně 13 mA

• T.4 Omezen na maximálně 20 mA

Způsob signalizace 1 indikátor LED s využitím světlo-
vodu

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 0,8 mm

Rozměry 85 × 85 × 50 mm

Hmotnost 65 g

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

MPA Externí signální svítidlo v souladu s normou
DIN 14623
průhledné červené signální svítidlo vyhovující normě
DIN 14623
Číslo objednávky MPA
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FAA‑420‑RI Vzdálený indikátor

Externí paralelní indikátor je určen k montáži na chod-
bách nebo přístupových cestách do odpovídajících částí
budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Poznámka
Pokud jsou použity nestíněné kabely, je jejich
maximální délka mezi hlásičem LSN a externím
paralelním indikátorem omezena na 3 m.
Při použití stíněných kabelů nesmí jejich celková
délka (tzn. součet délek všech kabelů k externí-
mu paralelnímu indikátoru v jednom kruhovém
nebo rozvětveném vedení) překročit 500 m.

Technické specifikace

Provozní napětí 5 až 30 V DC

Maximální odběr proudu 20 mA

Způsob signalizace 2 indikátory LED

Přípustný průměr vodiče 0,6 mm až 2,0 mm

Rozměry 84 x 84 x 35 mm

Hmotnost 45 g

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

FAA‑420‑RI Vzdálený indikátor
vyžadováno, pokud není hlásič přímo viditelný nebo je
namontován do stropního podhledu či dvojité podlahy
Číslo objednávky FAA-420-RI
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Montážní konzola pro hlásiče
požáru na podpěrách dvojité
podlahy
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MK 400 Konzola hlásiče

Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směrnicím insti-
tutu DIBt, nad dveře atd.
Součástí dodávky je patice hlásiče.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Rozměry (D × Š × V): 185 × 129 × 29 mm (bez patice)

Informace o objednání

MK 400 Konzola hlásiče
Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směrnicím insti-
tutu DIBt, nad dveře atd., včetně patice hlásiče
Číslo objednávky MK 400
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MH 400 Vyhřívání hlásiče

Vyhřívání hlásiče MH 400 se používá v místech, kde mů-
že dojít ke zhoršení funkční bezpečnosti hlásiče konden-
zací (orosením), např. ve skladech, které jsou krátkodo-
bě otevírány, aby do nich mohla vjet a z nich vyjet vozi-
dla.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Integrovaný rezistor 1 kΩ má jmenovitou výkonovou
zatížitelnost 3 W. Při použití napájecího zdroje 28 V
(sledovaného) s průchozím zapojením může být
v jednom kruhovém vedení instalováno až
10 vyhřívání hlásičů MH 400.

• Lze také použít externí napájecí zdroj (nesledova-
ný).

• Napájecí napětí nesmí klesnout pod 23 V.

Informace o objednání

MH 400 Vyhřívání hlásiče
pro použití v místech, kde může dojít ke zhoršení funkč-
ní bezpečnosti hlásiče kondenzací
Číslo objednávky MH 400
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SK 400 Ochranný koš hlásiče

Ochranný košík zajišťuje ochranu např. ve sportovních
halách, kde může dojít k poškození hlásiče údery míčem.
Robustní ochranný košík je vyroben z ocelového drátu o
průměru 5 mm a má hliníkově šedou barvu (odstín
RAL 9007).
Průměr (maximálně): 148 mm
Výška: 75 mm

Informace o objednání

SK 400 Ochranný koš hlásiče
chrání před poškozením
Číslo objednávky SK 400
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SSK 400 Ochranný
protiprachový kryt

Balení obsahuje 10 kusů
Ochranný protiprachový kryt SSK 400 chrání instalova-
nou patici hlásiče – s hlavicí hlásiče nebo bez ní – před
nečistotami při stavebních pracích.
Ochranný protiprachový kryt je vyroben z polypropylenu
(PP) a zasouvá se do instalované patice hlásiče.

Informace o objednání

SSK 400 Ochranný protiprachový kryt
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky SSK 400
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TP4 400 Podložka pod štítek
s označením hlásiče

Balení obsahuje 50 kusů
Podložka pod štítek je vyrobena z plastu ABS (Novodur,
barva podobná RAL 9010) o tloušťce 1,8 mm a upíná se
mezi patici hlásiče a strop.
Je určena pro instalační výšky až 4 m a přizpůsobena
pro samolepicí štítek o rozměrech až 65 × 34 mm.

Poznámka
Vhodné jsou štítky od společnosti Zweckform.
Samolepicí štítky jsou vyrobeny z bílé polyestero-
vé fólie a mohou být označeny laserovou tiskár-
nou nebo kopírkou.

Informace o objednání

TP4 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP4 400
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TP8 400 Podložka pod štítek
s označením hlásiče

Balení obsahuje 50 kusů
Podložka pod štítek je vyrobena z plastu ABS (Novodur,
barva podobná RAL 9010) o tloušťce 1,8 mm a upíná se
mezi patici hlásiče a strop.
Je určena pro instalační výšky až 8 m a přizpůsobena
pro samolepicí štítek o rozměrech až 97 × 44 mm.

Poznámka
Vhodné jsou štítky od společnosti Zweckform.
Samolepicí štítky jsou vyrobeny z bílé polyestero-
vé fólie a mohou být označeny laserovou tiskár-
nou nebo kopírkou.

Informace o objednání

TP8 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP8 400
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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

Přehled systému

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN

FK 100 LSN Rádiový rozšiřující modul

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.
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.
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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.

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 RF

DZW 1171 Rádiová testovací jednotka
pro návrh a kontrolu maximálního dosahu rádiových sy-
stémů detekce požáru
Číslo objednávky DZW 1171

Radio Spy 1 Jednotka a software pro měření intenzity
pole
pro návrh na PC a grafické znázornění rádiového systé-
mu detekce požáru pomocí počítače
Číslo objednávky RADIO SPY 1

DBZ 1193A Označení hlásiče
Číslo objednávky DOW1171-ident

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
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DZW 1171 Rádiová testovací
jednotka

Zařízení pro měření intenzity pole, určené pro navrhová-
ní a kontrolu maximálního dosahu rádiových systémů de-
tekce požáru v neznámých stavebních konstrukcích.
Zařízení  A se trvale umístí na předem stanovené místo
instalace rádiového vazebního členu. Zařízení B se
přemístí na zamýšlené místo instalace Rádiového hlásiče
kouře DOW 1171, kde kontroluje, zda není překročen
přípustný útlum rádiového signálu.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE DZW 1171

Informace o objednání

DZW 1171 Rádiová testovací jednotka
pro návrh a kontrolu maximálního dosahu rádiových sy-
stémů detekce požáru
Číslo objednávky DZW 1171
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Radio Spy 1 Jednotka a
software pro měření intenzity
pole

 

Jednotka a software pro měření intenzity pole, pro
usnadnění návrhu a grafického znázornění rádiového sy-
stému detekce požáru pomocí počítače.
Funkce jednotky Radio Spy 1 jsou do určité míry podob-
né funkcím rádiové testovací jednotky, ačkoliv intenzita
pole a konfigurace rádiového systému detekce požáru
jsou graficky znázorněny na obrazovce.

Informace o objednání

Radio Spy 1 Jednotka a software pro měření intenzity
pole
pro návrh na PC a grafické znázornění rádiového systé-
mu detekce požáru pomocí počítače
Číslo objednávky RADIO SPY 1
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DBZ 1193A Označení hlásiče
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FCP‑500 Konvenční
automatické hlásiče požáru

Vlastnosti

u Moderní mimořádně tenká konstrukce

u Ladí s okolním interiérem použitím barevně tóno-
vaných vložek

u Hladký, snadno udržovatelný povrch hlásiče

u Inovativní upevňovací mechanismus

u Vysoká spolehlivost

Konvenční automatické hlásiče požáru FCP‑500 splňují
nejnáročnější estetické požadavky díky svému plochému
provedení, které umožňuje zápustnou montáž do stropů,
a možnosti sladění barev. 
Hlásič FCP‑500 je k dispozici jako hlásič požáru pracující
na principu rozptýleného světla nebo jako multisenzoro-
vý hlásič s doplňkovým plynovým senzorem. Příslušné
verze hlásičů jsou k dispozici v bílém nebo průhledném
provedení s barevnými vložkami.

Funkce

Vzhledem k zachování hladkého povrchu při zápustné in-
stalaci lze hlásiče požáru instalovat v místech s vysokými
estetickými požadavky. Kromě toho jsou hlásiče vhodné
pro oblasti, kde budou ve zvýšené míře vystaveny pra-
chu.
Hlásiče a okrajové prstence v průhledném provedení
s barevnými vložkami jsou dodávány společně se sadami
oboustranně potištěných barevných kroužků, které nabí-
zí možnost výběru ze 16 barev pro individuální sladění
barev.

Poznámka
Mějte na paměti, že následující snímky nelze
použít pro spolehlivé určení skutečných barev.
Pro tyto potřeby použijte původní barevné palety
RAL.

Technologie senzoru a zpracování signálu
Všechny hlásiče řady FCP‑500 jsou vybaveny dvěma
optickými senzory a senzorem znečištění. Multisenzoro-
vý hlásič FCP‑OC 500 obsahuje plynový senzor, jenž
představuje další detekční kanál.
Všechny signály senzorů jsou nepřetržitě analyzovány in-
terní elektronikou pro vyhodnocení signálů a jsou
vzájemně propojeny prostřednictvím algoritmů.
Při propojení optických senzorů a plynového senzoru lze
hlásič OC použít také v místnostech, ve kterých při práci
vzniká malé množství kouře, páry či prachu.
Poplach se automaticky spustí pouze v případě, že kom-
binace signálů odpovídá diagramu charakteristických pa-
rametrů hlásiče. Tím je dosažena velmi vysoká spolehli-
vost proti falešným poplachům.

Optický senzor (kouřový senzor)
Optický senzor (1) pracuje na základě metody rozptýle-
ného světla.
Indikátory LED (3) vysílají světlo pod definovaným úhlem
do oblasti rozptýleného světla (7).

V případě požáru je světlo rozptýleno částicemi kouře
a dopadá na fotodiody (2), které převádějí množství svě-
tla na proporční elektrický signál.
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Rušivé vlivy denního světla a komerčních světelných
zdrojů jsou odfiltrovány optickým filtrem denního světla
a použitím elektronického filtrování a korekce s fázovým
závěsem (stabilita okolního světla: test na odlesk podle
normy DIN EN 54‑7).
Různé fotodiody a světlo emitující diody senzoru jsou in-
dividuálně řízeny elektronikou hlásiče. Tím se vytvářejí
kombinace signálů, které jsou na sobě navzájem nezávi-
slé a jsou ideální pro detekci kouře, což umožňuje rozli-
šení mezi kouřem a rušivými vlivy (hmyz, objekty). Dále
je vyhodnocena časová charakteristika a korelace signá-
lů optických senzorů pro detekci požáru nebo rušení.
Kontrola věrohodnosti různých signálů navíc umožňuje
zjistit chyby u detekční elektroniky a indikátorů LED.

Chemický senzor (senzor CO)
Plynový senzor (4) detekuje zejména oxid uhelnatý
(CO), jenž vzniká při požáru, ale rozpozná také vodík (H)
a oxid dusnatý (NO).
Základním principem měření je oxidace oxidu uhelnaté-
ho na elektrodě a měřitelný proud, který přitom vzniká.
Signální hodnota senzoru proporcionálně odpovídá kon-
centraci plynu.
Plynový senzor poskytuje další informace potřebné pro
účinné potlačení klamných hodnot.
V závislosti na životnosti plynového senzoru vypne hlásič
FCP‑OC 500 po pěti letech provozu senzor C. Nadále bu-
de pracovat jako hlásič O. Hlásič by pak měl být okamži-
tě vyměněn, aby byl schopen zachovat vyšší spolehlivost
detekce poskytovanou hlásičem OC.

Senzor znečištění
Stupeň znečištění povrchu hlásiče je nepřetržitě měřen
senzorem znečištění (6). Výsledek se vyhodnocuje a zo-
brazuje.
Znečištění povrchu hlásiče vede k aktivní úpravě praho-
vé hodnoty (oprava hodnoty v uzavřeném obvodu).

Další provozní vlastnosti
Různé provozní stavy jsou signalizovány na hlásiči
prostřednictvím dobře viditelných dvoubarevných indiká-
torů LED. V případě poplachu bliká indikátor LED červe-
ně.
Inovativní zajištění hlásiče, které pracuje na podobném
principu jako propisovací tužka, zajišťuje rychlé a snad-
né vložení a výměnu hlásiče. K výměně hlásičů, zejména
v případě instalací ve velkých výškách, doporučujeme
používat speciálně vyvinutý nástroj FAA‑500‑RTL.
Pro pohodlné testování hlásičů je k dispozici testovací
adaptér s magnetem FAA‑500‑TTL a další příslušenství
pro technickou údržbu.

Další provozní vlastnosti
Různé provozní stavy jsou signalizovány na hlásiči
prostřednictvím dobře viditelných dvoubarevných indiká-
torů LED. V případě poplachu bliká indikátor LED červe-
ně.
Inovativní zajištění hlásiče, které pracuje na podobném
principu jako propisovací tužka, zajišťuje rychlé a snad-
né vložení a výměnu hlásiče. K výměně hlásičů, zejména
v případě instalací ve velkých výškách, doporučujeme
používat speciálně vyvinutý nástroj FAA‑500‑RTL.
Pro pohodlné testování hlásičů je k dispozici testovací
adaptér s magnetem FAA‑500‑TTL a další příslušenství
pro technickou údržbu.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovují normě:

• EN54-7:2000/A1:2002/A2:2006

Oblast Certifikace

Evropa CE Řada FCP 500

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

CPD 0786-CPR-20204 FCP-OC 500/500-P

Německo VdS G 205124 FCP-O 500/500-P

VdS G 205118 FCP-OC 500/500-P

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Hlásiče lze připojit k:
– konvenčním ústřednám

BZ 1012/1016/1024/1060,
– univerzální ústředně EPS UEZ 1000,
– univerzální ústředně EPS UGM 2020,
– dalším ústřednám nebo jejich přijímacím modu-

lům s identickými podmínkami pro připojení,
– ústřednám EPS UEZ 2000 LSN, BZ 500 LSN,

FPA‑5000 a FPA‑1200 přes odpovídající vazební
členy.

• Hlásiče a patice hlásičů lze používat společně se sví-
tidly Rotaris od společnosti Philips.

• Použití hlásiče FCP‑OC 500 se, stejně jako použití
hlásiče FCP‑O 500, navrhuje v souladu se směrnice-
mi pro optické hlásiče (viz normy DIN VDE 0833
Část 2 a VDS 2095).

• Hlásiče musí být instalovány výhradně do dodávané
patice FCA‑500. Patice hlásiče musí být navíc insta-
lována do stropního montážního boxu FAA‑500‑BB
nebo boxu pro povrchovou montáž FAA‑500‑SB.

Poznámka
Pro zápustnou montáž do stropu pomocí boxu
FAA‑500‑BB:
Stropní podhled může mít tloušťku maximálně

Poznámka
32 mm. Nad stropním podhledem je vyžadován
volný prostor o výšce alespoň 110 mm.

• Hlásiče FCP‑500 nejsou určeny k venkovnímu použi-
tí.

• Pod hlásiči musí zůstat volný prostor ve tvaru polo-
koule o poloměru 50 cm.

 1 Hlásič

 2 Strop

 3 Volný prostor ve tvaru polokoule pod hlásičem

• Je třeba pečlivě zajistit, aby do této oblasti nevnikly
osoby, větší zvířata, rostliny ani objekty a aby žádná
část povrchu hlásiče nebyla zakryta.
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• Hlásiče je možné instalovat pouze na místo, kam ne-
lze dosáhnout rukou. Doporučujeme proto minimál-
ní instalační výšku 2,70 m.

• Hlásiče nelze instalovat v místnostech, v nichž jsou
přenášena data pomocí silného infračerveného
záření např. v místnostech se systémy pro tlumoční-
ky využívajícími infračervené zařízení).

• Hlásiče musí být upevněny tak, aby nebyly vystaveny
přímému slunečnímu záření.

• Musí být zachována minimální vzdálenost 50 cm od
světelných zdrojů. Hlásiče nesmí být instalovány
v kuželu světla světelných zdrojů.

• Patice jsou standardně vybavené pružinou, která je
vhodná pro instalaci hlásiče do stropních podhledů.
Při instalaci hlásiče do betonových nebo dřevěných
stropů je tyto pružiny potřebné nahradit silnějšími
pružinami FAA‑500‑SPRING s červeným označením.

• Maximální povolená rychlost vzduchu: 20 m/s
• Ve fázi návrhu je nutné dodržovat normy a směrnice

příslušné země.
• Technické údaje

Zahrnuté díly

Typ hlásiče Mn
ožst
ví

Součásti

FCP-O 500 1 Optický hlásič kouře, bílý

FCP-O 500-P 1 Optický hlásič kouře, průhledný s ba-
revnými vložkami

FCP-OC 500 1 Optický/chemický multisenzorový hlá-
sič, bílý

FCP-OC 500-P 1 Optický/chemický multisenzorový hlá-
sič, průhledný s barevnými vložkami

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 8,5 až 33 V DC

Klidový proud  

• FCA-500-EU 3 mA

• FCA-500-E-EU 24 mA

Proud při poplachu 47 mA

Proud při poruše  

• FCA-500-EU 52 mA

• FCA-500-E-EU 58 mA

Odpor při poplachu 0 Ω (aplikace UL) nebo 680 Ω

Výstup poruchového relé NC / C

Výstup indikátoru Relé připojuje 0 V přes 1,5 kΩ

Mechanické vlastnosti

Samostatný signalizační
prvek

Dvoubarevný indikátor LED, 
červená barva (poplach), zelená bar-
va (testovací režim)

Rozměry  

Hlásič Ø 113 × 55 mm

Hlásič s okrajovým prsten-
cem

Ø 150 × 55 mm

Hlásič s krytem, paticí a
stropním montážním bo-
xem

Ø 150 × 110 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Signální bílá, RAL 9003

Barva přední desky  

FCP‑O 500 / FCP‑OC 500 Matná signální bílá
 

FCP‑O 500‑P /
FCP‑OC 500‑P

Průhledná / stříbřitě šedá

Hmotnost Bez obalu / s obalem

FCP-OC 500(-P) 180 g / 370 g

FCP-O 500(-P) 170 g / 360 g

Okrajový prstenec 30 g / 60 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529  

FCP‑O 500 (‑P) IP 53

FCP‑OC 500 (‑P) IP 33

Přípustná provozní teplota  

FCP‑O 500 (‑P) −20 °C až +65 °C

FCP‑OC 500 (‑P) −10 °C až +50 °C

Přípustná relativní vlhkost 95 % (nekondenzující)

Přípustná rychlost vzduchu 20 m/s

Návrh

Sledovaná oblast Maximálně 120 m2

(Dbejte na dodržení místních směr-
nic!)

Maximální instalační výška Maximálně 16 m
(Dbejte na dodržení místních směr-
nic!)

Minimální instalační výška Mimo dosah rukou
Minimální instalační výška doporuče-
ná společností BOSCH: 2,70 m

V případě zápustné montá-
že do stropu se stropním
montážním boxem

 

Tloušťka stropního podhle-
du

Maximálně 32 mm

Požadovaný vyvrtaný otvor Ø 130 mm (–1 až +5 mm)

Instalační hloubka 110 mm
Poznámka: Nad stropním podhledem
je vyžadován volný prostor o výšce
alespoň 110 mm.

Minimální vzdálenost od
světelných zdrojů

0,5 m
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Speciální funkce

Princip detekce  

• FCP‑O 500 (‑P) Měření rozptýleného světla

• FCP‑OC 500
(‑P)

Kombinace měření rozptýleného světla a
měření plynu vznikajícího při spalování

Vlastnosti  

• Všechny hlásiče
FCP‑500

Detekce zaprášení
Kompenzace zaprášení (optická část)

• Navíc pro
FCP‑OC 500(-
P)

Kompenzace zaprášení v části s plynovým
senzorem

Citlivost odezvy  

• FCP‑O 500 (‑P) < 0,18 dB/m (EN 54‑7)

• FCP‑OC 500
(‑P)

Optická část: < 0,36 dB/m (EN 54‑7)
Část s plynovým senzorem: v rozsahu ppm
(počet částic na milión)

Informace o objednání

FCP‑O 500 Optický hlásič kouře, bílý
konvenční hlásič s optickým senzorem a mimořádně ten-
kou konstrukcí
Číslo objednávky FCP-O 500

FCP‑O 500‑P Optický hlásič kouře, průhledný s barev-
nými vložkami
konvenční hlásič s optickým senzorem, mimořádně ten-
kou konstrukcí a barevnými vložkami
Číslo objednávky FCP-O 500-P

FCP‑OC 500 Optický/chemický multisenzorový hlásič,
bílý
konvenční hlásič s optickým a chemickým senzorem
a mimořádně tenkou konstrukcí
Číslo objednávky FCP-OC 500

FCP‑OC 500‑P Optický/chemický multisenzorový hlá-
sič, průhledný s barevnými vložkami
konvenční průhledný hlásič s optickým a chemickým se-
nzorem, mimořádně tenkou konstrukcí a barevnými vlož-
kami
Číslo objednávky FCP-OC 500-P

Hardwarové příslušenství

FAA‑500‑TR-W Okrajový prstenec, bílý
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-W

FAA‑500‑TR‑P Okrajový prstenec, průhledný s barevný-
mi vložkami
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-P

FCA‑500‑EU Konvenční patice
Pro hlásiče řady FCP‑-500
Číslo objednávky FCA-500-EU

FCA‑500‑E‑EU Konvenční patice se zakončovacím rezi-
storem
Pro hlásiče řady FCP‑500, s integrovaným zakončovacím
rezistorem
Číslo objednávky FCA-500-E-EU

FAA‑500‑BB Stropní montážní box
Pro zápustnou instalaci patic a hlásičů požáru řad 500 a
520 do stropních podhledů
Číslo objednávky FAA-500-BB

FAA‑500‑CB Integrovaný kryt pro betonové stropy
pro instalaci hlásičů požáru řad 500 a 520 do betono-
vých stropů. Je třeba objednat stropní montážní box
FAA‑500‑BB, který obsahuje patici a hlásič.
Číslo objednávky FAA-500-CB

FAA‑500‑SB Box pro povrchovou montáž
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB

FAA‑500‑SB-H Box pro povrchovou montáž s těsněním
pro vlhké prostředí
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB-H

FAA‑500‑SPRING Pružina pro betonové a dřevěné stro-
py
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky FAA-500-SPRING
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FCP‑320/FCH‑320 Konvenční
automatické hlásiče požáru

Vlastnosti

u Vysoká spolehlivost detekce díky vyhodnocovací
elektronice

u Aktivní nastavení prahové hodnoty (kompenzace
zaprášení) v případě znečištění optického senzoru

u Možná aktivace paralelního zobrazení signalizač-
ních zařízení

u Mechanický zámek proti odstranění
(lze jej aktivovat nebo deaktivovat)

u Labyrint odpuzující prach a konstrukce s víčkem

Přehled systému

Provozní režim Typ hlásiče

 FCP-
OC32

0

FCP-
OT32

0

FCP-
O320

FCH-
T320/
T320-

FSA

Kombinovaný x x - -

Optický (měření rozptýle-
ného světla)

x x x -

Teplotní max. - x - x

Teplotní rozdíl - x - x

Chemický (měření plynů) x - - -

Certifikáty a osvědčení

Hlásiče vyhovují normám:

Typ hlásiče EN54‑5:2000/
A1:2002

EN54‑7:2000/
A1:2002

FCP-OC320  ●

FCP-OC320-R470  ●

FCP-OT320 ● ●

FCP-OT320-R470 ● ●

FCP-O320  ●

FCP-O320-R470  ●

FCH-T320 ●  

FCP-T320-R471 ●  

FCH-T320-FSA ●  

Oblast Certifikace

Evropa CE FCP-/FCH-320

CE MSR 320

000018/01 FCP-O320

Evropa CPD 0786-CPD-20351 FCP-O320_FCP-
O320-R470

CPD 0786-CPD-20352 FCP-OT320_FCP-
OT320-R470

CPD 0786-CPD-20353 FCH-T320_FCH-
T320-R470

CPD 0786-CPD-20354 FCH-T320-FSA

CPD 0786-CPD-20355 FCP-OC320_FCP-
OC320-R470

Německo VdS G 208001 FCP-O320_-R470

VdS G 208002 FCP-OT320_-R470

VdS G 208003 FCH-T320_-R470

VdS G 208004 FCH-T320-FSA

VdS G 208005 FCP-OC320_-R470

Zahrnuté díly

Typ hlásiče M
n
o
ž
s
t
v
í

Součásti

FCP-OC320 1 Optický/chemický multisenzorový hlásič

FCP-OT320 1 Optický/tepelný multisenzorový hlásič

FCP-O320 1 Optický hlásič kouře

FCH-T320 1 Tepelný hlásič (teplotního rozdílu a teplotního
maxima)

FCH-T320-
FSA

1 Tepelný hlásič protipožárních bariér v souladu
se směrnicemi DIBt s kontrolovanou kvalitou
(hlásič teplotního rozdílu a teplotního maxima)

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 8,5 V DC až 30 V DC

Odběr proudu < 0,12 mA
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Výstup poplachu Zvýšení proudu 
(odpor poplachu 820 ohmů nebo
470 ohmů)

Výstup indikátoru Otevřený kolektor připojuje 0 V
v případě poplachu přes 3,92 kΩ

Mechanické vlastnosti

Samostatný signalizační prvek Červený indikátor LED

Rozměry  

• Bez patice Ø 99,5 × 52 mm

• S paticí Ø 120 × 63,5 mm

Materiál krytu Plast, ABS

Barva krytu Bílá, podobná RAL 9010, mat-
ná povrchová úprava

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• FCP-OC320 Přibližně 85 g / 130 g

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

Přibližně 80 g / 120 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 40, 
IP 43 při použití patice hlásiče
s těsněním pro vlhké prostředí

Přípustná relativní vlhkost 95 % (nekondenzující)

Přípustná rychlost vzduchu 20 m/s

Přípustná provozní teplota  

• FCP-OC320 −10 °C až +50 °C

• FCP-OT320 −20 °C až +50 °C

• FCP-O320 −20 °C až +65 °C

• FCH-T320 / T320-FSA −20 °C až +50 °C

Návrh

Sledovaná oblast  

• FCP-OC320, FCP-OT320,
FCP-O320

Maximálně 120 m2 (Dbejte na
dodržení místních směrnic!)

• FCH-T320 Maximálně 40 m2 (Dbejte na
dodržení místních směrnic!)

Maximální instalační výška 16 m (Dbejte na dodržení míst-
ních směrnic!)

• FCP-OC320, FCP-OT320,
FCP-O320

16 m (Dbejte na dodržení míst-
ních směrnic!)

• FCH-T320 6 m (Dbejte na dodržení míst-
ních směrnic!)

Speciální funkce

Citlivost odezvy  

• Optická část < 0,2 dB/m v souladu s EN 54 T7

• Část pro teplotní ma-
ximum

> 54 °C

• Část rychlosti teplot-
ního vzrůstu (v soula-
du se standardem
prEN 54‑5)

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

• Chemická část V rozsahu ppm (počet částic na mili-
ón)

Barevný kód  

• FCP-OC320 Modrý kroužek

• FCP-OT320 Černý kroužek

• FCP-O320 Bez označení

• FCH-T320 / T320-
FSA

Červený kroužek

Informace o objednání

FCP‑O320 Optický kouřový hlásič
konvenční technologie, s poplachovým rezistorem
820 ohmů
Číslo objednávky FCP-O320

FCP‑OT320 Opticko-teplotní multisenzorový hlásič
konvenční technologie, s poplachovým rezistorem
820 ohmů
Číslo objednávky FCP-OT320

FCP‑OC320 Opticko-chemický multisenzorový hlásič
konvenční technologie, s poplachovým rezistorem
820 ohmů
Číslo objednávky FCP-OC320

FCP‑OC320‑R470 Optický/chemický multisenzorový
hlásič
konvenční technologie, s poplachovým rezistorem
470 ohmů
Číslo objednávky FCP-OC320-R470

FCP‑OT320‑R470 Optický/tepelný multisenzorový hlá-
sič
konvenční technologie, s poplachovým rezistorem
470 ohmů
Číslo objednávky FCP-OT320-R470

FCP‑O320‑R470 Optický hlásič kouře
konvenční technologie, s poplachovým rezistorem
470 ohmů
Číslo objednávky FCP-O320-R470

FCH‑T320 Teplotní hlásič
konvenční technologie, hlásič teplotního rozdílu / teplot-
ního maxima, s poplachovým rezistorem 820 ohmů
Číslo objednávky FCH-T320

FCH‑T320‑R470 Tepelný hlásič
hlásič teplotního rozdílu / teplotního maxima, konvenční
technologie, s poplachovým rezistorem 470 ohmů
Číslo objednávky FCH-T320-R470

FCH-T320-FSA Teplotní hlásič pro protipožární bariéry
v souladu se směrnicí DIBt
hlásič teplotního rozdílu / teplotního maxima, konvenční
technologie, s poplachovým rezistorem 820 ohmů
Číslo objednávky FCH-T320-FSA

Automatické hlásiče požáru | Konvenční hlásiče | 181

 

www.boschsecurity.com Bosch Security Systems B.V.

6



Hardwarové příslušenství

MS 400 B Patice hlásiče
Patice hlásiče značky Bosch pro kabely s povrchovou a
zápustnou montáží
Číslo objednávky MS 400 B

MS 400 Patice hlásiče
Číslo objednávky MS 400

MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké
prostředí
Pro kabely s povrchovou montáží
Číslo objednávky MSC 420

MSD 320 Patice konvenčního hlásiče s diodou
pro Velkou Británii
Číslo objednávky MSD 320

MPA Externí signální svítidlo v souladu s normou
DIN 14623
průhledné červené signální svítidlo vyhovující normě
DIN 14623
Číslo objednávky MPA

FAA‑420‑RI Vzdálený indikátor
vyžadováno, pokud není hlásič přímo viditelný nebo je
namontován do stropního podhledu či dvojité podlahy
Číslo objednávky FAA-420-RI

Montážní konzola pro hlásiče požáru na podpěrách
dvojité podlahy
Číslo objednávky FMX-DET-MB

MK 400 Konzola hlásiče
Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směrnicím insti-
tutu DIBt, nad dveře atd., včetně patice hlásiče
Číslo objednávky MK 400

MH 400 Vyhřívání hlásiče
pro použití v místech, kde může dojít ke zhoršení funkč-
ní bezpečnosti hlásiče kondenzací
Číslo objednávky MH 400

SK 400 Ochranný koš hlásiče
chrání před poškozením
Číslo objednávky SK 400

SSK 400 Ochranný protiprachový kryt
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky SSK 400

TP4 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP4 400

TP8 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP8 400

182 | Automatické hlásiče požáru | Konvenční hlásiče

 

Bosch Security Systems B.V. www.boschsecurity.com

6



DO1101A‑Ex Optický hlásič
kouře pro oblasti
s nebezpečím výbuchu

 

Zařízení DO1101A‑Ex je optický hlásič kouře pro detekci
doutnajícího a hořícího ohně v potenciálně výbušných
oblastech v zónách 1 a 2.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE DO 1101A-Ex

CPD 0786-CPD-20076 DO1101A-Ex

Německo VdS G 296052 DO 1101A-Ex

PTB 02 ATEX 2135 DO1101A-Ex

Maďarsko TMT TMT-89/09/2004-2010 szamu
DO 1101A-Ex

Rusko GOST POCC DE.C313.B06297

GOST C-CH.IIB13.B.00188 DO1103A-EX

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 DO1101A-Ex Optický hlásič kouře

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 16 až 28 V DC

Odběr proudu v pohotovostním
režimu

0,1 mA

Mechanické vlastnosti

Individuální signalizace Červený indikátor LED

Připojovací kontakty 0,2 mm2 až 2,5 mm2

Rozměry (H × V)  

• Hlásič Ø 116 × 51 mm

• Hlásič včetně patice Ø 116 × 61 mm

Materiál krytu  

• Hlásič Plast, ABS

• Patice Plast (ASA)

Barva (hlásič a patice) Bílá, odstín RAL 9010

Hmotnost včetně patice 185 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 43

Přípustná provozní teplota –25 °C až +60 °C

Přípustná skladovací teplota -40 °C až +75 °C

Přípustná relativní vlhkost ≤ 95 %

Návrh

Sledovaná oblast podle EN 54‑7 Maximálně 120 m2 (Dbejte na
dodržení místních směrnic!)

Speciální vlastnosti

Princip detekce Měření rozptýleného světla

Klasifikace výbušnosti v souladu
s normami IEC 60079 a
EN 50020

EEx ib IIC T4 (Ta ≤ 60 °C)
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
DIN

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Snadná instalace pomocí zasunutí

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.
Verze vyhovující normě DIN je vybavena průhledným čer-
veným signálním displejem. Design vzdáleného indikáto-
ru vyhovuje požadavkům normy DIN 14623. Tento indiká-
tor nabízí tři provozní režimy:

• Provozní režim 1, při kterém indikátor trvale svítí
červeně (viz poznámka o omezení proudu).

• Provozní režim 2, při kterém indikátor trvale svítí
červeně s interním omezením proudu.

• Provozní režim 3, při kterém indikátor bliká červeně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• V případě připojení ke hlásičům LSN používejte re-
žim 1 nebo 3.

• V případě připojení k hlásiči nepřipojenému ke sběr-
nici LSN je nutné proud provozního režimu 1 exter-
ně omezit na maximálně 30 mA.

Technické specifikace

Provozní napětí  

• Provozní režim 2 8,5 až 33 V ss

• Provozní režim 3 11 až 33 V ss

Odběr proudu pro signalizaci  

• Provozní režim 1 3 mA

• Provozní režim 2 11 až 14 mA

• Provozní režim 3 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 1,0 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 35 mm

Hmotnost 65 g

Provozní teplota 0 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Tato verze vyhovuje normě DIN 14623.
Číslo objednávky FAA-420-RI-DIN
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
ROW

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• Proud je nutné externě omezit na 30 mA.

Technické specifikace

Odběr proudu (min.) 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,45 mm až 1,4 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 29 mm

Hmotnost 45 g

Provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-ROW
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Číslo objednávky FAA-420-RI-ROW
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FAA‑500‑TR-W Okrajový
prstenec, bílý

Bílý okrajový prstenec pro hlásiče požáru řad 500 a 520

Informace o objednání

FAA‑500‑TR-W Okrajový prstenec, bílý
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-W
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FAA‑500‑TR‑P Okrajový
prstenec, průhledný
s barevnými vložkami

Okrajový prstenec pro hlásiče požáru řad 500 a 520
v průhledném provedení s barevnými vložkami

Informace o objednání

FAA‑500‑TR‑P Okrajový prstenec, průhledný s barevný-
mi vložkami
Pro hlásiče požáru řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-TR-P
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FCA‑500‑EU Konvenční patice

Pro instalaci hlásičů FCP‑500

Funkce

Svorky se šrouby zaručují bezpečné elektrické spojení
pomocí sevřených kontaktů při montáži hlásiče požáru
FCP‑500.
Patice se dodávají se třemi držáky svazků kabelů.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
Poruchové relé (C, NC)
Poplachové relé (NO, C)
Bod C
Stínění

Průřez kabelu 0,3 mm2 až 3,3 mm2

Rozměry (H × V) Ø 145,6 × 63,5 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Signální bílá, RAL 9003

Hmotnost (s obalem/bez ob-
alu)

200 g / 280 g

Informace o objednání

FCA‑500‑EU Konvenční patice
Pro hlásiče řady FCP‑-500
Číslo objednávky FCA-500-EU
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FCA‑500‑E‑EU Konvenční
patice se zakončovacím
rezistorem

Pro instalaci hlásičů FCP‑500

Funkce

Svorky se šrouby zaručují bezpečné elektrické spojení
pomocí sevřených kontaktů při montáži hlásiče požáru
FCP‑500.
Patice se dodávají se třemi držáky svazků kabelů.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
Poruchové relé (C, NC)
Poplachové relé (NC, NO, C)
Bod C
Stínění
2 svorky se šrouby pro zakončovací
odpor

Průřez kabelu 0,3 mm2 až 3,3 mm2

Rozměry (H × V) Ø 145,6 × 63,5 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Signální bílá, RAL 9003

Hmotnost (s obalem/bez ob-
alu)

200 g / 280 g

Informace o objednání

FCA‑500‑E‑EU Konvenční patice se zakončovacím rezi-
storem
Pro hlásiče řady FCP‑500, s integrovaným zakončovacím
rezistorem
Číslo objednávky FCA-500-E-EU
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FAA‑500‑BB Stropní montážní
box

Stropní montážní box FAA‑500‑BB je nezbytný pro zá-
pustnou instalaci patic a hlásičů požáru řad 500 a 520
do stropních podhledů.

Technické specifikace

Rozměry pro instalaci  

• Maximální tloušťka podhledu 32 mm

• Instalační výška 11 cm

• Požadovaný vyvrtaný otvor Ø 130 mm (–1 mm / +5 mm)

Maximální průměr kabelu 1,4 cm

Rozměry Ø 140 × 104 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva krytu Bílá

Hmotnost (bez obalu / s obalem) 100 g / 200 g

Informace o objednání

FAA‑500‑BB Stropní montážní box
Pro zápustnou instalaci patic a hlásičů požáru řad 500 a
520 do stropních podhledů
Číslo objednávky FAA-500-BB
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FAA‑500‑CB Integrovaný kryt
pro betonové stropy

Integrované kryty pro betonové stropy FAA‑500‑CB se
používají k instalaci hlásičů požáru řad 500 a 520 do be-
tonových stropů. Umožňují snadné a přesné umístění ka-
belových průchodů.

Přehled systému

Poz. Popis

1 Přední část

Informace o objednání

FAA‑500‑CB Integrovaný kryt pro betonové stropy
pro instalaci hlásičů požáru řad 500 a 520 do betono-
vých stropů. Je třeba objednat stropní montážní box
FAA‑500‑BB, který obsahuje patici a hlásič.
Číslo objednávky FAA-500-CB
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FAA‑500‑SB Box pro
povrchovou montáž

Používají se jako alternativa ke stropním montážním bo-
xům. Boxy pro povrchovou montáž jsou určeny pro kabe-
ly se zápustnou montáží a kabely s povrchovou montáží
v ochranné trubce.

Funkce

Vstupy pro kabely s povrchovou montáží jsou předděro-
vané. Pro kabely se zápustnou montáží jsou k dispozici
dva vstupy ve spodní části boxu:

• 20 mm pro kabelové průchodky se závitem PG 13,5,
• 25 mm pro 3/4palcovou ochrannou trubku kabelu.

V případě vedení kabelu průchodkou se závitem PG 13,5
lze použít kabely s průměrem až 1,2 cm.
Spodní část je uchycena pomocí šroubů ve čtyřech
upevňovacích bodech.

Technické specifikace

Rozměry Ø 150 × 80 mm

Materiál krytu Polykarbonát (PC-FR)

Barva krytu Bílá (RAL 9003)

Hmotnost Přibližně 195 g / 300 g (bez obalu /
s obalem)

Informace o objednání

FAA‑500‑SB Box pro povrchovou montáž
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB
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FAA‑500‑SB-H Box pro
povrchovou montáž s těsněním
pro vlhké prostředí

Používají se jako alternativa ke stropním montážním bo-
xům. Boxy pro povrchovou montáž jsou určeny pro kabe-
ly se zápustnou montáží a kabely s povrchovou montáží
v ochranné trubce.
Box FAA‑500‑SB‑H je opatřen doplňkovým těsněním pro
vlhká prostředí.

Funkce

Vstupy pro kabely s povrchovou montáží jsou předděro-
vané. Pro kabely se zápustnou montáží jsou k dispozici
dva vstupy ve spodní části boxu:

• 20 mm pro kabelové průchodky se závitem PG 13,5,
• 25 mm pro 3/4palcovou ochrannou trubku kabelu.

V případě vedení kabelu průchodkou se závitem PG 13,5
lze použít kabely s průměrem až 1,2 cm.
Spodní část je uchycena pomocí šroubů ve čtyřech
upevňovacích bodech.

Technické specifikace

Rozměry Ø 150 × 82 mm

Materiál krytu Polykarbonát (PC-FR)

Barva krytu Bílá (RAL 9003)

Hmotnost (bez obalu / s ob-
alem)

Přibližně 225 g / 330 g

Informace o objednání

FAA‑500‑SB-H Box pro povrchovou montáž s těsněním
pro vlhké prostředí
pro speciální aplikace, kde není možná zápustná montáž
hlásičů požáru řad 500 a 520 do stropu
Číslo objednávky FAA-500-SB-H
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FAA‑500‑SPRING Pružina pro
betonové a dřevěné stropy

Balení obsahuje 10 kusů
Patice řady 500 jsou standardně vybaveny pružinou. To
je vhodné pro instalaci hlásičů do stropních podhledů.
Při instalaci hlásiče do betonových nebo dřevěných stro-
pů je potřebné tyto pružiny nahradit silnějšími pružinami
FAA-500-SPRING s červeným označením.

Informace o objednání

FAA‑500‑SPRING Pružina pro betonové a dřevěné stro-
py
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky FAA-500-SPRING
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FAA‑500‑RTL Nástroj pro
výměnu

 

Informace o objednání

FAA‑500‑RTL Nástroj pro výměnu
hlásičů řad 500 a 520
Číslo objednávky FAA-500-RTL
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FAA‑500‑TTL Testovací adaptér
s magnetem

Testovací adaptér FAA‑500‑TTL se umisťuje na Tester
hlásičů kouře SOLO330. Slouží k testování hlásičů řad
500 a 520.
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
DIN

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Snadná instalace pomocí zasunutí

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.
Verze vyhovující normě DIN je vybavena průhledným čer-
veným signálním displejem. Design vzdáleného indikáto-
ru vyhovuje požadavkům normy DIN 14623. Tento indiká-
tor nabízí tři provozní režimy:

• Provozní režim 1, při kterém indikátor trvale svítí
červeně (viz poznámka o omezení proudu).

• Provozní režim 2, při kterém indikátor trvale svítí
červeně s interním omezením proudu.

• Provozní režim 3, při kterém indikátor bliká červeně.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• V případě připojení ke hlásičům LSN používejte re-
žim 1 nebo 3.

• V případě připojení k hlásiči nepřipojenému ke sběr-
nici LSN je nutné proud provozního režimu 1 exter-
ně omezit na maximálně 30 mA.

Technické specifikace

Provozní napětí  

• Provozní režim 2 8,5 až 33 V ss

• Provozní režim 3 11 až 33 V ss

Odběr proudu pro signalizaci  

• Provozní režim 1 3 mA

• Provozní režim 2 11 až 14 mA

• Provozní režim 3 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 1,0 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 35 mm

Hmotnost 65 g

Provozní teplota 0 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-DIN
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Tato verze vyhovuje normě DIN 14623.
Číslo objednávky FAA-420-RI-DIN
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Vzdálený indikátor FAA-420-RI-
ROW

Vlastnosti

u 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu

u Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku
kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů

u Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí

u Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič
namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný,
nachází se například v uzavřených místnostech, strop-
ních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat
vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových ce-
stách do odpovídajících částí budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit po-
uze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden
hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způso-
bem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro
vzdálené programování (RPS).

• Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálený-
mi indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými
zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překro-
čit 500 m.

• V případě použití nestíněných kabelů je maximální
délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem)
a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.

• Proud je nutné externě omezit na 30 mA.

Technické specifikace

Odběr proudu (min.) 3 mA

Přípustný průměr vodiče 0,45 mm až 1,4 mm

Rozměry 85 mm x 85 mm x 29 mm

Hmotnost 45 g

Provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná relativní vlhkost < 95 % (nekondenzující)

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

Vzdálený indikátor FAA-420-RI-ROW
Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný
nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité
podlahy.
Číslo objednávky FAA-420-RI-ROW
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MSC 420 Přídavná patice
s těsněním pro vlhké prostředí

Přídavná patice MSC 420 byla vytvořena speciálně pro
kabely s povrchovou montáží v ochranné trubce a je
opatřena 2 protilehlými předem vyříznutými průchody o
průměru 20 mm a 2 připravenými protilehlými doplňko-
vými průchody o průměru až 28 mm.
Patice MSC 420 je opatřena těsněním vyrobeným z TPE,
které chrání před pronikáním kondenzované vody.

Technické specifikace

Materiál patice ABS (Novodur)

Materiál těsnění TPE

Barva patice Podobná odstínu RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 36,7 mm

Hmotnost 74 g

Informace o objednání

MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké
prostředí
Pro kabely s povrchovou montáží
Číslo objednávky MSC 420
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MSD 320 Patice konvenčního
hlásiče s diodou

 

Pro použití v souladu s britskými normami se hlásič
řady 320 montuje na Patici konvenčního hlásiče s dio-
dou MSD 320.
Patice MSD 320 se dodává s integrovanou diodou, která
chrání funkce kruhového vedení při odstranění hlásiče.
Jednotku hlásiče lze chránit před neoprávněným odstra-
něním variabilní zamykací tyčí.

Poznámka
Zakončovací odpor viz pokyny k ústředně.

Montážní poznámky pro patici MSD 320
• Patice jsou připraveny pro kabely s povrchovou

montáží se čtyřmi polohami s připravenými průchod-
kami.

• Zápustná montáž kabelu se realizuje středem patice.
• Stíněný vodič musí být co nejkratší, izolujte jej.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, + V)
a1/a2, b1, b2
Bod C
Stínění

Materiál krytu ABS (Novodur)

Barva krytu podobná RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 22,7 mm

Hmotnost 72 g

Informace o objednání

MSD 320 Patice konvenčního hlásiče s diodou
pro Velkou Británii
Číslo objednávky MSD 320
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MPA Externí signální svítidlo
v souladu s normou DIN 14623

Externí signální svítidlo je vyžadováno, pokud není hlásič
přímo viditelný nebo je připevněn do stropního podhle-
du nebo dvojité podlahy. Externí signální svítidlo je urče-
no k montáži na chodbách nebo přístupových cestách
do odpovídajících částí budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE MPA

CPD 0786-CPD-20765 MPA

Německo VdS G 294052 MPA_G294052

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

Polsko CNBOP 2095/2006 MPA

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Poznámka
Pokud jsou použity nestíněné kabely, je jejich
maximální délka mezi hlásičem LSN a externím
signálním svítidlem omezena na 3 m.
Při použití stíněných kabelů nesmí jejich celková
délka (tzn. součet délek všech kabelů k externí-
mu signálnímu svítidlu v jednom kruhovém nebo
rozvětveném vedení) překročit 500 m.

Technické specifikace

Provozní napětí 9 až 30 V DC

Odběr proudu pro signalizaci  

• T.2 Přibližně 2 mA

• T.3 Omezen na přibližně 13 mA

• T.4 Omezen na maximálně 20 mA

Způsob signalizace 1 indikátor LED s využitím světlo-
vodu

Přípustný průměr vodiče 0,6 až 0,8 mm

Rozměry 85 × 85 × 50 mm

Hmotnost 65 g

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

MPA Externí signální svítidlo v souladu s normou
DIN 14623
průhledné červené signální svítidlo vyhovující normě
DIN 14623
Číslo objednávky MPA
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FAA‑420‑RI Vzdálený indikátor

Externí paralelní indikátor je určen k montáži na chod-
bách nebo přístupových cestách do odpovídajících částí
budov nebo místností.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAA-420-RI

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Poznámka
Pokud jsou použity nestíněné kabely, je jejich
maximální délka mezi hlásičem LSN a externím
paralelním indikátorem omezena na 3 m.
Při použití stíněných kabelů nesmí jejich celková
délka (tzn. součet délek všech kabelů k externí-
mu paralelnímu indikátoru v jednom kruhovém
nebo rozvětveném vedení) překročit 500 m.

Technické specifikace

Provozní napětí 5 až 30 V DC

Maximální odběr proudu 20 mA

Způsob signalizace 2 indikátory LED

Přípustný průměr vodiče 0,6 mm až 2,0 mm

Rozměry 84 x 84 x 35 mm

Hmotnost 45 g

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

FAA‑420‑RI Vzdálený indikátor
vyžadováno, pokud není hlásič přímo viditelný nebo je
namontován do stropního podhledu či dvojité podlahy
Číslo objednávky FAA-420-RI
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Montážní konzola pro hlásiče
požáru na podpěrách dvojité
podlahy
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MK 400 Konzola hlásiče

Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směrnicím insti-
tutu DIBt, nad dveře atd.
Součástí dodávky je patice hlásiče.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Rozměry (D × Š × V): 185 × 129 × 29 mm (bez patice)

Informace o objednání

MK 400 Konzola hlásiče
Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směrnicím insti-
tutu DIBt, nad dveře atd., včetně patice hlásiče
Číslo objednávky MK 400
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MH 400 Vyhřívání hlásiče

Vyhřívání hlásiče MH 400 se používá v místech, kde mů-
že dojít ke zhoršení funkční bezpečnosti hlásiče konden-
zací (orosením), např. ve skladech, které jsou krátkodo-
bě otevírány, aby do nich mohla vjet a z nich vyjet vozi-
dla.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Integrovaný rezistor 1 kΩ má jmenovitou výkonovou
zatížitelnost 3 W. Při použití napájecího zdroje 28 V
(sledovaného) s průchozím zapojením může být
v jednom kruhovém vedení instalováno až
10 vyhřívání hlásičů MH 400.

• Lze také použít externí napájecí zdroj (nesledova-
ný).

• Napájecí napětí nesmí klesnout pod 23 V.

Informace o objednání

MH 400 Vyhřívání hlásiče
pro použití v místech, kde může dojít ke zhoršení funkč-
ní bezpečnosti hlásiče kondenzací
Číslo objednávky MH 400
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SK 400 Ochranný koš hlásiče

Ochranný košík zajišťuje ochranu např. ve sportovních
halách, kde může dojít k poškození hlásiče údery míčem.
Robustní ochranný košík je vyroben z ocelového drátu o
průměru 5 mm a má hliníkově šedou barvu (odstín
RAL 9007).
Průměr (maximálně): 148 mm
Výška: 75 mm

Informace o objednání

SK 400 Ochranný koš hlásiče
chrání před poškozením
Číslo objednávky SK 400
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SSK 400 Ochranný
protiprachový kryt

Balení obsahuje 10 kusů
Ochranný protiprachový kryt SSK 400 chrání instalova-
nou patici hlásiče – s hlavicí hlásiče nebo bez ní – před
nečistotami při stavebních pracích.
Ochranný protiprachový kryt je vyroben z polypropylenu
(PP) a zasouvá se do instalované patice hlásiče.

Informace o objednání

SSK 400 Ochranný protiprachový kryt
(balení obsahuje 10 kusů)
Číslo objednávky SSK 400
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TP4 400 Podložka pod štítek
s označením hlásiče

Balení obsahuje 50 kusů
Podložka pod štítek je vyrobena z plastu ABS (Novodur,
barva podobná RAL 9010) o tloušťce 1,8 mm a upíná se
mezi patici hlásiče a strop.
Je určena pro instalační výšky až 4 m a přizpůsobena
pro samolepicí štítek o rozměrech až 65 × 34 mm.

Poznámka
Vhodné jsou štítky od společnosti Zweckform.
Samolepicí štítky jsou vyrobeny z bílé polyestero-
vé fólie a mohou být označeny laserovou tiskár-
nou nebo kopírkou.

Informace o objednání

TP4 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP4 400
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TP8 400 Podložka pod štítek
s označením hlásiče

Balení obsahuje 50 kusů
Podložka pod štítek je vyrobena z plastu ABS (Novodur,
barva podobná RAL 9010) o tloušťce 1,8 mm a upíná se
mezi patici hlásiče a strop.
Je určena pro instalační výšky až 8 m a přizpůsobena
pro samolepicí štítek o rozměrech až 97 × 44 mm.

Poznámka
Vhodné jsou štítky od společnosti Zweckform.
Samolepicí štítky jsou vyrobeny z bílé polyestero-
vé fólie a mohou být označeny laserovou tiskár-
nou nebo kopírkou.

Informace o objednání

TP8 400 Podložka pod štítek s označením hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)
Číslo objednávky TP8 400
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MS 400 Patice hlásičů

Hlavice hlásiče se instaluje do Patice hlásiče MS 400.
Patice je vhodná pro kabely s povrchovou montáží i pro
kabely se zápustnou montáží a je opatřena samostatný-
mi upevňovacími body pro stropní montážní boxy a boxy
pro zápustnou montáž. Navíc odpovídá všem standard-
ním uspořádáním otvorů.
Patice hlásiče je vyrobena z bílého plastu ABS (Novodur,
barva podobná odstínu RAL 9010), má matovou po-
vrchovou úpravu a je opatřena sedmi svorkami se šrouby
pro připojení hlásiče a jeho funkcí k ústředně EPS.
Kontakty připojené ke svorkám zaručují bezpečné elek-
trické spojení při instalaci modulu hlásiče. Použít lze ka-
bely o průřezu až 2,5 mm2.
Hlásiče lze zabezpečit před neoprávněným odstraněním
variabilním zámkem.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Informace pro instalaci patic hlásičů řady 400/420
• Vyvrtané otvory označené symbolem „X“ mohou být

použity pouze k připevnění patice do boxů pro zá-
pustnou montáž.

• Pomocný stíněný vodič ponechejte co nejkratší a
přesvědčte se, zda je izolovaný.

Technické specifikace

Připojení Napájení (0 V, +V)
LSN (a1/a2, b1, b2)
Bod C
Stínění

Materiál krytu ABS (Novodur)

Barva krytu Podobná odstínu RAL 9010

Rozměry Ø 120 × 22,7 mm

Hmotnost 72 g

Informace o objednání

MS 400 B Patice hlásiče
Patice hlásiče značky Bosch pro kabely s povrchovou a
zápustnou montáží
Číslo objednávky MS 400 B

MS 400 Patice hlásiče
Číslo objednávky MS 400

Hardwarové příslušenství

FAA-420-SEAL Těsnění pro vlhké prostředí
1 balení = 10 kusů
Číslo objednávky FAA-420-SEAL
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SB3 Bezpečnostní bariéra
s vstupním/výstupním
modulem DCA1192

 

Funkce

Bezpečnostní bariéra SB3 omezuje elektrickou energii
mezi jiskrově bezpečnými a jiskrově nebezpečnými elek-
trickými obvody, a tím zabraňuje vznícení směsí plynů
elektrickými jiskrami.
Bezpečnostní bariéra musí být vždy instalována vně ob-
lasti, kde hrozí nebezpeční výbuchu.
Vstupní/výstupní modul DCA1192 zajišťuje galvanické
oddělení ústředny EPS a Bezpečnostní bariéry SB3.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 SB3 Bezpečnostní bariéra

1 Instalační sada pro bariéru SB3

1 DCA1192 Vstupní/výstupní modul

1 Koncový držák pro modul DCA1192

1 EOL22(Ex) Zakončovací člen dodaný s modulem
DCA1192

2 Kryt s víčkem

Technické specifikace

SB3 Bezpečnostní bariéra s krytem

Maximální napětí 28 V DC

Maximální přípustný proud 100 mA

Maximální výstup 0,7 W

Průřez vodiče 0,2 mm2 až 2,5 mm2

Kabelové průchodky PG 16 (6×)

Rozměry (Š x V x H) 135 × 135 × 65  mm

Materiál krytu Plast, PC (vyztužený vláknem)

Barva krytu Bílá, odstín RAL 9010

Hmotnost Přibližně 450 g

Třída krytí podle EN 60529 IP 56

Přípustná provozní teplota –25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota –30 °C až +75 °C

Ochrana proti vznícení podle
EN 50014/20

Jiskrová bezpečnost EEx ia IIC /
IIB

DCA1192 Vstupní/výstupní modul s krytem

Externí napájení  

• Provozní napětí 18 až 32 V DC

• Odběr proudu Maximálně 5 mA

• Odpor linky 50 až 250 Ω

• Zakončovací člen EOL22(Ex)

Zakončovací člen  

• Provozní napětí 18 až 22 V DC

• Klidový proud ≤ 45 mA

• Provozní proud ≤ 150 mA

• Odpor linky 50 až 250 Ω

• Zakončovací člen EOL22(Ex)

Průřez vodiče 0,2 mm2 až 2,5 mm2

Kabelové průchodky PG 16 (6×)

Materiál krytu Plast, PC (vyztužený vláknem)

Barva krytu Bílá, odstín RAL 9010

Rozměry (Š x V x H) 135 × 135 × 65  mm

Hmotnost Přibližně 425 g

Třída krytí podle EN 60529 IP 56

Přípustná provozní teplota –25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota –30 °C až +75 °C

Přípustná relativní vlhkost ≤ 100 % při T ≤ 34 °C

Informace o objednání

SB3 Bezpečnostní bariéra s vstupním/výstupním mo-
dulem DCA1192
omezuje elektrickou energii mezi nebezpečnými a bez-
pečnými elektrickými obvody
Číslo objednávky SB3
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FAS-420-TM Nasávací kouřové
hlásiče LSN improved version

Vlastnosti

u Pro připojení k ústřednám EPS FPA-5000 a
FPA‑1200 s technologií LSN improved

u Vysoká odolnost proti falešným poplachům pomo-
cí inteligentního zpracování signálů LOGIC·SENS

u Inovativní technologie identifikace zdroje požáru
umožňuje určit přesné místo požáru sledováním až
pěti různých zón

u Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně
monitorování jedním otvorem detekuje zabloková-
ní a proražení

u Snazší instalace a uvedení do provozu zásluhou
funkce plug-and-play

Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420‑TM jsou speciál-
ně navrženy pro přímé připojení k místní zabezpečovací
síti LSN (Local SecurityNetwork) improved version s roz-
šířeným rozsahem funkcí. Tyto systémy aktivní detekce
požáru slouží k včasné detekci požáru v zóně a k zajiště-
ní ochrany zařízení a také ke sledování klimatizačních
jednotek nebo klimatizačního potrubí. Přesné místo po-
žáru může být určeno pomocí inovativní identifikace
zdroje požáru.
Nasávací kouřové hlásiče jsou vybaveny nejnovější tech-
nologií detekce požáru. Jejich odolnost proti znečištění,
kompenzace teploty signálů senzoru a inicializace podle
tlaku vzduchu zajišťují spolehlivý provoz dokonce i v ob-
tížných okolních podmínkách.

Přehled systému

A Potrubní systém

Řada FAS-420-TM Nasávací kouřový hlásič

1 Potrubí pro nasávání kouře

2 Přívod vzduchu

3 Otvory pro nasávání vzduchu

4 Detekční jednotka, včetně senzoru průtoku
vzduchu

5 Patice s krytem

6 Sací jednotka

7 Výstup vzduchu

Funkce

Sací jednotka používá potrubní systém s definovanými
otvory pro nasávání vzduchu k nasávání vzorků vzduchu
ze sledovaného rozsahu a směruje je do detekční jednot-
ky.
Nasávací kouřový hlásič FAS‑420‑TM spustí poplach při
dosažení příslušné úrovně zastínění světla, v závislosti
na naprogramované citlivosti odezvy detekční jednotky a
prahové hodnotě poplachu. Poplach je signalizován indi-
kátorem LED předběžného poplachu nebo indikátorem
LED hlavního poplachu na zařízení a je předán připojené
ústředně EPS.
Pro signalizaci a předávání poplachů a poruch lze zvolit
různá zpožďovací nastavení.
Odstranění zprávy o poruše zajišťuje připojená ústředna
EPS. Poplachové zprávy a zprávy o poruchách jsou sou-
časně zobrazovány na zařízení přes místní zabezpečova-
cí síť LSN (Local SecurityNetwork) pomocí funkce obno-
vení výchozího nastavení na lince hlásiče.

Předcházení falešným poplachům
Inteligentní zpracování signálů LOGIC·SENS porovnává
naměřenou úroveň kouře se známými poruchovými pro-
měnnými a rozhoduje, zda se jedná o poplach nebo
klam.

Identifikace zdroje požáru
Inovativní technologie identifikace zdroje požáru umo-
žňuje určit přesné místo požáru sledováním až pěti rů-
zných zón.

Sledování průtoku vzduchu
Senzor průtoku vzduchu kontroluje připojený potrubní
systém na přítomnost proražení a zablokování.

Citlivost odezvy
Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420‑TM mají citlivost
odezvy odpovídající zastínění světla 0,5 až 2 %/m. Pra-
hovou hodnotu poplachu lze nastavovat v intervalech po
0,1 %/m pomocí diagnostického softwaru
FAS‑ASD‑DIAG. Zobrazení úrovně kouře u modelu
FAS‑420‑TM‑RVB poskytuje citlivost odezvy odpovídající
zastínění světla 0,05 až 0,2 %/m.

Přidělení adresy hlásiče
Adresa nasávacího kouřového hlásiče se nastavuje po-
mocí dvoupolohových mikropřepínačů. Adresu je možné
přidělit automaticky i manuálně, s automatickou detekcí
nebo bez ní.
Možná jsou následující nastavení:
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Adresa Provozní režim

0 Automatické přidělování adres pro kruhové nebo rozvě-
tvené vedení v režimu LSN improved (odbočky T nejsou
možné)

1–254 Manuální přidělování adres pro kruhové nebo rozvětvené
vedení či vedení s odbočkami T v režimu LSN improved

255 Automatické přidělování adres pro kruhové nebo rozvě-
tvené vedení v režimu LSN classic (rozsah adres: maximál-
ně 127)

Funkce technologie LSN improved
Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420‑TM jsou vybave-
ny technologií LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• možnost použití nestíněného kabelu.
Řada FAS‑420‑TM také nabízí všechny tradiční výhody
technologie LSN. Provozní data a chybové zprávy lze zji-
stit prostřednictvím řídicí jednotky ústředny.
V případě poplachu se do ústředny EPS přenese identifi-
kace jednotlivého hlásiče.

Modely řady FAS‑420‑TM
Všechny nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420‑TM jsou
opatřeny indikátory LED pro provozní režim, poruchu a
hlavní poplach a také poskytují infračervený port pro
diagnostiku. Kromě toho modely FAS‑420‑TM‑R a
FAS-420‑TM‑RVB nabízejí optickou indikaci zdroje požá-
ru až pro pět zón. Model FAS‑420‑TM‑RVB také zahrnuje
signalizaci předběžného poplachu a desetisegmentový
displej pro zobrazení úrovně kouře.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE Řada FAS-420-TM

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

Německo VdS G209144 FCS-320-TM_FAS-420-TM

Švýcarsko VKF AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420-
TM

Maďarsko TMT TMT-55/2009 FAS-420-TM

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Toto zařízení můžete použít pouze s Řídicí jednot-
kou ústředny MPC‑xxxx‑B nebo ústřednou EPS
FPA‑1200. Nelze použít Řídicí jednotku ústředny
MPC‑xxxx‑A.

• Pro připojení k ústřednám EPS FPA-5000 a
FPA‑1200 s rozšířeným rozsahem funkcí LSN.

• Programování se provádí prostřednictvím programo-
vacího softwaru FSP‑5000‑RPS.

Návrh potrubního systému
Při návrhu se rozlišuje mezi detekcí v prostoru a detekcí
na zařízení.
Nasávací potrubní systém by měl být uspořádán tak, aby
veškeré požáry mohly být detekovány v počáteční fázi.
Počet otvorů pro nasávání vzduchu a struktura potrubní-
ho systému závisí na velikosti a geometrii sledované ob-
lasti.

Symetrická struktura
Nasávací potrubní systém, včetně otvorů pro nasávání,
by měl mít nejlépe symetrickou strukturu, tzn.:

– Stejný počet otvorů pro nasávání vzduchu v kaž-
dé větvi potrubí

– Stejně dlouhé větve potrubí (maximální odchyl-
ka ±20 %)

– Stejná vzdálenost mezi sousedními otvory pro
nasávání vzduchu v potrubí pro nasávání kouře
(maximální odchylka ±20 %)

Nesymetrická struktura
Pokud vlivem konstrukce není možné zachovat uvedenou
symetrii, platí následující podmínky:

– Počet otvorů pro nasávání vzduchu a délka nej-
kratší a nejdelší větve potrubí v potrubním sy-
stému nesmí překročit množstevní poměr 1 : 2.

– Vzdálenosti mezi sousedními otvory pro nasává-
ní vzduchu v potrubí pro nasávání kouře musí
být shodné (maximální odchylka ±20 %).

– Průměry otvorů pro nasávání vzduchu se určují
samostatně pro každou větev potrubí. Průměry
závisí na celkovém počtu otvorů pro nasávání
vzduchu v dané větvi potrubí.

Délka větve
Pro zajištění rychlejší detekce je nejlepší zvolit několik
krátkých větví, raději než malé množství dlouhých větví
(vhodnější jsou potrubní systémy ve tvaru U a dvojité-
ho U).
Konfigurace potrubí
V závislosti na geometrii oblasti se nasávací potrubí na-
vrhuje jako potrubní systém ve tvaru I, U, M nebo dvoji-
tého U.

Poznámka
Návrh s identifikací zdroje požáru vyžaduje konfi-
guraci potrubí ve tvaru I.
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Položka Označení

1 Potrubní systém I

2 Potrubní systém U

3 Potrubní systém M

4 Potrubní systém dvojité U

Další informace o následujících hlediscích navrhování
použití hlásičů FAS‑420‑TM naleznete v provozní příruč-
ce „FAS‑420‑TM Nasávací kouřové hlásiče LSN improved
version“ (ID produktu F.01U.088.878):

• Návrh sledování průtoku vzduchu
• Stanovení citlivosti
• Omezení při navrhování
• Návrh potrubí pro nasávání vzduchu
• Standardní návrh potrubí
• Zjednodušený navrh potrubí
• Navrhování pro nucený tok vzduchu
• Nastavení proudu ventilátoru

Zahrnuté díly

Typ zařízení Mn
ožst
ví

Součásti

FAS‑420‑TM 1 Jednotka standardního nasávacího
kouřového hlásiče s indikátory LED
pro provozní režim, poruchu a po-
plach

FAS‑420‑TM-R 1 Jednotka standardního nasávacího
kouřového hlásiče s indikátory LED
pro provozní režim, poruchu, poplach
a identifikaci zdroje požáru

FAS‑420‑TM‑RVB 1 Jednotka standardního nasávacího
kouřového hlásiče s indikátory LED
pro provozní režim, poruchu, předbě-
žný poplach, hlavní poplach a identifi-
kaci zdroje požáru a desetisegmento-
vým displejem pro zobrazení úrovně
kouře

Poznámka
Patici s krytem FAS‑420‑TM‑HB je nutné pro
standardní jednotky objednat samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Napájení ze sítě LSN 15 až 33 V DC

Pomocné napájení 15 až 30 V DC

Odběr proudu ze sítě LSN 6,25 mA

Odběr proudu z pomoc-
ného napájení

Napětí ventilátoru

9 V 10,5 V 12 V

– Spouštěcí proud 150 mA 150 mA 150 mA

– V pohotovostním reži-
mu

105 mA 125 mA 145 mA

- S poplachem, varianty
zařízení FAS‑420‑TM a
FAS‑420‑TM‑R

110 mA 130 mA 150 mA

- S poplachem, varianta
zařízení
FAS‑420‑TM‑RVB

140 mA 160 mA 180 mA

Signalizace na zařízení

 FAS‑420‑T
M

FAS‑420‑TM‑
R

FAS‑420‑TM‑RVB

Činnost Zelený indi-
kátor LED

Zelený indiká-
tor LED

Zelený indikátor
LED

Porucha Žlutý indiká-
tor LED

Žlutý indiká-
tor LED

Žlutý indikátor LED

Poplach Červený in-
dikátor LED

Červený indi-
kátor LED

2 červené indikáto-
ry LED (předběžný
poplach a hlavní po-
plach)

Signaliza-
ce místa
požáru

- 5 červených
indikátorů
LED (zóny A–
E)

5 červených indiká-
torů LED (zóny A–
E)

Zobrazení
úrovně
kouře

- - Žlutý displej pro zo-
brazení úrovně
kouře s 10 segmen-
ty (1–10)

Infračer-
vený port

Infračerve-
ný vysílač/
přijímač

Infračervený
vysílač/
přijímač

Infračervený vysí-
lač/přijímač
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Mechanické vlastnosti

Kónické spojení potrubí Ø 25 mm 1× nasávací potrubí
1× zpětné vedení vzduchu

• Nasávací potrubí 1 potrubí

• Zpětné vedení vzduchu 1 potrubí

Kabelové průchodky:  

• Boční stěny patice s krytem 8× M 20 a 2× M 25

• Zadní stěna patice s krytem 4× M 25

Rozměry (Š × V × H) 140 × 222 × 70 mm

Hmotnost Přibližně 0,8 kg

Materiál krytu Plast (ABS)

Barva krytu Papyrusová bílá (odstín
RAL 9018)

Okolní podmínky

Třída krytí podle normy EN 60529  

• Bez zpětného vedení vzdu-
chu

IP 20

• S částí potrubí 100 mm /
oblouk potrubí

IP 42

• Se zpětným vedením vzdu-
chu

IP 54

Přípustný rozsah teplot:  

• FAS‑420‑TM Nasávací
kouřový hlásič

−20 °C až +60 °C

• Potrubní systém z PVC 0 °C až +60 °C

• Potrubní systém z ABS −40 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost (nekon-
denzující)

Maximálně 95 %

Speciální funkce

Úroveň akustického výkonu (při na-
pětí ventilátoru 9 V)
EN27779, 1991

40 dB(A)

Citlivost odezvy (zastínění světla) 0,5 až 2,0 %/m

Životnost ventilátoru (při napětí
12 V a teplotě 24 °C)

60 000 hodin

Informace o objednání

Hardwarové příslušenství

Testovací potrubí
Číslo objednávky RAS test pipe

Testovací adaptér
Číslo objednávky RAS test adapter

AF‑BR Značkovací pásky pro redukční fólie nasávání
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-BR

AF‑3.6 Redukční fólie nasávání 3,6 mm
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-3.6
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FAS‑420 Řada nasávacích
kouřových hlásičů
LSN improved version

Vlastnosti

u Možnost připojení k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 s technologií LSN improved

u Vysoká odolnost proti klamným poplachům pomo-
cí inteligentního zpracování signálu LOGIC·SENS

u Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně
monitorování jedním otvorem detekuje překážky
proudění a proražení

u Automatická inicializace pro snadné uvedení do
provozu

u Snadná diagnostika pomocí blikajícího kódu na
modulu hlásiče nebo Diagnostického softwaru
FAS‑ASD‑DIAG

Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420 jsou speciálně
navrženy pro přímé připojení k místní zabezpečovací síti
LSN (Local SecurityNetwork) improved version s roz-
šířenými funkcemi. Jedná se o systémy aktivní detekce
požáru určené ke včasné detekci požáru v oblasti a ke
sledování zařízení a také klimatizačních jednotek nebo
klimatizačního potrubí.
Obsahují nejnovější detekční technologii. Jejich odol-
nost proti zaprášení, kompenzace teploty signálů senzo-
ru a inicializace podle tlaku vzduchu zajišťují spolehlivý
provoz dokonce i v extrémních okolních podmínkách.
Verze SL s mimořádně tichým ventilátorem jsou vhodné
pro prostory vyžadující nízkou hlučnost, jako jsou hote-
lové pokoje, nemocnice a kanceláře. Hlučnost byla sníže-
na na 38 dB(A) a na až 34 dB(A) s přídavným absorbé-
rem zvuku.

Přehled systému

Čís. Popis

1 Potrubní systém/přívod vzduchu

2 Otvory pro nasávání vzduchu

3 Kryt

4 Modul hlásiče včetně senzoru průtoku vzduchu

5 Sací jednotka

6 Výstup vzduchu

Funkce

Sací jednotka přijímá vzorky vzduchu ze sledované ob-
lasti přes potrubní systém se stanovenými otvory pro na-
sávání vzduchu a předává je do modulu hlásiče.
V závislosti na citlivosti odezvy použitého modulu hlásiče
spustí nasávací kouřový hlásič poplach při dosažení od-
povídající hustoty kouře. Tento poplach je signalizován
poplachovým indikátorem LED na jednotce a je přene-
sen do ústředny EPS.
Senzor průtoku vzduchu kontroluje připojený potrubní
systém na přítomnost proražení a překážek proudění.
Inteligentní zpracování signálu LOGIC·SENS porovnává
naměřenou úroveň kouře se známými veličinami rušení a
rozhoduje, zda se jedná o skutečný nebo klamný po-
plach. Pro signalizaci a přenos poplachu a poruch lze
zvolit různá časová zpoždění.
Všechny moduly hlásiče jsou sledovány, zda nejsou za-
prášené, nesignalizují poruchu nebo nebyly odebrány.
Poruchy a určité stavy zařízení jsou signalizovány různý-
mi kódy ve formě blikání indikátorů LED na desce s ploš-
nými spoji elektroniky modulu hlásiče.
Odstranění chybové zprávy zajišťuje připojená ústředna
EPS. Prostřednictvím místní zabezpečovací sítě LSN (Lo-
cal SecurityNetwork) jsou poplachové a chybové zprávy
v jednotce a na lince hlásiče zrušeny současně.
Pro Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420 jsou k dispo-
zici tři různé moduly hlásiče. Tyto moduly mají odlišnou
citlivost odezvy:

Modul hlásiče Maximální citlivost 
(zastínění světla)

Volitelné úrovně

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

Poznámka
Uvedená citlivost vychází z měření provedených
během standardních testovacích požárů (dříve
naměřené hodnoty jsou uvedeny v závorkách).

Nasávací kouřové hlásiče FAS‑420‑TP2, FAS‑420‑TT2,
FAS‑420‑TP2‑SL a FAS‑420‑TT2‑SL se používají se dvěma
moduly hlásiče.
Lze k nim připojit dva potrubní systémy pro nasávání
vzduchu, a umožňují tak monitorovat dvě oblasti. Při mo-
nitorování pouze jedné oblasti pomocí dvou potrubních
systémů je možné implementovat závislost dvou hlásičů.
Připojení k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 a pro-
gramování prostřednictvím softwaru FSP‑5000‑RPS
umožňují také dvouzónovou závislost.
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Přidělení adresy
K výběru mezi automatickým a manuálním adresováním
s automatickou detekcí nebo bez ní se používají integro-
vané dvoupolohové mikropřepínače.
Možná jsou následující nastavení:

Address (Ad-
resa)

Provozní režim

0 Automatické adresování v režimu LSN improved ve-
rsion pro kruhové nebo rozvětvené vedení (odboč-
ky T nejsou možné)

1–254 Manuální adresování v režimu LSN improved ve-
rsion pro kruhové nebo rozvětvené vedení či vedení
s odbočkami T

255 Automatické adresování v režimu LSN classic pro
kruhové nebo rozvětvené vedení (rozsah adres: ma-
ximálně 127)

Funkce technologie LSN improved
Nasávací kouřové hlásiče řady 420 nabízejí všechny funk-
ce technologie LSN improved version:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém vedení nebo větvi odbočkové linky,

• možnost použití nestíněného kabelu.
Řada FAS‑420 navíc nabízí všechny tradiční výhody tech-
nologie LSN. Provozní data a chybové zprávy lze zjistit
prostřednictvím řídicí jednotky ústředny. V případě po-
plachu se do ústředny EPS přenese identifikace jednotli-
vého hlásiče.

Modely řady FAS‑420
Modely FAS‑420‑TP1 a FAS‑420‑TP2 jsou cenově dostup-
né nasávací kouřové hlásiče pro univerzální použití
opatřené indikátory LED pro signalizaci činnosti, poru-
chy a poplachu (model FAS‑420‑TP2 poskytuje signaliza-
ci dvou poplachů). dispozici jsou rovněž v tichých ve-
rzích FAS‑420‑TP1‑SL a FAS-420-TP2‑SL.
Modely FAS‑420‑TT1 a FAS‑420‑TT2 (FAS‑420‑TT1‑SL a
FAS‑420‑TT2‑SL) nabízejí rozlišovací signalizaci popla-
chů (informativní, předběžný a hlavní poplach) a také
desetiúrovňové zobrazení úrovně kouře (u modelu
FAS‑420‑TT2 je veškerá signalizace poplachů a úrovní
kouře zdvojená). V závislosti na použitém modulu hlási-
če může být zvoleno rozlišení indikace citlivosti až do
0,001 5 %/m, 0,01 %/m nebo 0,05 %/m.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FAS-420-TP1/-TP2

CE FAS-420-TT1/-TT2

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

Německo VdS G 208046 FCS-320 TT_TPSeries /
FAS-420 TT_TPSeries

Švýcarsko VKF AEAI 19207 FAS-420 LSNi

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro připojení k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 s rozšířenými systémovými parametry
technologie LSN improved version.

• Programování se provádí prostřednictvím softwaru
RPS.

• Ventilátor vyžaduje samostatné napájení.
• Samostatně lze objednat externí signální svítidlo

určené pro připojení k Nasávacím kouřovým hlási-
čům řady FAS‑420.

Návrh potrubního systému
• Při návrhu se rozlišuje mezi sledováním oblasti a sle-

dováním zařízení.
• Je možné použít potrubí z PVC a nasávací potrubí

z materiálu neobsahujícího halogeny.
• K monitorování zařízení by mělo být používáno po-

trubí, které neobsahuje halogeny.
• Potrubní systém pro nasávání vzduchu by měl být

uspořádán tak, aby veškeré požáry mohly být dete-
kovány v počáteční fázi.

• Potrubní systém, včetně otvorů pro nasávání vzdu-
chu, musí být vždy symetrický (odchylka ±10 %).

• Pokud vlivem konstrukce není možné zachovat uve-
denou symetrii, platí následující podmínky:

– Počet otvorů pro nasávání vzduchu a délka nej-
kratší a nejdelší větve potrubí v potrubním sy-
stému nesmí překročit množstevní poměr
01 : 02.

– Vzdálenosti mezi sousedními otvory pro nasává-
ní vzduchu na nasávacím potrubí musí být shod-
né (maximální odchylka ±20 %).

– Průměry otvorů pro nasávání vzduchu se určují
samostatně pro každou větev potrubí. Průměry
závisí na celkovém počtu otvorů pro nasávání
vzduchu v dané větvi potrubí.

• Větší vzdálenosti mezi nasávacím kouřovým hlási-
čem a nasávacím potrubím jsou stanoveny pro po-
trubí s průměrem 40 mm.

• Podle geometrie oblasti se používá potrubní systém
ve tvaru I, U, M nebo dvojitého U.

Poznámka
Při navrhování je nutné brát v úvahu, že hladina
hluku vytvářená ventilátory nasávacích kouřových
hlásičů dosahuje 45 dB(A).
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Čís. Označení

1 Potrubní systém I

2 Potrubní systém U

3 Potrubní systém M

4 Potrubní systém dvojité U

• Pro zajištění rychlejší detekce je nejlepší zvolit něko-
lik krátkých větví, raději než malé množství dlouhých
větví (vhodnější jsou potrubní systémy U a dvojité
U).

• Pro změnu směru je vhodnější používat oblouky než
ostré hrany

• Ke zvýšení rychlosti průtoku vzduchu v kritických ob-
lastech použití lze zvýšit napětí ventilátoru z 6,9 V
na 9 V.

Omezení při navrhování
• Délka potrubí mezi dvěma otvory pro nasávání vzdu-

chu:
– Minimálně 4 m (0,1 m při zjednodušeném na-

vrhování potrubí)
– Maximálně 12 m.

• Maximální plocha sledované oblasti na jeden otvor
pro nasávání vzduchu odpovídá maximální ploše sle-
dované oblasti bodových hlásičů podle platných
směrnic pro navrhování.

• Maximálně 32 otvorů pro nasávání vzduchu v jed-
nom potrubním systému

• Maximální délka potrubí / maximální celková plocha
sledované oblasti na potrubní systém:

– 300 m / 2 880 m2 (vyhovuje VdS)
– Se dvěma moduly hlásiče: 2 × 280 m / 5 760 m2

Navrhování nasávacího potrubí
Nasávací potrubní systémy se sestavují v souladu s tech-
nickými parametry pro navrhování z běžných potrubních
součástí i součástí pro speciální aplikace, např. odlučo-
vače vody nebo bezpečnostní bariéry pro exploze.
Veškeré otvory pro kouřové nasávací systémy jsou vy-
vrtány s průměrem 10 mm. K zajištění přesné velikosti
jednotlivých nasávacích otvorů se používá patentovaná
redukční fólie nasávání. Každý nasávací otvor musí být
opatřen redukční fólií nasávání s dírou odpovídajícího
průměru a značkovací páskou.

Poznámka
Pro aplikace v oblastech, kde je nezbytný systém
zajišťující zvýšené proudění vzduchu ( např. v ob-
lastech s nízkou teplotou nebo oblastech s vel-
kým množstvím nahromaděného prachu) jsou
k dispozici speciální omezovače sání s plastový-
mi sponami jako samostatné položky.

Další informace o následujících hlediscích navrhování
použití hlásičů FAS-420 naleznete v provozní příručce
„FAS-420 Řada nasávacích kouřových hlásičů LSN impro-
ved version“ (ID produktu F.01U.029.275):

• Stanovení citlivosti
• Standardní navrhování v souladu se směrnicemi VdS
• Navrhování s dlouhým přívodním potrubím
• Navrhování pro výškové sklady
• Zjednodušený návrh
• Navrhování pro monitorování jedním otvorem
• Navrhování pro vynucený průtok vzduchu

Zahrnuté díly

Typ zařízení M
n
o
ž
st
ví

Součásti

FAS-420-TP1 1 Základní jednotka nasávacího kouřové-
ho hlásiče, s indikátory LED pro signali-
zaci činnosti, poruchy a poplachu, pro
jeden modul hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému

FAS-420-TP1‑SL 1 Tichá verze modelu FAS-420-TP1

FAS-420-TP2 1 Základní jednotka nasávacího kouřové-
ho hlásiče, s indikátory LED pro signali-
zaci činnosti, poruchy a poplachu, pro
dva moduly hlásiče, pro připojení dvou
potrubních systémů

FAS-420-TP2‑SL 1 Tichá verze modelu FAS-420-TP2

FAS-420-TT1 1 Základní jednotka nasávacího kouřové-
ho hlásiče, s rozlišovací signalizací po-
plachu a zobrazením úrovně kouře, pro
jeden modul hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému

FAS-420-TT1‑SL 1 Tichá verze modelu FAS-420-TT1
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FAS-420-TT2 1 Základní jednotka nasávacího kouřové-
ho hlásiče, s rozlišovací signalizací po-
plachu a zobrazením úrovně kouře, pro
dva moduly hlásiče, pro připojení dvou
potrubních systémů

FAS-420-TT2‑SL 1 Tichá verze modelu FAS-420-TT2

Poznámka
Pro základní jednotky je nutné samostatně ob-
jednat jeden nebo dva moduly hlásiče (viz tabul-
ka). Pro všechny modely řady FAS‑420 používejte
pouze moduly hlásiče typu DM‑TT‑XX.

Pro typ zařízení M
n
o
žs
tv
í

Požadované moduly hlásiče

FAS-420-TP1
FAS-420-
TP1‑SL

1 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) nebo
DM‑TT‑01(05)

FAS-420-TP2
FAS-420-
TP2‑SL

2 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) anebo
DM‑TT‑01(05)

FAS-420-TT1
FAS-420-TT1‑SL

1 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) nebo
DM‑TT‑01(05)

FAS-420-TT2
FAS-420-TT2‑SL

2 DM‑TT‑50(80), DM‑TT‑10(25) anebo
DM‑TT‑01(05)

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu ze sítě LSN 6,25 mA

Odběr proudu z pomocného na-
pájení (při 24 V)

FAS-420-
TP1/
FAS-420-TT1

FAS-420-
TP2/
FAS-420-TT2

• Spouštěcí proud, napětí
ventilátoru 6,9 V

300 mA 330 mA

• Spouštěcí proud, napětí
ventilátoru 9 V

300 mA 330 mA

• V pohotovostním režimu,
napětí ventilátoru 6,9 V

200 mA 230 mA

• V pohotovostním režimu,
napětí ventilátoru 9 V

260 mA 310 mA

• Při poplachu, napětí venti-
látoru 6,9 V

230 mA 290 mA

• Při poplachu, napětí venti-
látoru 9 V

290 mA 370 mA

Mechanické vlastnosti

Signalizace na zařízení  

FAS-420-TP1 / -TP2 a -SL  

• Za provozu Zelený indikátor LED

• Porucha Žlutý indikátor LED

• Poplach 1 červený indikátor LED / 2 červe-
né indikátory LED

FAS-420-TT1 / -TT2 a -SL  

• Za provozu Zelený indikátor LED

• Porucha Žlutý indikátor LED

• Zobrazení úrovně 1× / 2×
ukazatel úrovně kouře, každý
s 10 segmenty (1–10)

• Poplach 1 × 3 / 2 × 3 červené indikátory
LED 
pro informativní poplach, předbě-
žný poplach a hlavní poplach

Kónické spojení potrubí pro
Ø 25 mm

 

• Nasávací potrubí 1 potrubí / 2 potrubí

• Zpětné vedení vzdu-
chu

1 potrubí

Kabelové průchodky 5× M 20 a 2× M 25

Rozměry (Š × V × H) 200 × 292 × 113 mm

Materiál krytu Plast (ABS)

Barva krytu Papyrusová bílá, RAL 9018

Hmotnost Přibližně 1,5 kg

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 20

Přípustný rozsah teplot  

• Nasávací kouřové hlásiče
řady FAS-420

−20 °C až +60 °C

• Potrubní systém z PVC 0 °C až +60 °C

• Potrubní systém z ABS −40 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost
(nekondenzující)

10 až 95 %

Speciální funkce

Hladina akustického výkonu  

• 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)

Citlivost odezvy
(maximální zastínění světla)

 

• Modul hlásiče DM-
TT-50(80)

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

• Modul hlásiče DM-
TT-10(25)

0,1 %/m (0,25 %/m)
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• Modul hlásiče DM-
TT-01(05)

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

Životnost ventilátoru (12 V) 43 000 h při 24 °C

Informace o objednání

FAS‑420‑TP1 Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version
Základní jednotka bez modulu hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému
Číslo objednávky FAS-420-TP1

FAS‑420‑TP2 Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version
Základní jednotka bez modulů hlásiče, pro připojení
dvou potrubních systémů
Číslo objednávky FAS-420-TP2

FAS‑420‑TT1 Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version
Základní jednotka bez modulu hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému
Číslo objednávky FAS-420-TT1

FAS‑420‑TT2 Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version
Základní jednotka bez modulů hlásiče, pro připojení
dvou potrubních systémů
Číslo objednávky FAS-420-TT2

FAS-420-TP1-SL Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version, tichá verze
Základní jednotka bez modulu hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému
Číslo objednávky FAS-420-TP1-SL

FAS-420-TP2-SL Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version, tichá verze
Základní jednotka bez modulu hlásiče, pro připojení
dvou potrubních systémů
Číslo objednávky FAS-420-TP2-SL

FAS-420-TT1-SL Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version, tichá verze
Základní jednotka bez modulu hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému
Číslo objednávky FAS-420-TT1-SL

FAS-420-TT2-SL Nasávací kouřový hlásič LSN improved
version, tichá verze
Základní jednotka bez modulu hlásiče, pro připojení
dvou potrubních systémů
Číslo objednávky FAS-420-TT2-SL

Hardwarové příslušenství

DM‑TT‑50(80) Modul hlásiče
Pro Nasávací kouřové hlásiče řady FAS-420, maximální
citlivost odpovídající zastínění světla 0,5 %/m (0,8 %/m)
Číslo objednávky DM-TT-50(80)

DM‑TT‑10(25) Modul hlásiče
Pro Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420, maximální
citlivost odpovídající zastínění světla 0,1 %/m
(0,25 %/m)
Číslo objednávky DM-TT-10(25)

DM‑TT‑01(05) Modul hlásiče
Pro Nasávací kouřové hlásiče řady FAS‑420, maximální
citlivost odpovídající zastínění světla 0,015 %/m
(0,05 %/m)
Číslo objednávky DM-TT-01(05)

MT‑1 Držák zařízení
Číslo objednávky TITANUS MT-1 mount

Testovací potrubí
Číslo objednávky RAS test pipe

Testovací adaptér
Číslo objednávky RAS test adapter

AF‑BR Značkovací pásky pro redukční fólie nasávání
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-BR

AF‑3.6 Redukční fólie nasávání 3,6 mm
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-3.6
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Fireray 50/100RV Lineární
hlásiče kouře

Vlastnosti

u Rozšířená oblast sledování

u Vysílač, přijímač a vyhodnocovací jednotka integro-
vány do kompaktního zařízení

u Elektronická pomůcka pro vyrovnání hlásičů a au-
tomatická kalibrace hlásiče

u Automatická kompenzace znečištění

u Indikátory LED na řídicí jednotce pro označení rů-
zných provozních stavů

Lineární hlásiče kouře Fireray 50RV a Fireray 100RV jsou
snadno instalovatelná, cenově dostupná zařízení pracují-
cí v režimu zpětného odrazu s rozšířeným rozsahem:
– Fireray 50RV: 5 až 50 m
– Fireray 100RV: 50 až 100 m
Prioritními oblastmi použití jsou historické budovy, ko-
stely, muzea, nákupní centra, tovární haly, skladiště,
elektrárny, oblasti s nebezpečím výbuchu, kontaminova-
ná prostředí atd.

Funkce

Vysílač vydává neviditelný paprsek infračerveného světla
(880 nm), který je soustředěn pomocí čočky. Světelný
paprsek je odražen o 180° pomocí odrazového zrcadla,
které je připevněno naproti vysílači, zpět do vysílacího a
přijímacího zařízení.
Pokud je infračervený paprsek zastíněn kouřem a přijí-
maný signál klesne pod zvolenou prahovou hodnotu na
dobu 10 sekund, spustí hlásič Fireray požární poplach a
dojde k sepnutí poplachového relé.
Prahová hodnota aktivace může být nastavena podle
okolních podmínek. Možná nastavení jsou 25 % (citlivé),
35 % a 50 % (necitlivé).
U poplachového relé můžete vybrat automatické vynulo-
vání nebo uložení poplachu do paměti.
Pomocí indikátorů LED jsou signalizovány různé provo-
zní stavy:

• Poplach
• Porucha
• Signalizace provozního stavu
• Dosažení meze pro opětovné nastavení z důvodu

znečištění nebo zastarání
Pomalé změny provozních stavů (např. zastarání součás-
tí, znečištění optiky atd.) nezpůsobí spuštění falešného
poplachu, protože jsou kompenzovány automatickým
řízením zesílení. Stav systému je porovnáván s výchozí
referenční hodnotou každých 15 minut a případné od-
chylky jsou automaticky kompenzovány až do hodnoty
0,7 dB/h. Po dosažení omezení pro opakované nastavení
je ohlášena porucha nebo spuštěn poplach.
Pokud je infračervený paprsek zastíněn po dobu nejmé-
ně 10 sekund o více než 90 % s prudkým nárůstem in-
tenzity signálu, sepne se poruchové relé. Důvodem může
být překážka v dráze paprsku, otočení hlásiče, zakrytí
odrazového zrcadla atd. Po odstranění příčiny poruchy
se poruchové relé opět nastaví do původního stavu a
hlásič se po 5 sekundách automaticky nastaví zpět do
stavu, v kterém je připraven k detekci. Ústřednu EPS je
třeba resetovat samostatně.
Hlásič je opatřen poplachovým výstupem ve formě samo-
nastavitelného samodržného reléového kontaktu.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje následujícím předpisům:
– BS 5839 Část 5
– EN54-12:2002

Oblast Certifikace

Evropa CE Fireray 50/100RV

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

Německo VdS G 203070 Fireray 50RV/100RV

Švýcarsko VKF AEAI 19200 Fireray 50RV, Fireray
100RV

Rusko GOST POCC.YII001.BO7219 Fireray 2000 a
Fireray 50/100RV

GOST POCC GB.bb02.HO4311 Fireray 2000
a Fireray 50/100RV

Švédsko INTYG 09-407 Fireray 50_ Fireray 100

Zahrnuté díly

Fireray 50RV

Množ-
ství

Součásti

1 Fireray 50RV Lineární hlásič kouře:
kompaktní zařízení s integrovaným vysílačem, přijímačem
a řídicí jednotkou

1 Odrazové zrcadlo s optickými hranoly

1 Zkušební filtr

1 Připojovací kabel se zástrčkou

1 Instalační materiál
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Fireray 100RV

Množ-
ství

Součásti

1 Fireray 100RV Lineární hlásič kouře:
kompaktní zařízení s integrovaným vysílačem, přijímačem
a řídicí jednotkou

4 Odrazová zrcadla s optickými hranoly

1 Zkušební filtr

1 Připojovací kabel se zástrčkou

1 Instalační materiál

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 10 až 30 V DC

Odběr proudu  

• V pohotovostním režimu < 4 mA při 24 V

• Při poplachu nebo poruše < 15 mA

Řízení obnovení výchozího stavu
přerušením napájení

> 5 s

Poplachové relé (zatížení kontaktu) Rozpojený bezpotenciálový
kontakt (2 A při 30 V DC)

Poruchové relé (zatížení kontaktu) Rozpínací bezpotenciálový
kontakt (2 A při 30 V DC)

Mechanické vlastnosti

Indikátory LED  

• Poplach Červený

• Porucha Žlutý

• Provoz Žlutý, bliká jednou za 10 se-
kund

• Dosažení meze pro opětovné
nastavení z důvodu znečištění
nebo zastarání

Žlutý, bliká jednou za 2 se-
kundy

Rozměry (Š x V x H)  

• Fireray 50/100RV 126 x 210 x 120 mm

• Odrazové zrcadlo s optickými
hranoly

100 x 100 x 9,5 mm

Barva krytu Světle šedá a černá

Materiál krytu ABS, nehořlavý

Hmotnost 670 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 50

Přípustná provozní teplota –30 °C až 55 °C

Návrh

Přípustná vzdálenost mezi hlásičem a
odrazovým zrcadlem

 

• Fireray 50RV 5 až 50 m (minimální až ma-
ximální)

• Fireray 100RV 50 až 100 m (minimální až
maximální)

Boční šířka detekční oblasti
(po obou stranách světelného pa-
prsku)

Maximálně 7,5 m (Dbejte na
dodržení místních směrnic!)

Speciální vlastnosti

Délka optické vlny 880 nm

Nastavitelné prahové hodnoty pro
poplach

2,50 dB (25 %)
3,74 dB (35 %)
6,02 dB (55 %)

Tolerance vychýlení paprsku od
středové osy (při citlivosti 35 %)

 

• Hlásič ± 0,8°

• Odrazové zrcadlo s optickými
hranoly

± 5,0°

Informace o objednání

Fireray 50RV
Lineární kouřový hlásič, režim zpětného odrazu, rozsah
5 m až 50 m
Číslo objednávky Fireray 50 RV

Fireray 100RV
Lineární kouřový hlásič, režim zpětného odrazu, rozsah
50 m až 100 m
Číslo objednávky Fireray 100 RV

Hardwarové příslušenství

Malý rozvaděč 6 DA, šedý
12 pájecích oček pro připojení 6 dvojic vodičů
Číslo objednávky 
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FCS‑LWM‑1 Lineární tepelný
hlásič

Vlastnosti

u Pro použití ve stísněných prostorech a za extrém-
ních okolních podmínek

u Pro použití ve venkovních zónách 1, 2, 21, 22

u Odolný proti mechanickým a chemickým vlivům,
korozi, vlhkosti a prachu

u Pro použití podle normy DIN EN 54-5:2000,
třídy A1, A2, B, C

u Jednoduchá instalace a počáteční nastavení

Zařízení FCS‑LWM‑1 je lineární tepelný hlásič pro detek-
ci požáru. Funkce založená na základě změny odporu
elektrického vodiče způsobené zvýšením teploty.

Funkce

Čtyři měděné vodiče v kabelu senzoru jsou obaleny ba-
revným (oranžovým, bílým, červeným a modrým) mate-
riálem se záporným teplotním koeficientem a jsou
uzavřeny ve vnějším plášti odolném proti vysokým teplo-
tám. K neizolovanému konci kabelu senzoru jsou připoje-
ny dva měděné vodiče, které tak vytváří dvě smyčky. Ko-
nec kabelu senzoru je hermeticky utěsněn. Obě smyčky
jsou nepřetržitě sledovány. Při přerušení vedení nebo
zkratu odešle řídicí jednotka hlášení o vzniklých potí-
žích.
Pokud dojde ke zvýšení teploty, změní se odpor mezi
dvěma smyčkami. Řídicí jednotka tuto změnu rozpozná a
spustí poplach, pokud je překročena stanovená spouště-
cí teplota. Jsou detekovány krátké sekce senzoru i delší
sekce s malým zvýšením teploty.

Certifikáty a osvědčení

Schválení podle normy VdS: G 205 066

Oblast Certifikace

Evropa CE FCS-LWM-1

Německo VdS G 205066 FCS-LWM-1

Švýcarsko VKF AEAI 19204 LWM1

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Stropní nosníky s výškou více než 20 cm jsou kalku-
lovány jako stěny. V takovém případě musí být vzdá-
lenost mezi kabelem senzoru a nosníkem mezi 1,5 m
a 3 m. V případě střešních panelů s šířkou menší než
3 m nemusí být možné tyto vzdálenosti dodržet.
V takovém případě musí být kabel senzoru nainstalo-
ván do středu stropního panelu.

• Pokud je výška stropních nosníků mezi 20 a 80 cm a
celková plocha stropu je menší než 18 m2, musí být
nainstalován alespoň 1 kabel senzoru o délce nejmé-
ně 10 m. (Kde je to možné, doporučuje se nainstalo-
vat 1 kabel senzoru o délce alespoň 10 m pro každý
jednotlivý stropní segment.)

• Pokud je výška stropních nosníků mezi 20 a 80 cm a
celková plocha stropu je mezi 18 m2 a 36 m2, musí
být kabel senzoru natažen přes dva stropní segmen-
ty tak, aby byl každý stropní segment vybaven kabe-
lem senzoru o délce alespoň 10 m.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 Krabice hlásiče s řídicí jednotkou

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Napětí 10 až 30 V DC

Odběr proudu  

• Pohotovostní režim 25 mA (při 24 V DC)

• Při poplachu
(ALARM DIFF /
ALARM MAX)

25 mA (při 24 V DC)

• Porucha 15 mA (při 24 V DC)

Proud při zapnutí < 100 mA (při 24 V DC)

Mechanické vlastnosti

Displej  

• Za provozu Zelený indikátor LED, nepřetrži-
tě svítí

• ALARM DIFF Červený indikátor LED,
nepřetržitě svítí

• ALARM MAX Červený indikátor LED,
nepřetržitě svítí

• Porucha Žlutý indikátor LED, bliká

Zkušební tlačítka 2× pro simulaci poplachu, poru-
chy a test indikátorů LED

Rozměry (v × š × h) 200 × 120 × 80 mm

Materiál ABS

Barva Šedá, podobná odstínu
RAL 7035

Hmotnost Přibližně 550 g
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Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 65

Rozsah teplot −20 °C až +50 °C

Použitá norma DIN EN 54-5:2000

Kabely senzoru

Vlastnosti  

• Modrý kabel senzoru Vhodný pro použití v neagresiv-
ním prostředí s vysokou vlhkos-
tí

• Černý kabel senzoru s ny-
lonovým pláštěm

Vhodný pro použití v agresivním
prostředí (nylonový plášť chrání
před kyselinami a zásadami)

• Černý kabel senzoru
s ocelovou síťovou výztuží

Vhodný pro použití v agresivním
prostředí (nylonový plášť chrání
před kyselinami a zásadami), sí-
ťová výztuž kolem kabelu z ne-
rezové oceli snižuje mechanické
zatížení kabelu za extrémních
podmínek

Odolnost proti teplu  

• Do 100 °C Neomezená

• Do 150 °C 35 h

• Do 175 °C 25 h

Vnější průměr  

• Modrý kabel senzoru 3,15 mm

• Černý kabel senzoru s ny-
lonovým pláštěm

4,1 mm

• Černý kabel senzoru
s ocelovou síťovou výztuží

4,7 mm

Hmotnost na 100 m  

• Modrý kabel senzoru 1600 g

• Černý kabel senzoru s ny-
lonovým pláštěm

2150 g

• Černý kabel senzoru
s ocelovou síťovou výztuží

4150 g

Minimální pevnost v tahu 100 N

Průměr vodiče 0,46 mm

Tloušťka vnitřního pláště 0,34 mm

Tloušťka vnějšího pláště 0,25 mm

Materiál vodičů  

• Vodiče 1 a 3 (oranžový a
červený)

Měď (s polyesterovým pláštěm)

• Vodiče 2 a 4 (bílý a mod-
rý)

Měď (holá)

Materiál krytu  

• Vodiče 1 a 3 (oranžový a
červený)

Nevodivý polymer

• Vodiče 2 a 4 (bílý a mod-
rý)

Speciální polymer NTC

Informace o objednání

FCS‑LWM‑1 Lineární tepelný hlásič
Pro použití ve stísněných prostorech a za extrémních
okolních podmínek
Číslo objednávky FCS-LWM-1

Hardwarové příslušenství

Modrý kabel senzoru, v metrech
vhodný pro použití v neagresivním prostředí s vysokou
vlhkostí
Číslo objednávky LHD4-SC-BLUE

Černý kabel senzoru s nylonovým pláštěm, v metrech
vhodný pro použití v agresivním prostředí (nylonový
plášť chrání před kyselinami a zásadami)
Číslo objednávky LHD4-SC-BLACK

Černý kabel senzoru s pláštěm z ocelového pletiva,
v metrech
vhodný pro použití v agresivním prostředí (nylonový
plášť chrání před kyselinami a zásadami)
Číslo objednávky LHD4-SC-STEEL

Koncový konektor pro kabel senzoru
Číslo objednávky LHD4-terminal

Přechodový konektor pro kabel senzoru
Číslo objednávky LHD4-connector
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FCS-320-TP Řada konvenčních
nasávacích kouřových hlásičů

Vlastnosti

u Možnost připojení ke konvenčním ústřednám EPS

u Vysoká odolnost proti klamným poplachům pomo-
cí inteligentního zpracování signálu LOGIC·SENS

u Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně
monitorování jedním otvorem detekuje překážky
proudění a proražení

u Automatická inicializace pro snadné uvedení do
provozu

u Snadná diagnostika pomocí blikajícího kódu na
modulu hlásiče nebo Diagnostického softwaru
FAS‑ASD‑DIAG

Nasávací kouřové hlásiče řady FCS‑320-TP jsou systémy
aktivní detekce požáru určené ke včasné detekci požáru
v místnosti a k detekci požáru zařízení a také klimatizač-
ních jednotek nebo klimatizačního potrubí.
Obsahují nejnovější detekční technologii. Jejich odol-
nost proti znečištění, kompenzace teploty signálů senzo-
ru a inicializace podle tlaku vzduchu zajišťují spolehlivý
provoz dokonce i v extrémních okolních podmínkách.

Přehled systému

Čís. Popis

1 Potrubní systém/přívod vzduchu

2 Otvory pro nasávání vzduchu

3 Kryt

4 Modul hlásiče včetně senzoru průtoku vzduchu

5 Sací jednotka

6 Odvod vzduchu

Funkce

Nasávací jednotka přijímá vzorky vzduchu ze sledované
oblasti přes potrubní systém se stanovenými otvory pro
nasávání vzduchu a předává je do modulu hlásiče.
V závislosti na citlivosti odezvy použitého modulu hlásiče
spustí nasávací kouřový hlásič poplach při dosažení od-
povídající hustoty kouře. Tento poplach je signalizován
poplachovým indikátorem LED na jednotce a je přene-
sen do ústředny EPS.
Senzor průtoku vzduchu kontroluje připojený potrubní
systém na přítomnost proražení a překážek proudění.
Inteligentní zpracování signálu LOGIC·SENS porovnává
naměřenou úroveň kouře se známými veličinami rušení a
rozhoduje, zda se jedná o skutečný nebo klamný po-
plach. Pro signalizaci a přenos poplachu a poruch lze
zvolit různá časová zpoždění.
Všechny moduly hlásiče jsou sledovány, zda nejsou za-
prášené, nesignalizují poruchu nebo nebyly odebrány.
Poruchy a určité stavy zařízení jsou signalizovány různý-
mi kódy ve formě blikání indikátorů LED na desce s ploš-
nými spoji elektroniky modulu hlásiče.
Odstranění zpráv o poruchách zajišťuje připojená
ústředna EPS a vstup pro obnovení výchozího nastavení
nebo Modul obnovení výchozího nastavení FCA-320-Re-
set.
Pro Nasávací kouřové hlásiče řady FCS‑320-TP jsou k di-
spozici tři různé moduly hlásiče. Tyto moduly mají odliš-
nou citlivost odezvy:

Modul hlásiče Maximální citlivost 
(zastínění světla)

Volitelné úrovně

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

Poznámka
Uvedená citlivost vychází z měření provedených
během standardních testovacích požárů (dříve
naměřené hodnoty jsou uvedeny v závorkách).

Nasávací kouřový hlásič FCS‑320‑TP2 používá dva modu-
ly hlásiče.
Lze k nim připojit dva potrubní systémy pro nasávání
vzduchu, a umožňují tak monitorovat dvě oblasti. Při mo-
nitorování pouze jedné oblasti pomocí dvou potrubních
systémů je možné implementovat závislost dvou hlásičů.

Modely řady FCS‑320-TP
Modely FCS‑320‑TP1 a FCS‑320‑TP2 jsou cenově do-
stupné nasávací kouřové hlásiče pro univerzální použití
opatřené indikátory LED pro signalizaci činnosti, poru-
chy a poplachu (model FCS‑320‑TP2 poskytuje signaliza-
ci dvou poplachů).
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Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FCS-320-TP

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

Německo VdS G 208046 FCS-320 TT_TPSeries /
FAS-420 TT_TPSeries

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro připojení ke konvenčním ústřednám EPS

Návrh potrubního systému
• Při návrhu se rozlišuje mezi sledováním oblasti a sle-

dováním zařízení.
• Je možné použít potrubí z PVC a nasávací potrubí

z materiálu neobsahujícího halogeny.
• K monitorování zařízení by mělo být používáno po-

trubí, které neobsahuje halogeny.
• Potrubní systém pro nasávání vzduchu by měl být

uspořádán tak, aby veškeré požáry mohly být dete-
kovány v počáteční fázi.

• Potrubní systém, včetně otvorů pro nasávání vzdu-
chu, musí být vždy symetrický (odchylka ±10 %).

• Pokud vlivem konstrukce není možné zachovat uve-
denou symetrii, platí následující podmínky:

– Počet otvorů pro nasávání vzduchu a délka nej-
kratší a nejdelší větve potrubí v potrubním sy-
stému nesmí překročit množstevní poměr 1 : 2.

– Vzdálenosti mezi sousedními otvory pro nasává-
ní vzduchu na nasávacím potrubí musí být shod-
né (maximální odchylka ±20 %).

– Průměry otvorů pro nasávání vzduchu se určují
samostatně pro každou větev potrubí. Průměry
závisí na celkovém počtu otvorů pro nasávání
vzduchu v dané větvi potrubí.

• Větší vzdálenosti mezi nasávacím kouřovým hlási-
čem a nasávacím potrubím jsou stanoveny pro po-
trubí s průměrem 40 mm.

• Podle geometrie oblasti se používá potrubní systém
ve tvaru I, U, M nebo dvojitého U.

Poznámka
Při navrhování je nutné brát v úvahu, že hladina
hluku vytvářená ventilátory nasávacích kouřových
hlásičů dosahuje 45 dB(A).

Čís. Označení

1 Potrubní systém I

2 Potrubní systém U

3 Potrubní systém M

4 Potrubní systém dvojité U

• Pro zajištění rychlejší detekce je nejlepší zvolit něko-
lik krátkých větví, raději než malé množství dlouhých
větví (vhodnější jsou potrubní systémy U a dvojité
U).

• Pro změnu směru je vhodnější používat oblouky než
ostré hrany.

• Ke zvýšení rychlosti průtoku vzduchu v kritických ob-
lastech použití lze zvýšit napětí ventilátoru z 6,9 V
na 9 V.

Omezení při navrhování
• Délka potrubí mezi dvěma otvory pro nasávání vzdu-

chu:
– Minimálně 4 m (0,1 m při zjednodušeném na-

vrhování potrubí)
– Maximálně 12 m.

• Maximální plocha sledované oblasti na jeden otvor
pro nasávání vzduchu odpovídá maximální ploše sle-
dované oblasti bodových hlásičů podle platných
směrnic pro navrhování.

• Maximálně 32 otvorů pro nasávání vzduchu v jed-
nom potrubním systému

• Maximální délka potrubí / maximální celková plocha
sledované oblasti na potrubní systém:

– 300 m / 2 880 m2 (vyhovuje VdS)
– Se dvěma moduly hlásiče: 2× 280 m / 5 760 m2
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Navrhování nasávacího potrubí
• Nasávací potrubní systémy se sestavují v souladu

s technickými parametry pro navrhování z běžných
potrubních součástí i součástí pro speciální aplika-
ce, např. odlučovače vody nebo bezpečnostní barié-
ry pro exploze.

• Veškeré otvory pro kouřové nasávací systémy jsou
vyvrtány s průměrem 10 mm. K zajištění přesné vel-
ikosti jednotlivých nasávacích otvorů se používá pa-
tentovaná redukční fólie nasávání. Každý nasávací
otvor musí být opatřen redukční fólií nasávání s dí-
rou odpovídajícího průměru a značkovací páskou.

Poznámka
Pro aplikace v oblastech, kde je nezbytný profu-
kovací systém (např. v oblastech s nízkou teplo-
tou nebo oblastech s velkým množstvím nahro-
maděného prachu) jsou k dispozici speciální
omezovače sání s plastovými sponami jako samo-
statné položky.

Další informace o následujících hlediscích navrhování
použití hlásičů FCS-320 naleznete v návodu k obsluze
„FCS-320 Řada nasávacích kouřových hlásičů LSN im-
proved version“ (ID výrobku F.01U.130.926):

• Stanovení citlivosti
• Standardní navrhování v souladu se směrnicemi VdS
• Navrhování s dlouhým přívodním potrubím
• Navrhování pro výškové sklady
• Zjednodušený návrh
• Navrhování pro monitorování jedním otvorem
• Navrhování pro vynucený průtok vzduchu

Zahrnuté díly

Typ zařízení M
n
o
ž
st
ví

Součásti

FCS-320-TP1 1 Základní jednotka nasávacího kouřové-
ho hlásiče, s indikátory LED pro signali-
zaci činnosti, poruchy a poplachu, pro
jeden modul hlásiče, pro připojení jed-
noho potrubního systému

FCS-320-TP2 1 Základní jednotka nasávacího kouřové-
ho hlásiče, s indikátory LED pro signali-
zaci činnosti, poruchy a poplachu, pro
dva moduly hlásiče, pro připojení dvou
potrubních systémů

Poznámka
Pro základní jednotky je nutné samostatně ob-
jednat jeden nebo dva moduly hlásiče (viz tabul-
ka).

Pro typ zařízení M
n
o
žs
tv
í

Požadované moduly hlásiče

FCS-320-TP1 1 DM‑TP‑50(80), DM‑TP‑10(25) nebo
DM‑TP‑01(05)

FCS-320-TP2 2 DM‑TP‑50(80), DM‑TP‑10(25) nebo
DM‑TP‑01(05)

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 14 až 30 V DC

Odběr proudu z pomocného na-
pájení (při 24 V)

FCS-320-
TP1

FCS-320-
TP2

• Spouštěcí proud, napětí
ventilátoru 6,9 V

300 mA 330 mA

• Spouštěcí proud, napětí
ventilátoru 9 V

300 mA 330 mA

• V pohotovostním režimu,
napětí ventilátoru 6,9 V

200 mA 230 mA

• V pohotovostním režimu,
napětí ventilátoru 9 V

260 mA 310 mA

• Při poplachu, napětí venti-
látoru 6,9 V

230 mA 290 mA

• Při poplachu, napětí venti-
látoru 9 V

290 mA 370 mA

Mechanické vlastnosti

Signalizace na zařízení  

FCS-320-TP1 / FCS-320-TP2  

• Za provozu Zelený indikátor LED

• Porucha Žlutý indikátor LED

• Poplach 1 červený indikátor LED / 2 červe-
né indikátory LED

Kónické spojení potrubí pro
Ø 25 mm

 

• Nasávací potrubí 1 potrubí / 2 potrubí

• Zpětné vedení vzdu-
chu

1 potrubí

Kabelové průchodky 5× M 20 a 2× M 25

Rozměry (Š × V × H) 200 × 292 × 113 mm

Materiál krytu Plast (ABS)

Barva krytu Papyrusová bílá, RAL 9018

Hmotnost Přibližně 1,5 kg

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 20

Přípustný rozsah teplot  
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• Nasávací kouřové hlásiče
řady FCS-320-TP

−20 °C až +60 °C

• Potrubní systém z PVC 0 °C až +60 °C

• Potrubní systém z ABS −40 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost
(nekondenzující)

10 až 95 %

Speciální funkce

Hladina akustického výkonu 45 dB(A)

Citlivost odezvy maximální zastínění světla

• Modul hlásiče DM-
TP-50(80)

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

• Modul hlásiče DM-
TP-10(25)

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

• Modul hlásiče DM-
TP-01(05)

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

Životnost ventilátoru (12 V) 43 000 h při 24 °C

Informace o objednání

FCS-320-TP1 Konvenční nasávací kouřové hlásiče
Číslo objednávky FCS-320-TP1

FCS-320-TP2 Konvenční nasávací kouřové hlásiče
Číslo objednávky FCS-320-TP2

Hardwarové příslušenství

FCA‑320‑Reset Modul obnovení výchozího nastavení
Modul obnovení výchozího nastavení pro hlásiče
FCS‑320‑TP1, FCS‑320‑TP2 a FCS‑320‑TM
Číslo objednávky FCA-320-Reset

MT‑1 Držák zařízení
Číslo objednávky TITANUS MT-1 mount

FCS-320-IK Instalační sada
Instalační sada pro montáž modulů FCA‑320‑Reset do
hlásičů FCS‑320‑TP1 a FCS‑320‑TP2
Číslo objednávky FCS-320-IK

Testovací potrubí
Číslo objednávky RAS test pipe

Testovací adaptér
Číslo objednávky RAS test adapter

AF‑BR Značkovací pásky pro redukční fólie nasávání
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-BR

AF‑3.6 Redukční fólie nasávání 3,6 mm
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-3.6
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FCS-320-TM Řada konvenčních
nasávacích kouřových hlásičů

Vlastnosti

u Pro připojení ke konvenčním ústřednám EPS

u Vysoká odolnost proti klamným poplachům pomo-
cí inteligentního zpracování signálů LOGIC·SENS

u Inovativní technologie identifikace zdroje požáru
umožňuje určit přesné místo požáru sledováním až
pěti různých zón

u Inovativní monitorování průtoku vzduchu včetně
monitorování jedním otvorem detekuje překážky
proudění a proražení

u Snazší instalace a uvedení do provozu zásluhou
funkce plug-and-play

Nasávací kouřové hlásiče řady FCS‑320‑TM jsou systémy
aktivní detekce požáru, které slouží k včasné detekci po-
žáru v zóně, k zajištění ochrany zařízení a také ke sledo-
vání klimatizačních jednotek nebo klimatizačního potru-
bí. Přesné místo požáru může být určeno pomocí inova-
tivní identifikace zdroje požáru.
Nasávací kouřové hlásiče jsou vybaveny nejnovější tech-
nologií detekce požáru. Jejich odolnost proti znečištění,
kompenzace teploty signálů senzoru a inicializace podle
tlaku vzduchu zajišťují spolehlivý provoz dokonce i v ob-
tížných okolních podmínkách.

Přehled systému

A Potrubní systém

Řada FCS-320-TM Nasávací kouřový hlásič

1 Potrubí pro nasávání kouře

2 Přívod vzduchu

3 Otvory pro nasávání vzduchu

4 Detekční jednotka, včetně senzoru průtoku
vzduchu

5 Patice s krytem

6 Sací jednotka

7 Odvod vzduchu

Funkce

Sací jednotka používá potrubní systém s definovanými
otvory pro nasávání vzduchu k nasávání vzorků vzduchu
ze sledovaného rozsahu a směruje je do detekční jednot-
ky.
Nasávací kouřový hlásič FCS‑320‑TM spustí poplach při
dosažení příslušné úrovně zastínění světla, v závislosti
na naprogramované citlivosti odezvy detekční jednotky a
prahové hodnotě poplachu. Poplach je signalizován indi-
kátorem LED hlavního poplachu na zařízení a je předán
připojené ústředně EPS.
Pro signalizaci a předávání poplachů a poruch lze zvolit
různá zpožďovací nastavení.
Odstranění zpráv o poruchách zajišťuje připojená
ústředna EPS a Modul obnovení výchozího nastavení
FCA-320-Reset.

Předcházení falešným poplachům
Inteligentní zpracování signálů LOGIC·SENS porovnává
naměřenou úroveň kouře se známými poruchovými pro-
měnnými a rozhoduje, zda se jedná o skutečný nebo
klamný poplach.

Identifikace zdroje požáru
Inovativní technologie identifikace zdroje požáru umo-
žňuje určit přesné místo požáru sledováním až pěti rů-
zných zón.

Sledování průtoku vzduchu
Senzor průtoku vzduchu kontroluje připojený potrubní
systém na přítomnost proražení a překážek proudění.

Citlivost odezvy
Nasávací kouřové hlásiče řady FCS‑320‑TM mají citlivost
odezvy odpovídající zastínění světla 0,5 až 2 %/m. Pra-
hovou hodnotu poplachu lze nastavovat v intervalech po
0,1 %/m pomocí Diagnostického softwaru
FAS‑ASD‑DIAG.

Modely řady FCS‑320‑TM
Všechny Nasávací kouřové hlásiče řady FCS‑320‑TM jsou
opatřeny indikátory LED pro signalizaci provozního reži-
mu, poruchy a hlavního poplachu a také poskytují infra-
červený port pro diagnostiku. Kromě toho model
FCS‑320‑TM‑R nabízí optickou indikaci zdroje požáru až
pro pět zón.
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Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FCS-320-TM

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

Švýcarsko VKF AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420-
TM

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Návrh potrubního systému
Při návrhu se rozlišuje mezi sledováním oblasti a sledo-
váním zařízení.
Nasávací potrubní systém by měl být uspořádán tak, aby
veškeré požáry mohly být detekovány v počáteční fázi.
Počet otvorů pro nasávání vzduchu a struktura potrubní-
ho systému závisí na velikosti a geometrii sledované ob-
lasti.
Symetrická struktura
Nasávací potrubní systém, včetně otvorů pro nasávání,
by měl mít nejlépe symetrickou strukturu, tzn.:

– Stejný počet otvorů pro nasávání vzduchu v kaž-
dé větvi potrubí

– Stejně dlouhé větve potrubí (maximální odchyl-
ka ±20 %)

– Stejná vzdálenost mezi sousedními otvory pro
nasávání vzduchu v potrubí pro nasávání kouře
(maximální odchylka ±20 %)

Nesymetrická struktura
Pokud vlivem konstrukce není možné zachovat uvedenou
symetrii, platí následující podmínky:

– Počet otvorů pro nasávání vzduchu a délka nej-
kratší a nejdelší větve potrubí v potrubním sy-
stému nesmí překročit množstevní poměr 1 : 2.

– Vzdálenosti mezi sousedními otvory pro nasává-
ní vzduchu v potrubí pro nasávání kouře musí
být shodné (maximální odchylka ±20 %).

– Průměry otvorů pro nasávání vzduchu se určují
samostatně pro každou větev potrubí. Průměry
závisí na celkovém počtu otvorů pro nasávání
vzduchu v dané větvi potrubí.

Délka větve
Pro zajištění rychlejší detekce je nejlepší zvolit několik
krátkých větví, raději než malé množství dlouhých větví
(vhodnější jsou potrubní systémy ve tvaru U a dvojité-
ho U).
Konfigurace potrubí
V závislosti na geometrii oblasti se nasávací potrubí na-
vrhuje jako potrubní systém ve tvaru I, U, M nebo dvoji-
tého U.

Poznámka
Návrh s identifikací zdroje požáru vyžaduje konfi-
guraci potrubí ve tvaru I.

Položka Označení

1 Potrubní systém I

2 Potrubní systém U

3 Potrubní systém M

4 Potrubní systém dvojité U

Další informace o následujících hlediscích plánování
použití hlásičů FCS‑320‑TM naleznete v návodu k obslu-
ze „FCS‑320‑TM Řada nasávacích kouřových hlásičů LSN
improved version“ (ID výrobku F.01U.130.928):

• Navrhování sledování toku vzduchu
• Stanovení citlivosti
• Omezení při navrhování
• Navrhování potrubí pro nasávání vzduchu
• Standardní navrhování potrubí
• Zjednodušené navrhování potrubí
• Navrhování pro nucený tok vzduchu
• Nastavení proudu ventilátoru
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Zahrnuté díly

Typ zařízení Mn
ožst
ví

Součásti

FCS‑320‑TM 1 Jednotka standardního nasávacího
kouřového hlásiče s indikátory LED
pro provozní režim, poruchu a po-
plach

FCS‑320‑TM-R 1 Jednotka standardního nasávacího
kouřového hlásiče s indikátory LED
pro provozní režim, poruchu, poplach
a identifikaci zdroje požáru

Poznámka
Patici s krytem FAS‑420‑TM‑HB je nutné pro
standardní jednotky objednat samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Napájení 15 až 30 V DC

Odběr proudu z pomoc-
ného napájení

Napětí ventilátoru

9 V 10,5 V 12 V

– Spouštěcí proud 150 mA 150 mA 150 mA

– V pohotovostním reži-
mu

90 mA 110 mA 130 mA

– Při poplachu 125 mA 135 mA 150 mA

Signalizace na zařízení

 FCS‑320‑TM FCS‑320‑TM‑R

Provoz Zelený indikátor
LED

Zelený indikátor
LED

Porucha Žlutý indikátor
LED

Žlutý indikátor
LED

Poplach Červený indikátor
LED

Červený indikátor
LED

Signalizace místa požáru – 5 červených indi-
kátorů LED (zóny
A–E)

Zobrazení úrovně kouře – –

Infračervený port Infračervený vysí-
lač/přijímač

Infračervený vysí-
lač/přijímač

Mechanické vlastnosti

Kónické spojení potrubí Ø 25 mm 1× nasávací potrubí
1× zpětné vedení vzduchu

• Nasávací potrubí 1 potrubí

• Zpětné vedení vzduchu 1 potrubí

Kabelové průchodky:  

• Boční stěny patice s krytem 8× M 20 a 2× M 25

• Zadní stěna patice s krytem 4× M 25

Rozměry (Š × V × H) 140 × 222 × 70 mm

Hmotnost Přibližně 0,8 kg

Materiál krytu Plast (ABS)

Barva krytu Papyrusová bílá (odstín
RAL 9018)

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529  

• Bez zpětného vedení vzdu-
chu

IP 20

• S částí potrubí 100 mm /
oblouk potrubí

IP 42

• Se zpětným vedením vzdu-
chu

IP 54

Přípustný rozsah teplot:  

• FAS‑420‑TM Nasávací
kouřový hlásič

−20 °C až +60 °C

• Potrubní systém z PVC 0 °C až +60 °C

• Potrubní systém z ABS −40 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost (nekon-
denzující)

Maximálně 95 %

Speciální funkce

Úroveň akustického výkonu (při na-
pětí ventilátoru 9 V)
EN27779, 1991

40 dB(A)

Citlivost odezvy (zastínění světla) 0,5 až 2,0 %/m

Životnost ventilátoru (při napětí
12 V a teplotě 24 °C)

60 000 hodin

Informace o objednání

FCS‑320‑TM Konvenční nasávací kouřový hlásič
S indikátory LED pro provozní režim, poruchu a poplach
Číslo objednávky FCS-320-TM

FCS‑320‑TM‑R Konvenční nasávací kouřový hlásič
S indikátory LED pro provozní režim, poruchu, poplach a
identifikaci zdroje požáru
Číslo objednávky FCS-320-TM-R

Hardwarové příslušenství

FCA‑320‑Relay Modul relé
Modul relé pro hlásič FCS‑320‑TM nebo FCS‑320‑TM-R
Číslo objednávky FCS-320-Relay

FCA‑320‑Reset Modul obnovení výchozího nastavení
Modul obnovení výchozího nastavení pro hlásiče
FCS‑320‑TP1, FCS‑320‑TP2 a FCS‑320‑TM
Číslo objednávky FCA-320-Reset

Testovací potrubí
Číslo objednávky RAS test pipe

Testovací adaptér
Číslo objednávky RAS test adapter

AF‑BR Značkovací pásky pro redukční fólie nasávání
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-BR
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AF‑3.6 Redukční fólie nasávání 3,6 mm
Cena za kus, obsah dodávky 10 kusů
Číslo objednávky TITANUS AF-3.6
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Fireray3000

 

Vlastnosti

u Dosah sledování 5 až 120 m (maximálně 100 m
podle normy DIN VDE 0833-2)

u Až 2 hlásiče na jednu řídicí jednotku systému

u Dva páry požárního a poruchového relé (jeden pro
každý hlásič)

u Vysílač a přijímač integrovány do kompaktního kry-
tu

u Integrovaný laserový systém pro seřízení

Zařízení Fireray3000 je optický lineární kouřový hlásič,
který detekuje světlý a tmavý kouř v celé oblasti na vzdá-
lenost 5 až 120 m (maximálně 100 m podle normy DIN
VDE 0833-2)
Je vhodné především pro použití ve velmi velkých a vy-
sokých halách, např. v leteckých hangárech a továrních
a podobných budovách, v nichž není možné použít bodo-
vé hlásiče.

Funkce

Vysílač vysílá neviditelné paprsky infračerveného světla,
které jsou pomocí čoček soustředěny do přijímače.

Detekce paprsků
Při maximální vzdálenosti 100 m (podle normy DIN VDE
0833-2) je průměr jádra světelného paprsku 3 m. Prů-
měr jádra je oblast kuželovitého infračerveného paprsku,
která umožňuje správnou činnost systému.
Pokud kouř přeruší paprsek, signál v přijímači se zeslabí
v závislosti na hustotě kouře. Je-li zeslabení větší než na-
stavená prahová hodnota a trvá déle než 5 s, spustí se
poplach.
Prahovou hodnotu poplachu lze nastavit na 25 % nebo
35 %, případně 50 % při použití optických hranolů.
Pomalé změny (např. znečištění optického systému) ne-
způsobí falešné poplachy, protože jsou vyváženy
prostřednictvím automatického řízení zisku. Aktuální
stav systému je porovnáván s referenční hodnotou a
v případě odchylek větších než 7 % je postupně upravo-
ván. Při výchozím nastavení se porovnání provádí kaž-
dých 90 minut.

Pomocí přepínače lze zvolit manuální nebo automatické
zrušení poplachu.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE Fireray3000

CPD 0786-CPD-21162 Fireray3000

Německo VdS G 212034 Fireray3000

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Obecné poznámky k instalaci a konfiguraci
• Pro připojení hlásiče Fireray3000 k síti LSN je vyža-

dován Konvenční vazební člen FLM‑420/4‑CON.
• Prostor mezi vysílačem a přijímačem musí zůstat

trvale volný pro průchod optického signálu, nesmí
být narušován pohybujícími se objekty (např. pod-
věsným jeřábem).

• Povrchy pro připevnění vysílače a přijímače musí být
stabilní a nesmí být vystaveny otřesům. Instalace by
neměla být prováděna na kovových površích, proto-
že se při změnách teploty roztahují a smršťují.

• Nepřístupné oblasti jsou sledovány pomocí sledova-
cích vysílačů a přijímačů, umístěných vně těchto ob-
lastí, přes okna do sledované oblasti. Otvor musí
mít průměr minimálně 20 cm nebo musí odpovídat
průměru paprsku.

Poznámka
Běžné tabule skla snižují účinný dosah systému
přibližně o 10 % na jednu tabuli.

• Při instalaci přijímače zajistěte, aby nedocházelo
k přímému pronikání slunečního nebo jiného světla
do optického systému. Běžné okolní světlo nemá na
přijímač vliv.

• Řídicí jednotku je nutné nainstalovat na snadno
přístupné místo. Musí být použit stíněný kabel. Ne-
smí být překročena maximální délka kabelu 100 m
k přijímači.

Akumulace tepla pod střechou může zabránit, aby kouř
vystoupal až ke stropu. Z tohoto důvodu musí být hlásič
nainstalován pod předpokládanou hranicí akumulované-
ho tepla. To může znamenat, že bude nutné zvýšit orien-
tační hodnoty DL uvedené v tabulce.

installation_for_smoke_plume

Ozn. Popis

A Strop

B Hřibovitý oblak
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C Akumulace tepla

D Infračervený paprsek

• Vzhledem k tomu, že kouř nestoupá od požáru
přímo vzhůru, ale spíše se šíří jako hřibovitý oblak
(v závislosti na proudění a akumulaci vzduchu), je
dosah sledování mnohem větší než průměr infračer-
veného paprsku.

• Boční dosah detekce je po obou stranách paprsku
7,5 m.

• Při plánování je nutné dodržet normy a směrnice
příslušné země.

Uspořádání hlásičů
Hlásiče musí být uspořádány podle následujících vzdále-
ností:

X1 Vzdálenost od stropu 0,3 až 0,6 m

X2 Vodorovná vzdálenost mezi hlá-
sičem a stěnou

Minimálně 0,5 m

X3 Vodorovná vzdálenost mezi dvě-
ma hlásiči pod sedlovou
střechou

 

Příklad: Sedlová střecha, sklon střechy 10°
X3 = 7,5 m + (7,5 m × 10 %)
X3 = 7,5 m + 0,75 m
X3 = 8,25 m

• Maximální vzdálenost mezi dvěma hlásiči s paralelní-
mi infračervenými paprsky je 15 m.

• Středová osa sledovacího paprsku nesmí být ve
vzdálenosti menší než 0,5 m od stěn, nábytku nebo
skladovaného zboží.

• Přijímače umožňují vychýlení paprsku až o 5° od
středové osy, aniž by došlo k zeslabení signálu.

Umístění hlásičů na rovných stropech

Montáž na rovný strop

Umístění hlásičů pod nakloněnou střechou

Montáž na nakloněnou střechu

Umístění hlásičů pod sedlovou střechou

Montáž na sedlovou střechu

Uspořádání hlásičů v souladu s normami VdS/VDE
• Počet kouřových hlásičů využívajících světelný pa-

prsek je nutné zvolit podle maximální plochy sledo-
vané oblasti A, která je uvedena v tabulce a nesmí
být překročena (vyhovuje normám VdS 2095 a
DIN VDE 0833‑2).

Výška místnosti
RH

X2 A X1 při
α < 20°

X1 při
α > 20°

Až do 6 m 6 m 1 200 m2 0,3 až
0,5 m

0,3 až
0,5 m

6 až 12 m 6,5 m 1 300 m2 0,4 až
0,7 m

0,4 až
0,9 m

12 až 16 m*)**) 7 m*)) 1 400 m2**) 0,6 až
0,9 m**)

0,8 až
1,2 m**
)

X2 = největší přípustná vodorovná vzdálenost libovolné-
ho bodu na stropu k nejbližšímu paprsku
A = maximální sledovaná oblast pro jeden hlásič (odpoví-
dá dvojnásobku součinu největší vodorovné vzdálenos-
ti DH a největší přípustné vzdálenosti mezi vysílačem
a přijímačem)
X1 = vzdálenost mezi hlásičem a stropem
α = úhel, který svírá střecha nebo strop s vodorovnou ro-
vinou; pokud má střecha různé úhly sklonu (např. pilové
střechy), používá se nejmenší sklon.
* V místnosti s výškou větší než 12 m je doporučeno
použít druhou úroveň sledování, v níž jsou hlásiče oproti
první úrovni sledování posunuty.
** Závisí na použití a okolních podmínkách (např. na ry-
chlosti požáru a šíření kouře).

• V závislosti na konstrukci střechy (rovná, zkosená
nebo sedlová) musí být hlásiče a přijímače
uspořádány podle sklonu střechy α a výšky místnos-
ti RH tak, aby světelný paprsek procházel podél
střechy ve vzdálenosti DL (viz tabulka).

Zahrnuté díly

Množ
ství

Součásti

1 Řídicí jednotka, lineární kouřový hlásič Fireray3000

1 Vysílač infračervených paprsků

1 Přijímač infračervených paprsků
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Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 12 až 36 V DC (± 10 %)

Odběr proudu  

• Řídicí jednotka v pohotovost-
ním režimu (s 1 nebo 2 přijíma-
či)

14 mA při 36 V DC

• Vysílač v pohotovostním reži-
mu

8 mA při 36 V DC

Řízení obnovení výchozího stavu
přerušením napájení

> 20 s

Požární a poruchové relé (zatíže-
ní kontaktu)

Odporové VFCO 2 A při 30 V

Mechanické vlastnosti

Indikátory LED:  

• Řídicí jednotka Červený = Požár
Žlutý = Porucha
Zelený = Systém je v pořádku

• Přijímač Červený = Požár
Indikátory LED seřízení pro
seřízení jednou osobou

Rozměry (š × v × h)  

• Vysílač a přijímač 78 × 77 × 161 mm

• Řídicí jednotka 203 × 124 × 72 mm

Kryt  

• Barva Světle šedá / černá

• Materiál C6600, nehořlavý

Hmotnost  

• Hlásič 500 g

• Odrazové zrcadlo s optickým
hranolem

100 g

• Řídicí jednotka 1 000 g

 

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 54

Přípustná provozní teplota –10 °C až 55 °C

 

Plánování

Přípustná vzdálenost mezi vysí-
lačem a přijímačem

5 až 100 m (minimální až maxi-
mální)

Počet hlásičů, které lze připojit
k jedné řídicí jednotce systému

2 vysílače a 2 přijímače

 

Speciální vlastnosti

Optická vlnová délka 850 nm

Informace o objednání

Fireray3000
Lineární kouřový hlásič – vysílač / přijímač pro vzdále-
nosti od 5 do 120 m (maximálně 100 m podle normy DIN
VDE 0833-2)
Číslo objednávky FIRERAY3000

Hardwarové příslušenství

Fireray3000-HD
Doplňková hlavice hlásiče
Číslo objednávky Fireray3000-HD
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Fireray5000-EN

Vlastnosti

u Rozšířený dosah sledování

u Až 2 hlásiče na jednu řídicí jednotku systému

u Dva páry požárního a poruchového relé (jeden pro
každý hlásič)

u Vysílač a přijímač integrovány do kompaktního kry-
tu

u Integrovaný laserový systém pro seřízení

Lineární kouřový hlásič Fireray5000-EN pokrývá vzdále-
nosti od 8 do 100 m. Odrazný hranol umožňuje přesnou
detekci kouřových částic v daném rozsahu vzdáleností.
Pro dosahy mezi 8 a 50 m postačuje jeden hranol. Pro
dosahy mezi 50 a 100 m jsou vyžadovány čtyři hranoly.
Doplňkové hranoly jsou obsaženy v Sadě pro dlouhý do-
sah FRay5000‑LR‑Kit.
Nejdůležitějšími oblastmi použití jsou velké haly, jako
jsou historické budovy, kostely, muzea, nákupní centra,
tovární haly, skladiště atd.
Lineární kouřový hlásič Fireray5000-EN je vhodný pro
použití v oblastech, v nichž není efektivní použití bodo-
vých hlásičů.
Lineární kouřový hlásič Fireray5000-EN lze rozšířit jed-
nou doplňkovou Hlavicí hlásiče FRAY5000-HEAD-EN.
Řídicí jednotka systému může řídit až dva hlásiče. Kaž-
dou hlavici lze naprogramovat samostatně.

Funkce

Vysílač vydává neviditelný paprsek infračerveného světla
(850 nm), který je soustředěn pomocí čočky. Světelný
paprsek je odrážen hranolem, který je připevněn naproti
vysílači, zpět do vysílacího a přijímacího zařízení.
Pokud je infračervený paprsek zastíněn kouřem a přijí-
maný signál klesne pod zvolenou prahovou hodnotu
(standardně po dobu 10 s, dobu lze nastavit), spustí hlá-
sič požární poplach a sepne se poplachové relé.
Citlivost lze upravit podle okolních podmínek. Výchozí
nastavení 25 % (citlivý), 35 % a 50 % (necitlivý) lze mě-
nit v krocích po 1 %. Nastavení každého hlásiče lze upra-
vit jednotlivě. Standardní nastavení je 35 %.

Poplachové relé může být nastaveno do režimu automa-
tického obnovení původního stavu nebo do režimu blo-
kování. 
Indikátory LED signalizují tři různé provozní stavy:

• Poplach
• Porucha
• Činnost

Všechny parametry jednotlivých hlavic hlásiče můžete
kontrolovat a nastavovat pomocí řídicí jednotky systému
a displeje LCD.
Pomalé změny provozních stavů (např. stárnutí součástí,
znečištění optiky atd.) nezpůsobí falešné poplachy, ale
jsou kompenzovány prostřednictvím automatického říze-
ní zisku. Každých 15 minut je stav systému porovnáván
s výchozí referenční hodnotou a v případě odchylky je
automaticky upravován až do hodnoty 0,17 dB/h. Při do-
sažení meze pro kompenzaci je generován signál poru-
chy (Porucha).
Pokud je infračervený paprsek zastíněn během 2 s, zastí-
nění je větší než 87 % a trvá 10 s nebo déle (hodnotu
může obsluha změnit), sepne se poruchové relé. Poru-
chy mohou být způsobeny překážkou v dráze paprsku,
zakrytím odrazového zrcadla atd. Jakmile je příčina po-
ruchy odstraněna, poruchové relé se rozpojí a po 5 s se
hlásič automaticky znovu nastaví do standardního reži-
mu provozu. Ústřednu EPS je třeba znovu nastavit samo-
statně.
Systém je vybaven výstupem poplachu, což je relé s bez-
potenciálovým přepínacím kontaktem.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE Firerey5000-EN

CPD 0832-CPD-0565 FireRay5000 Multi-
head

Německo VdS G208017 Fireray5000-EN

Belgie BOSEC TCC2-K803/c Fireray5000-EN

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Pro připojení k síti LSN je vyžadován jeden Konvenč-
ní vazební člen FLM‑420/4‑CON.

• Pro přímé připojení k ústředně EPS FPA-5000 je vy-
žadován jeden modul CZM 0004 A.

• Vždy musí být zachována přímá viditelnost mezi hlá-
sičem a odrazovým zrcadlem a nesmí být narušová-
na pohybujícími se objekty (např. podvěsným
jeřábem).

• Akumulace tepla pod střechou může zabránit kouři,
aby vystoupal až ke stropu. Z tohoto důvodu musí
být hlásič nainstalován pod předpokládanou hranicí
akumulovaného tepla. V souladu s tím musí být
překročeny orientační hodnoty pro vzdálenost X1
uvedené v tabulce.

• Povrch pro montáž hlásiče musí být pevný a nesmí
být vystaven otřesům. Pro instalaci nejsou vhodné
kovové podpěry, které mohou být ovlivňovány vyso-
kými nebo nízkými teplotami.

• Hlásič a odrazové zrcadlo se obvykle instalují ve stej-
né výšce a vzájemně se vyrovnávají. Široký úhel in-
fračerveného paprsku usnadňuje seřízení a umožňu-
je zajistit dlouhodobou a spolehlivou stabilitu.
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• Hlásič musí být připevněn v místě, kde není optický
systém hlásiče vystaven přímému slunečnímu světlu
ani umělému osvětlení. Běžné okolní světlo neovliv-
ňuje infračervený paprsek ani analýzu.

installation_for_smoke_plume

Ozn. Popis

A Strop

B Hřibovitý oblak

C Akumulace tepla

D Infračervený paprsek

• Vzhledem k tomu, že kouř nestoupá od požáru
přímo vzhůru, ale spíše se šíří jako hřibovitý oblak
(v závislosti na proudění a akumulaci vzduchu), je
dosah sledování mnohem větší než průměr infračer-
veného paprsku.

• Boční dosah detekce je po obou stranách paprsku
7,5 m.

• Při plánování je nutné dodržet normy a směrnice
příslušné země.

Uspořádání hlásičů
Hlásiče musí být uspořádány podle následujících vzdále-
ností:

X1 Vzdálenost od stropu 0,3 až 0,6 m

X2 Vodorovná vzdálenost mezi hlá-
sičem a stěnou

Minimálně 0,5 m

X3 Vodorovná vzdálenost mezi dvě-
ma hlásiči pod sedlovou
střechou

 

Příklad: Sedlová střecha, sklon střechy 10°
X3 = 7,5 m + (7,5 m × 10 %)
X3 = 7,5 m + 0,75 m
X3 = 8,25 m

• Maximální vzdálenost mezi dvěma hlásiči s paralelní-
mi infračervenými paprsky je 15 m.

• Středová osa sledovacího paprsku nesmí být ve
vzdálenosti menší než 0,5 m od stěn, nábytku nebo
skladovaného zboží.

• Odrazová zrcadla umožňují vychýlení paprsku až o
5° od středové osy, aniž by došlo k zeslabení signá-
lu.

Umístění hlásičů na rovných stropech

Montáž na rovný strop

Umístění hlásičů pod nakloněnou střechou

Montáž na nakloněnou střechu

Umístění hlásičů pod sedlovou střechou

Montáž na sedlovou střechu

Uspořádání hlásičů v souladu s normami VdS/VDE
• Počet kouřových hlásičů využívajících světelný pa-

prsek je nutné zvolit podle maximální plochy sledo-
vané oblasti A, která je uvedena v tabulce a nesmí
být překročena (vyhovuje normám VdS 2095 a
DIN VDE 0833‑2).

Výška místnosti
RH

X2 A X1 při
α < 20°

X1 při
α > 20°

Až do 6 m 6 m 1 200 m2 0,3 až
0,5 m

0,3 až
0,5 m

6 až 12 m 6,5 m 1 300 m2 0,4 až
0,7 m

0,4 až
0,9 m

12 až 16 m*)**) 7 m*)
)

1 400 m2
**)

0,6 až
0,9 m**)

0,8 až
1,2 m**)

X2 = největší přípustná vodorovná vzdálenost libovolné-
ho bodu na stropu k nejbližšímu paprsku
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A = maximální sledovaná oblast pro jeden hlásič (odpoví-
dá dvojnásobku součinu největší vodorovné vzdálenos-
ti DH a největší přípustné vzdálenosti hlásiče a odrazo-
vého zrcadla)
X1 = vzdálenost mezi hlásičem a stropem
α = úhel, který svírá střecha nebo strop s vodorovnou ro-
vinou; pokud má střecha různé úhly sklonu (např. pilové
střechy), používá se nejmenší sklon.
* V místnosti s výškou větší než 12 m je doporučeno
použít druhou úroveň sledování, v níž jsou hlásiče oproti
první úrovni sledování posunuty.
** Závisí na použití a okolních podmínkách (např. na ry-
chlosti požáru a šíření kouře).

• V závislosti na konstrukci střechy (rovná, zkosená,
sedlová) musí být hlásiče a odrazová zrcadla
uspořádány podle sklonu střechy α a výšky místnos-
ti RH tak, aby světelný paprsek procházel podél
střechy ve vzdálenosti DL (viz tabulka).

Zahrnuté díly

Mn
ožs
tví

Součásti

1 Lineární kouřový hlásič Fireray5000‑EN:
kompaktní zařízení s integrovaným vysílačem a přijímačem

1 Odrazný hranol

1 Řídicí jednotka

1 Instalační sada

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 14 V DC (– 10 %) až 36 V DC
(+ 10 %)

Odběr proudu  

• V pohotovostním režimu (1 hla-
vice hlásiče)

≤ 6 mA při 36 V DC

• V pohotovostním režimu (2 hla-
vice hlásiče)

≤ 8,5 mA při 36 V DC

• V režimu seřizování (s 1 nebo
2 hlavicemi hlásiče)

≤ 37 mA při 36 V DC

Řízení obnovení výchozího stavu
přerušením napájení

> 5 s

Poplachové relé (zatížení kon-
taktu)

100 mA při 36 V

Poruchové relé (zatížení kontak-
tu)

100 mA při 36 V

Mechanické vlastnosti

Indikátory LED  

• Poplach Bliká červeně každých 10 s

• Porucha Bliká žlutě každých 10 s

• Činnost Bliká zeleně každých 10 s

Rozměry (š × v × h)  

• Hlásič 134 × 131 × 134 mm

• Odrazové zrcadlo s optickým
hranolem

100 × 100 × 10 mm

• Řídicí jednotka 202 × 230 × 87 mm

Kryt  

• Barva Světle šedá / černá

• Materiál C6600, nehořlavý

Hmotnost  

• Hlásič 500 g

• Odrazové zrcadlo s optickým
hranolem

100 g

• Řídicí jednotka 1 000 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 54

Přípustná provozní teplota –10 °C až 55 °C

Plánování

Přípustná vzdálenost mezi hlási-
čem a odrazovým zrcadlem

8 až 50 m (minimální až maxi-
mální)

•Se Sadou pro dlouhý dosah
FRay5000‑LR‑Kit

50 až 100 m (minimální až maxi-
mální)

Boční dosah detekce 
(po obou stranách světelného
paprsku)

Maximálně 7,5 m (Dbejte na do-
držení místních směrnic!)

Počet hlásičů, které lze připojit
k jedné řídicí jednotce systému

1 až 2

Speciální vlastnosti

Optická vlnová délka 850 nm

Tolerance vychýlení od středové
osy

 

• Hlásič ±0,3°

• Odrazný hranol ±5,0°

Informace o objednání

Fireray5000-EN
Odrazný lineární kouřový hlásič s jednou hlavicí hlásiče
a jedním hranolem, dosahem 8 až 50 m (minimálně až
maximálně), vyhovující normě EN 54-12:2002. Pro dosa-
hy mezi 50 a 100 m jsou vyžadovány čtyři hranoly.
Číslo objednávky Fireray 5000
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FMC‑420RW Jednočinné
hlásiče požáru se
zdokonalenou technologií LSN

Vlastnosti

u Spuštění poplachu stisknutím černé značky nebo
rozbitím krycího skla

u Ochrana proti zranění pomocí fólie nalepené na
krycím skle

u Signalizace indikátorem LED při spuštění poplachu
nebo pro vyhodnocení zkoušky

u Identifikace jednotlivých hlásičů požáru

u Obslužné procedury pro dotazování hlásičů požáru
s vyhodnocením a vícenásobným přenosem

Jednočinné hlásiče požáru FMC‑420RW se používají
k manuálnímu spouštění a lze je zapojit na linku LSN.

Funkce

Jednočinné hlásiče požáru s krycím sklem:

Stisknutím černé značky (1) se rozbije krycí sklo (3) a
spustí poplach. Indikátor LED (2) začne blikat.
Výchozí stav jednočinných hlásičů požáru lze obnovit te-
stovacím klíčkem a výměnou krycího skla (3). Indikátor
LED (2) zhasne.

Jednočinné hlásiče požáru s obnovením výchozího
stavu:

Stisknutím černé značky (1) se spustí poplach. Popla-
chový stav je změněnou barvou okénka (4) a blikajícím
indikátorem LED (2).
Výchozí stav jednočinných hlásičů požáru lze obnovit po-
mocí testovacího klíčku. Indikátor LED (2) zhasne.

Identifikace jednotlivých hlásičů požáru
Výchozí stav jednočinných hlásičů požáru s krycím sklem
ani jednočinných hlásičů požáru s obnovením výchozího
stavu nelze obnovit na ústředně EPS.
Identifikace jednotlivých hlásičů požáru se zobrazením
adresy hlásiče na ústředně EPS zajišťuje rychlou lokali-
zaci spuštěného hlásiče požáru.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být připev-
něny na viditelných a snadno přístupných místech
podél nouzových a únikových cest (např. u východů,
na spojovacích chodbách, schodištích).

• Je nutné zachovat instalační výšku 1 400 mm
±200 mm, která se měří od středu manuálního tlačít-
kového hlásiče požáru k podlaze.

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být dosta-
tečně osvětlené denním nebo umělým světlem (včet-
ně nouzového osvětlení, je-li k dispozici).

• Maximální počet prvků LSN, které lze připojit, závisí
na množství proudu, které odebírají z datové linky
LSN. Limitní hodnoty by měly být převzaty z infor-
mací o výrobku dodaných s použitou ústřednou EPS.

• Měly by také být brány v úvahu normy, směrnice a
doporučení pro navrhování, které se týkají místa in-
stalace atd.

• Musí být dodrženy místní předpisy pro požární
ochranu.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FMC-420RW-GSGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem pro povrchovou montáž, červený

1 FMC-420RW-GSRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu pro povrchovou montáž, čer-
vený

1 FMC-420RW-GFGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem pro zápustnou montáž, červený

1 FMC-420RW-GFRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu pro zápustnou montáž, čer-
vený

1 FMC-420RW-GSGYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem pro povrchovou montáž, žlutý
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1 FMC-420RW-GSRYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu pro povrchovou montáž, žlu-
tý

1 FMC-420RW-GSGBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem pro povrchovou montáž, modrý

1 FMC-420RW-GSRBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu pro povrchovou montáž,
modrý

1 FMC-420RW-HSGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru pro
venkovní použití s krycím sklem pro povrchovou montáž,
červený/bílý

1 FMC-420RW-HSRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru pro
venkovní použití s obnovením výchozího stavu pro po-
vrchovou montáž, červený/bílý

Poznámka
Testovací klíček FMC‑KEY‑RW není součástí do-
dávky a musí být objednán samostatně.
Pro varianty se zápustnou montáží je nutné rá-
meček objednat samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 V DC až 33 V DC

Odběr proudu 0,4 mA

Mechanické součásti

Rozměry (v × š × h)  

• FMC‑420RW‑GFGRD,
FMC‑420RW‑GFRRD

107 mm × 107 mm × 38,5 mm

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

87 mm × 87 mm × 56 mm

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

87 mm × 87 mm × 56 mm

• FMC-420RW-HSGRD,
FMC-420RW-HSRRD

108 mm × 108 mm × 66 mm

Materiál krytu Plast, ASA

Barvy  

• Červený RAL 3001

• Modrá RAL 5005

• Žlutý RAL 1003

• Červená/bílá RAL 3001 / RAL 9003

Okolní podmínky

Třída krytí podle normy
EN 60529

IP 54

Třída krytí podle normy
EN 60529 pro
FMC-420RW-HSGRD
FMC-420RW-HSRRD

IP 67

Přípustná provozní teplota –25 °C až +70 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %

Informace o objednání

FMC‑420RW‑GSGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, červený
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
poplachu (typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GSGRD

FMC‑420RW‑GSRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, červený
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
poplachu (typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GSRRD

FMC‑420RW‑GFGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem pro zápustnou montáž, červený
pro vnitřní použití, přímé spouštění poplachu (typ A),
pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GFGRD

FMC‑420RW‑GFRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu pro zápustnou montáž,
červený
pro vnitřní použití, přímé spouštění poplachu (typ A),
pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GFRRD

FMC‑420RW‑GSGYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, žlutý
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
(typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GSGYE

FMC‑420RW‑GSRYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, žlutý
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
(typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GSRYE

FMC‑420RW‑GSGBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, modrý
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
(typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GSGBU

FMC‑420RW‑GSRBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, modrý
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
(typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-420RW-GSRBU

FMC-420RW-HSGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
pro venkovní použití s krycím sklem, červený/bílý
pro venkovní použití, povrchová montáž, přímé spouště-
ní poplachu (typ A)
Číslo objednávky FMC-420RW-HSGRD

FMC-420RW-HSRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
pro venkovní použití s obnovením výchozího stavu,
červený/bílý
pro venkovní použití, povrchová montáž, přímé spouště-
ní poplachu (typ A)
Číslo objednávky FMC-420RW-HSRRD
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Hardwarové příslušenství

FMC-BEZEL-RD Rámeček pro hlásič MCP RW, červený
Rámeček pro variantu hlásičů požáru RW určenou pro
zápustnou montáž.
1 jednotka = 4 rámečky
Číslo objednávky FMC-BEZEL-RD

FMC-BEZEL-WH Rámeček pro hlásič MCP RW, bílý
Rámeček pro variantu hlásičů požáru RW určenou pro
zápustnou montáž.
1 jednotka = 4 rámečky
Číslo objednávky FMC-BEZEL-WH

FMC‑SPACER‑RWRD Distanční podložka, červená
Pro variantu hlásičů požáru RW určenou pro zápustnou
montáž. Používá se ke zvětšení prostoru pro uložení ka-
belů.
1 balení = 5 distančních podložek
Číslo objednávky FMC-SPACER-RWRD

FMC‑SPGL‑RW Náhradní skla
Náhradní skla pro všechny tlačítkové hlásiče požáru RW.
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-RW

FMC‑SIGN‑RW Štítek „mimo provoz“
Používá se místo krycího skla, pokud není hlásič požáru
připraven k použití.
1 balení = 5 štítků
Číslo objednávky FMC-SIGN-RW

FMC‑KEY‑RW Testovací klíček
Klíček lze použít k otevření, kontrole a obnovení výchozí-
ho stavu manuálních hlásičů požáru.
1 balení = 1 klíček
Číslo objednávky FMC-KEY-RW

FMC‑FLAP‑RW Průhledný výklopný kryt
Chrání před náhodným spuštěním poplachu a je opatřen
plombou.
1 balení = 5 krytů
Číslo objednávky FMC-FLAP-RW
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FMC‑210‑DM Dvojčinné
tlačítkové hlásiče požáru

Vlastnosti

u Nastavení manuálního tlačítkového hlásiče požáru
po spuštění poplachu

u Možnost automatického nebo manuálního přiděle-
ní adresy hlásiče prostřednictvím otočných přepí-
načů

u Indikátor LED pro poplach nebo vyhodnocení
zkoušky

u Obslužné procedury pro dotazování tlačítkových
hlásičů požáru s vyhodnocením a vícenásobným
přenosem

u Identifikace jednotlivých tlačítkových hlásičů požá-
ru

Manuální tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑DM se pou-
žívají pro manuální spouštění a jsou nasazovány v sítích
LSN (Local SecurityNetwork) a LSN improved. Manuální
tlačítkové hlásiče požáru typu H jsou určeny pro venkov-
ní nasazení, manuální tlačítkové hlásiče požáru typu G
jsou určeny pro vnitřní nasazení.

Funkce

Při poplachu je třeba nejprve rozbít krycí sklo (2) a poté
silně stisknout tlačítko (3) manuálního tlačítkového hlá-
siče požáru. Tím se aktivuje mikrospínač pro spuštění
poplachu a začne blikat indikátor LED (4). Mechanismus
zadrží tlačítko hlásiče požáru stisknuté.

Výchozí stav manuálního tlačítkového hlásiče požáru lze
obnovit pomocí resetovací páčky (5) nebo zavřením
dvířek (1) manuálního tlačítkového hlásiče požáru. Indi-
kátor LED (4) zhasne.
Tato akce nezruší signalizaci na ústředně EPS.
Identifikace jednotlivých hlásičů požáru se zobrazením
adresy hlásiče na ústředně EPS zajišťuje rychlou lokali-
zaci spuštěného hlásiče požáru.

Varianty
Manuální tlačítkové hlásiče požáru pro venkovní a vnitřní
použití mají identickou konstrukci. Manuální tlačítkové
hlásiče požáru pro vnitřní použití (typ G) jsou dostupné
v červené, modré a žluté barvě, zatímco manuální tlačít-
kové hlásiče požáru pro venkovní použití (typ H) jsou do-
stupné v červené a modré barvě.
Manuální tlačítkové hlásiče požáru typu H jsou vybaveny
mimořádně odolnou deskou s plošnými spoji pokrytou
parylenovou vrstvou.

Vlastnosti technologie LSN improved
Manuální tlačítkové hlásiče požáru nabízejí všechny
funkce technologie LSN improved:

• Flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• Automatické nebo manuální adresování hlásičů voli-
telné pomocí otočného přepínače, v obou případech
s automatickou detekcí nebo bez ní

• Lze použít stíněné i nestíněné kabely
• Délka kabelu až 3 000 m (s modulem LSN 1500 A)
• Zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami

Certifikáty a osvědčení

Označení typu Vyhovuje normám

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

Oblast Certifikace

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

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

CE

CPD 0786-CPD-20293 FMC-210-DM-G/H-
R

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

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

Německo VdS G 206100 FMC-210_EST-G-
B_G206100

VdS G 206098 FMC-210_DM-G-R/-H-
R_G206098

VdS G 206099 FMC-210_DM-G-
Y_G206099

Polsko CNBOP 1505/2013 FMC-210 DM-G-R,
FMC-210 DM-H-R
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Oblast Certifikace

Česká repu-
blika

TZÚS 080_12987 FMC-210

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

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

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být připev-
něny na viditelných a snadno přístupných místech
podél nouzových a únikových cest (např. u východů,
na spojovacích chodbách, schodištích).

• Je nutné dodržet instalační výšku 1 400 mm
±200 mm, která se měří od středu manuálního hlási-
če požáru k podlaze.

• Manuální hlásiče požáru musí být dostatečně osvě-
tlené denním nebo umělým světlem (včetně nouzo-
vého osvětlení, je-li k dispozici).

• Maximální počet prvků LSN, které lze připojit, závisí
na množství proudu, které odebírají z datové linky
LSN. Limitní hodnoty by měly být převzaty z infor-
mací o výrobku dodaných s použitou ústřednou EPS.

• Je nutné vzít v úvahu další normy, směrnice a dopo-
ručení pro plánování, pokud jde o místo instalace,
atd. (více informací naleznete v příručce hlásiče po-
žáru).

• Musí být dodrženy místní předpisy pro požární
ochranu.

Instalace
• Kabelový průchod může být instalován na povrchu

nebo se zapuštěním.

• Instalaci do skříní s požárními hadicemi lze provést
třemi způsoby:

Čís. Popis

1 Instalační hloubka verze 1: přibližně 40 mm

2 Instalační hloubka verze 2: 14 mm

3 Instalační hloubka verze 3: minimálně 30 mm

Zahrnuté díly

Označení typu Součást

FMC‑210‑DM‑G‑R
Typ G, červený

Manuální tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, nepřímé spouštění (typ B), červená
barva krytu

FMC‑210‑DM‑H‑R
Typ H, červený

Manuální tlačítkový hlásič požáru pro venkovní
použití, nepřímé spouštění (typ B), červená
barva krytu

FMC‑210‑DM‑G‑B
Typ G, modrý

Manuální tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, nepřímé spouštění (typ B), modrá bar-
va krytu

FMC‑210‑DM‑H‑B
Typ H, modrý

Manuální tlačítkový hlásič požáru pro venkovní
použití, nepřímé spouštění (typ B), modrá bar-
va krytu

FMC‑210‑DM‑G‑Y
Typ G, žlutý

Manuální tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, nepřímé spouštění (typ B), žlutá barva
krytu

FMC‑210‑EST‑G‑B
Typ G, modrý

Elektronické vypínací zařízení pro vnitřní pou-
žití, nepřímé spouštění (typ B), modrá barva
krytu
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Poznámka
Klíč je nutné objednat samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 24 V DC (15 až 33 V DC)

Odběr proudu 0,4 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry (š × v × h) 135 × 135 × 40 mm
 

Materiál krytu Plast, ASA

Barvy Červená, odstín RAL 3001
Modrá, odstín RAL 5005
Žlutá, odstín RAL 1003

Hmotnost Přibližně 235 g

Požadavky na prostředí

Třída krytí podle EN 60529  

• Typ H (venkovní použití) IP 54

• Typ G (vnitřní použití) IP 52

Norma  

• 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

Přípustná provozní teplota  

• Typ H (venkovní použití) -25 až +70 °C
 

• Typ G (vnitřní použití) -10 až +55 °C
 

Informace o objednání

FMC‑210‑DM‑H‑R Typ H, červený
Manuální tlačítkový hlásič požáru pro venkovní použití,
nepřímé spouštění poplachu (typ B), pro sítě LSN im-
proved
Číslo objednávky FMC-210-DM-H-R

FMC‑210‑DM‑G‑B Typ G, modrý
Manuální tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní použití,
nepřímé spouštění (typ B), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-210-DM-G-B

FMC‑210‑DM‑H‑B Typ H, modrý
Manuální tlačítkový hlásič požáru pro venkovní použití,
nepřímé spouštění (typ B), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-210-DM-H-B

FMC‑210‑DM‑G‑Y Typ G, žlutý
Manuální tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní použití,
nepřímé spouštění (typ B), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-210-DM-G-Y

FMC‑210‑EST‑G‑B Typ G, modrý
Elektronické vypínací zařízení pro vnitřní použití,
nepřímé spouštění (typ B), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-210-EST-G-B

Hardwarové příslušenství

FMX‑FSO‑LSN Sady prostřižených samolepicích fólií
(čistých)
Pro označovací pole manuálních tlačítkových hlásičů po-
žáru řady FMC‑210.
1 balení = 10 listů
Číslo objednávky FMX-FSO-LSN

FMC‑FST‑DE Potištěné označovací fólie pro horní ozna-
čovací pole
Pro žluté a modré manuální tlačítkové hlásiče požáru řad
FMC‑120 a FMC‑210, 1 balení = 5 listů
Číslo objednávky FMC-FST-DE

FMC‑SPGL‑DEIL Náhradní skla
Pro manuální hlásiče požáru řad DM, DKM, SKM,
FMC‑120 a FMC‑210
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-DEIL

Klíč pro hlásiče požáru typů G a H
je vyroben z červeného plastu (ASA)
Číslo objednávky FMM-KEY-Form G/H
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FMC‑210‑SM Jednočinné
tlačítkové hlásiče požáru

Vlastnosti

u Spuštění poplachu rozbitím krycího skla

u Možnost automatického nebo manuálního přiděle-
ní adresy hlásiče prostřednictvím otočných přepí-
načů

u Indikátor LED pro poplach nebo vyhodnocení
zkoušky

u Obslužné procedury pro dotazování hlásičů požáru
s vyhodnocením a vícenásobným přenosem

u Identifikace jednotlivých hlásičů požáru

Jednočinné tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑SM se
používají pro manuální spouštění a lze je použít v sítích
LSN (Local SecurityNetwork) a LSN improved. Jednočin-
né tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑SM jsou určeny
pro vnitřní nasazení.

Funkce

Při použití jednočinných tlačítkových hlásičů požáru do-
jde ke spuštění poplachu po rozbití skleněné destič-
ky (2) a vyskočení tlačítka (3).
Tím se aktivuje mikrospínač pro spuštění poplachu a za-
čne blikat indikátor LED (4).
Výchozí stav tlačítka (3) hlásiče požáru lze obnovit vlože-
ním nového krycího skla (2) a zavřením dvířek (1) jedno-
činného hlásiče požáru. Indikátor LED (4) zhasne.
Tato akce nezruší signalizaci na ústředně EPS.

Identifikace jednotlivých tlačítkových hlásičů požáru se
zobrazením adresy hlásiče na ústředně EPS zajišťuje ry-
chlou lokalizaci spuštěného hlásiče požáru.

Certifikáty a osvědčení

Pro tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑SM‑G‑R byla pod-
ána žádost o schválení podle norem

• EN 54‑11:2001/A1:2005
• EN 54‑17:2005

Oblast Certifikace

Evropa CPD 0786-CPD-20316 FMC-210-SM-G-R

Německo VdS G 207008 FMC-210-SM-G-
R_G207008

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru je třeba viditelně
instalovat v únikových cestách ( např. východech,
chodbách, schodištích) tak, aby byly snadno
přístupné.

• Je nutné dodržet instalační výšku 1 400 mm
±200 mm, která se měří od středu manuálního hlási-
če požáru k podlaze.

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být dosta-
tečně osvětlené denním nebo umělým světlem (včet-
ně nouzového osvětlení, je-li k dispozici).

• Maximální počet prvků LSN, které lze připojit, závisí
na množství proudu, které odebírají z datové linky
LSN. Limitní hodnoty by měly být převzaty z infor-
mací o výrobku dodaných s použitou ústřednou EPS.

• Měly by být vzaty v úvahu také další standardy,
směrnice a doporučení k návrhu týkající se místa in-
stalace atd. (viz příručka Detekce ohně).

• Musí být dodrženy místní předpisy pro požární
ochranu.

Poznámky k instalaci v souladu s normami VdS/VDE
• Vzdálenost mezi manuálními tlačítkovými hlásiči po-

žáru by neměla být větší než 100 m podle normy
DIN 14675 nebo 80 m podle směrnice VdS.

• V oblastech s vysokým nebezpečím by měly být ma-
nuální hlásiče požáru instalovány ve vzdálenosti ma-
ximálně 40 m (VDE 0833 Část 2, Bod 7.2.6).

Instalace
• Kabelový průchod může být instalován na povrchu

nebo se zapuštěním.

• Instalaci do skříní s požárními hadicemi lze provést
třemi způsoby:
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Čís. Popis

1 Instalační hloubka verze 1: přibližně 40 mm

2 Instalační hloubka verze 2: 14 mm

3 Instalační hloubka verze 3: minimálně 30 mm

Zahrnuté díly

Označení typu Součást

FMC‑210‑SM‑G‑B
Typ G, modrý

Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, přímé spouštění (typ A)

FMC‑210‑SM‑G‑R
Typ G, červený

Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, přímé spouštění (typ A)

Poznámka
Klíč je nutné objednat samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu 0,4 mA

Mechanické vlastnosti

Rozměry (V × Š × H) 135 × 135 × 40 mm

Materiál krytu Plast, ASA

Barvy  

• FMC-210-SM-G-R Červená, odstín RAL 3001

• FMC-210-SM-G-B Modrá, odstín RAL 5005

Hmotnost Přibližně 235 g

Požadavky na prostředí

Třída krytí podle EN 60529 IP 52

Přípustná provozní teplota -10 až +55 °C

Informace o objednání

FMC‑210‑SM‑G‑R Typ G, červený
Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní použití,
přímé spouštění poplachu (typ A), pro sítě LSN impro-
ved
Číslo objednávky FMC-210-SM-G-R

FMC‑210‑SM‑G‑B Typ G, modrý
Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní použití,
přímé spouštění (typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-210-SM-G-B

Hardwarové příslušenství

FMX‑FSO‑LSN Sady prostřižených samolepicích fólií
(čistých)
Pro označovací pole manuálních tlačítkových hlásičů po-
žáru řady FMC‑210.
1 balení = 10 listů
Číslo objednávky FMX-FSO-LSN

FMC‑FST‑DE Potištěné označovací fólie pro horní ozna-
čovací pole
Pro žluté a modré manuální tlačítkové hlásiče požáru řad
FMC‑120 a FMC‑210, 1 balení = 5 listů
Číslo objednávky FMC-FST-DE

FMC‑SPGL‑DEIL Náhradní skla
Pro manuální hlásiče požáru řad DM, DKM, SKM,
FMC‑120 a FMC‑210
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-DEIL

Klíč pro hlásiče požáru typů G a H
je vyroben z červeného plastu (ASA)
Číslo objednávky FMM-KEY-Form G/H
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FMC‑300RW Jednočinné
tlačítkové hlásiče požáru

Vlastnosti

u Spuštění poplachu stisknutím černé značky nebo
rozbitím krycího skla

u Ochrana proti zranění pomocí fólie nalepené na
krycím skle

u Signalizace indikátorem LED při spuštění poplachu
nebo pro vyhodnocení zkoušky

Jednočinné tlačítkové hlásiče požáru FMC‑300RW využí-
vají konvenční technologii a používají se k manuálnímu
spouštění poplachů.

Funkce

Jednočinné hlásiče požáru s krycím sklem:

Stisknutím černé značky (1) se rozbije krycí sklo (3) a
spustí poplach. Indikátor LED (2) začne blikat.
Výchozí stav jednočinných hlásičů požáru lze obnovit te-
stovacím klíčkem a výměnou krycího skla (3). Indikátor
LED (2) zhasne.

Jednočinné hlásiče požáru s obnovením výchozího
stavu:

Stisknutím černé značky (1) se spustí poplach. Popla-
chový stav je signalizován červeným okénkem (4) a blika-
jícím indikátorem LED (2).
Výchozí stav jednočinných hlásičů požáru lze obnovit po-
mocí testovacího klíčku. Indikátor LED (2) zhasne.

Certifikáty a osvědčení

Podána žádost o schválení podle normy EN 54‑11:2001/
A1:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FMC-300-RW-GSGRD / -GSRRD / -
R1RD /-R2RD

CE FMC-300RW-GSGYE/BU, -GSRYE/BU

CPD 0786-CPD-20332 FMC-300RW

Německo VdS G 207086 FMC-300RW

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být připev-
něny na viditelných a snadno přístupných místech
podél nouzových a únikových cest (např. u východů,
na spojovacích chodbách, schodištích).

• Je nutné zachovat instalační výšku 1 400 mm
±200 mm, která se měří od středu manuálního tlačít-
kového hlásiče požáru k podlaze.

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být dosta-
tečně osvětlené denním nebo umělým světlem (včet-
ně nouzového osvětlení, je-li k dispozici).

• Maximální počet prvků LSN, které lze připojit, závisí
na množství proudu, které odebírají z datové linky
LSN. Limitní hodnoty by měly být převzaty z infor-
mací o výrobku dodaných s použitou ústřednou EPS.

• Měly by také být brány v úvahu normy, směrnice a
doporučení pro navrhování, které se týkají místa in-
stalace atd.

• Musí být dodrženy místní předpisy pro požární
ochranu.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FMC-300RW-GSGBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, modrý

1 FMC-300RW-GSRBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, modrý

1 FMC-300RW-GSGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, červený
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1 FMC-300RW-GSRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, červený

1 FMC-300RW-GSGYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, žlutý

1 FMC-300RW-GSRYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, žlutý

Poznámka
Testovací klíček FMC‑KEY‑RW není součástí do-
dávky a musí být objednán samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 20 V DC
(8,5 V DC až 30 V DC)

Odběr proudu Určen příslušným zabezpečova-
cím systémem

Poplachový odpor 820 Ω ±10 %
(8,5 V DC až 30 V DC)

Mechanické součásti

Rozměry (v × š × h) 87 mm × 87 mm × 56 mm
 

Materiál krytu Plast, ASA

Barvy  

• Červený RAL 3001

• Modrá RAL 5005

• Žlutý RAL 1003

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 54

Přípustná provozní teplota –25 °C až +70 °C

Informace o objednání

FMC‑300RW‑GSGBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, modrý
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
(typ A), konvenční technologie
Číslo objednávky FMC-300RW-GSGBU

FMC‑300RW‑GSRBU Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, modrý
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
(typ A), konvenční technologie
Číslo objednávky FMC-300RW-GSRBU

FMC‑300RW‑GSGRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, červený
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
poplachu (typ A), konvenční technologie
Číslo objednávky FMC-300RW-GSGRD

FMC‑300RW‑GSRRD Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, červený
pro vnitřní použití, povrchová montáž, přímé spouštění
poplachu (typ A), konvenční technologie
Číslo objednávky FMC-300RW-GSRRD

FMC‑300RW‑GSGYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s krycím sklem, žlutý
pro vnitřní použití ve vnitřních prostorech, povrchová
montáž, přímé spouštění (typ A), konvenční technologie
Číslo objednávky FMC-300RW-GSGYE

FMC‑300RW‑GSRYE Manuální tlačítkový hlásič požáru
s obnovením výchozího stavu, žlutý
pro vnitřní použití ve vnitřních prostorech, povrchová
montáž, přímé spouštění (typ A), konvenční technologie
Číslo objednávky FMC-300RW-GSRYE

Hardwarové příslušenství

FMC-BEZEL-RD Rámeček pro hlásič MCP RW, červený
Rámeček pro variantu hlásičů požáru RW určenou pro
zápustnou montáž.
1 jednotka = 4 rámečky
Číslo objednávky FMC-BEZEL-RD

FMC-BEZEL-WH Rámeček pro hlásič MCP RW, bílý
Rámeček pro variantu hlásičů požáru RW určenou pro
zápustnou montáž.
1 jednotka = 4 rámečky
Číslo objednávky FMC-BEZEL-WH

FMC‑SPACER‑RWRD Distanční podložka, červená
Pro variantu hlásičů požáru RW určenou pro zápustnou
montáž. Používá se ke zvětšení prostoru pro uložení ka-
belů.
1 balení = 5 distančních podložek
Číslo objednávky FMC-SPACER-RWRD

FMC‑SPGL‑RW Náhradní skla
Náhradní skla pro všechny tlačítkové hlásiče požáru RW.
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-RW

FMC‑SIGN‑RW Štítek „mimo provoz“
Používá se místo krycího skla, pokud není hlásič požáru
připraven k použití.
1 balení = 5 štítků
Číslo objednávky FMC-SIGN-RW

FMC‑KEY‑RW Testovací klíček
Klíček lze použít k otevření, kontrole a obnovení výchozí-
ho stavu manuálních hlásičů požáru.
1 balení = 1 klíček
Číslo objednávky FMC-KEY-RW

FMC‑FLAP‑RW Průhledný výklopný kryt
Chrání před náhodným spuštěním poplachu a je opatřen
plombou.
1 balení = 5 krytů
Číslo objednávky FMC-FLAP-RW
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FMX‑FSO‑LSN Sady
prostřižených samolepicích
fólií (čistých)

Pro označovací pole manuálních tlačítkových hlásičů po-
žáru řady FMC‑210.
1 balení = 10 listů
Vhodné pro tisk ve standardních laserových tiskárnách.
Vyžadovaný tiskový soubor je k dispozici na disku s pro-
gramem WinPara.

Informace o objednání

FMX‑FSO‑LSN Sady prostřižených samolepicích fólií
(čistých)
Pro označovací pole manuálních tlačítkových hlásičů po-
žáru řady FMC‑210.
1 balení = 10 listů
Číslo objednávky FMX-FSO-LSN
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FMC‑FST‑DE Potištěné
označovací fólie pro horní
označovací pole

Pro žluté a modré manuální tlačítkové hlásiče požáru řad
FMC‑120 a FMC‑210.
1 balení = 5 listů
Všechny označovací fólie splňují požadavky normy
EN 12094‑3 (pro použití v plynových hasicích systé-
mech).

Informace o objednání

FMC‑FST‑DE Potištěné označovací fólie pro horní ozna-
čovací pole
Pro žluté a modré manuální tlačítkové hlásiče požáru řad
FMC‑120 a FMC‑210, 1 balení = 5 listů
Číslo objednávky FMC-FST-DE
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FMC‑SPGL‑DEIL Náhradní skla
 

Pro manuální hlásiče požáru řad DM, DKM, SKM,
FMC‑120 a FMC‑210
1 balení = 5 náhradních skel

Informace o objednání

FMC‑SPGL‑DEIL Náhradní skla
Pro manuální hlásiče požáru řad DM, DKM, SKM,
FMC‑120 a FMC‑210
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-DEIL
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Konvenční manuální hlásiče
požáru pro oblasti
s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebez-
pečím výbuchu se používají k manuálnímu spuštění po-
plachu v zónách 1 a 2 oblastí s nebezpečí výbuchu.
Hlásiče požáru typu K jsou zapouzdřené, jiskrově bez-
pečné hlásiče, které nevyžadují žádné bezpečnostní ba-
riéry.
Manuální hlásiče požáru DM 1103 B‑Ex pro zóny s ne-
bezpečím výbuchu musí být připojeny přes Bezpečnost-
ní bariéru SB 3, včetně Vstupního/výstupního modulu
DCA1192 (viz přehled systému).

Přehled systému

Pro hlásiče DM 1103 B‑Ex:

Poz. Popis

1 Oblast bez nebezpečí výbuchu

2 Oblast s nebezpečím výbuchu zóna 1 nebo 2

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE DM 1103

CE DKM2014

Oblast Certifikace

BASEE-
FA

Ex 98E2304 DM 1103 B-Ex

Německo VdS G 297060 DKM 2014/2-ex/-GLU

VdS G 295036 DM 1103 B-Ex

PTB 97 ATEX 3197 DKM 2014/2 /
DKM 2014/2-GLU

Technické specifikace

DKM 2014/2‑ex Manuální hlásič požáru typu K
DKM 2014/2‑ex‑UGM Manuální hlásič požáru typu K
pro připojení ke UGM

Provozní napětí 24 V DC

Spínací kontakt Typ 366 (zapouzdřený), II 2 G
EEx d II C

Maximální zatížení kontaktu 5 A / 250 V AC
0,25 A / 250 V DC

Vstup kabelu • 1× M16 × 1,5, utahovací
průměr 4–8 mm, EEx e II

• Záslepka: 1× M16 × 1,5
EEx e II

Materiál krytu Polyester, zesílený skleněnými
vlákny

Barvy Červená, odstín RAL 3001

Rozměry (Š × V × H) 136 × 138 × 88 mm

Hmotnost Přibližně 1 800 g

Třída krytí podle EN 60529 IP 66

Přípustná provozní teplota −25 °C až +40 °C

Klasifikace prostř. výbušnosti Eex emd IIC T6

Osvědčení o zkoušce / Číslo PTB 97-37001

Schválení ATEX číslo PTB 97 ATEX 3197

DM 1103 B‑Ex Manuální hlásič požáru

Provozní napětí 16 až 28 V DC

Kabelový průchod Se závitem PG 11 (2×)

Připojovací svorky 0,2 až 1,5 mm

Materiál krytu Plast, PC (vyztužený vláknem)

Barva Červená, odstín RAL 3000

Rozměry (Š × V × H) 134,4 × 134,4 × 43,5 mm

Hmotnost Přibližně 200 g

Třída krytí podle EN 60529 IP 54

Přípustná provozní teplota −25 °C až +60 °C

Přípustná skladovací teplota −30 °C až +75 °C

Přípustná relativní vlhkost ≤ 100 % při T ≤ 34 °C

Klasifikace výbušnosti EEx ib IIC T4
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Informace o objednání

DKM 2014/2‑ex Manuální hlásič požáru typu K
pro oblasti s nebezpečím výbuchu, povrchová montáž,
nepřímé spouštění poplachu, konvenční technologie
Číslo objednávky DKM 2014/2-ex

Klíč pro hlásič požáru typu K
Číslo objednávky FMX-7743.0.0500

DKM 2014/2‑ex‑UGM Manuální hlásič požáru typu K
pro připojení ke UGM
pro oblasti s nebezpečím výbuchu, povrchová montáž,
nepřímé spouštění poplachu
Číslo objednávky DKM 2014/2-ex-UGM

Klíč pro hlásič požáru typu K
Číslo objednávky FMX-7743.0.0500

DM 1103 B‑Ex Manuální hlásič požáru
pro zóny 1 a 2 oblastí s nebezpečím výbuchu, konvenční
technologie
Číslo objednávky DM1103B-Ex

SB3 Bezpečnostní bariéra s vstupním/výstupním mo-
dulem DCA1192
omezuje elektrickou energii mezi nebezpečnými a bez-
pečnými elektrickými obvody
Číslo objednávky SB3

Hardwarové příslušenství

FMC‑SPGL‑DEIL Náhradní skla
Pro manuální hlásiče požáru řad DM, DKM, SKM,
FMC‑120 a FMC‑210
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-DEIL
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SB3 Bezpečnostní bariéra
s vstupním/výstupním
modulem DCA1192

 

Funkce

Bezpečnostní bariéra SB3 omezuje elektrickou energii
mezi jiskrově bezpečnými a jiskrově nebezpečnými elek-
trickými obvody, a tím zabraňuje vznícení směsí plynů
elektrickými jiskrami.
Bezpečnostní bariéra musí být vždy instalována vně ob-
lasti, kde hrozí nebezpeční výbuchu.
Vstupní/výstupní modul DCA1192 zajišťuje galvanické
oddělení ústředny EPS a Bezpečnostní bariéry SB3.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 SB3 Bezpečnostní bariéra

1 Instalační sada pro bariéru SB3

1 DCA1192 Vstupní/výstupní modul

1 Koncový držák pro modul DCA1192

1 EOL22(Ex) Zakončovací člen dodaný s modulem
DCA1192

2 Kryt s víčkem

Technické specifikace

SB3 Bezpečnostní bariéra s krytem

Maximální napětí 28 V DC

Maximální přípustný proud 100 mA

Maximální výstup 0,7 W

Průřez vodiče 0,2 mm2 až 2,5 mm2

Kabelové průchodky PG 16 (6×)

Rozměry (Š x V x H) 135 × 135 × 65  mm

Materiál krytu Plast, PC (vyztužený vláknem)

Barva krytu Bílá, odstín RAL 9010

Hmotnost Přibližně 450 g

Třída krytí podle EN 60529 IP 56

Přípustná provozní teplota –25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota –30 °C až +75 °C

Ochrana proti vznícení podle
EN 50014/20

Jiskrová bezpečnost EEx ia IIC /
IIB

DCA1192 Vstupní/výstupní modul s krytem

Externí napájení  

• Provozní napětí 18 až 32 V DC

• Odběr proudu Maximálně 5 mA

• Odpor linky 50 až 250 Ω

• Zakončovací člen EOL22(Ex)

Zakončovací člen  

• Provozní napětí 18 až 22 V DC

• Klidový proud ≤ 45 mA

• Provozní proud ≤ 150 mA

• Odpor linky 50 až 250 Ω

• Zakončovací člen EOL22(Ex)

Průřez vodiče 0,2 mm2 až 2,5 mm2

Kabelové průchodky PG 16 (6×)

Materiál krytu Plast, PC (vyztužený vláknem)

Barva krytu Bílá, odstín RAL 9010

Rozměry (Š x V x H) 135 × 135 × 65  mm

Hmotnost Přibližně 425 g

Třída krytí podle EN 60529 IP 56

Přípustná provozní teplota –25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota –30 °C až +75 °C

Přípustná relativní vlhkost ≤ 100 % při T ≤ 34 °C

Informace o objednání

SB3 Bezpečnostní bariéra s vstupním/výstupním mo-
dulem DCA1192
omezuje elektrickou energii mezi nebezpečnými a bez-
pečnými elektrickými obvody
Číslo objednávky SB3
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Vazební členy a zakončova-

cí moduly
8

 

 

Vazební moduly LSN řada 420 258

 

Zakončovací moduly 291

 

www.boschsecurity.com Bosch Security Systems B.V.



FLM‑420/4‑CON Konvenční
čtyřvodičové vazební členy
LSN

Vlastnosti

u Možnost použití s rozsáhlou řadou konvenčních
hlásičů

u Sledování poplachů, zkratů a přerušení vodičů u
primárních linek

u Konvenční hlásiče mohou být připojeny ve dvou
rozvětvených vedeních nebo v jednom kruhovém
vedení

u Pro každé rozvětvené vedení lze naprogramovat in-
dividuální parametry hlásičů

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Konvenční vazební členy FLM‑420/4‑CON umožňují
připojit konvenční hlásiče k ústřednám EPS sítě LSN
prostřednictvím čtyřvodičové napájecí sítě LSN (sítě
LSN s externím napájecím zdrojem).
Vazební členy řady 420 byly speciálně vyvinuty pro
připojení k místní zabezpečovací síti LSN (Local Securi-
tyNetwork) improved version a poskytují rozšířené funk-
ce. V režimu classic, zvoleném pomocí integrovaných ot-
očných přepínačů, mohou být vazební členy připojeny ke
všem ústřednám EPS sítě LSN classic.

Přehled systému

Popis Připojení

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (vstup/výstup)

AUX 2+ | 1/2- | 1+ Napájecí výstupy pro čtyřvodičové hlási-
če

OUT1 + | - Výstup větve 1 nebo kruhového vedení

OUT2/IN1 - | + Výstup větve 2 nebo vstup kruhového
vedení

PWR IN
LSN AUX nebo EXT.PWR
+ | -

Napájecí vstup (ze sítě LSN nebo exter-
ního napájecího zdroje)

Funkce

Vlastnosti konvenčních linek
Pro každé rozvětvené vedení lze naprogramovat indivi-
duální parametry hlásičů. V rámci jednoho rozvětveného
nebo kruhového vedení musí být parametry hlásičů
shodné.
Pro každý vazební člen lze zvolit pouze jeden zakončova-
cí odpor.
Napětí pro hlásič AUX (napájení čtyřvodičových hlásičů)
lze samostatně zapnout nebo vypnout pro každou linku.
Pro konfigurace pouze s jedním rozvětveným vedením
nebo jedním kruhovým vedením lze dva výstupy AUX
s maximálním proudem 200 mA zapojit paralelně.
Pokud jsou k lince připojeny pouze dvouvodičové hlási-
če, výstup AUX této linky může být zapojen paralelně
s výstupem AUX druhé linky (se čtyřvodičovými hlásiči).
V takovém případě se oba výstupy AUX ihned nastaví do
výchozího stavu pro paralelní zapojení.
Pokud jsou k oběma linkám připojeny pouze dvouvodičo-
vé hlásiče, oba výstupy AUX se vypnou.
Linky hlásiče jsou chráněny proti zkratu. Při zkratu na
lince se odešle chybová zpráva do ústředny.
Při přerušení linky v kruhovém vedení se kruhové vedení
rozdělí na dvě větve, aby se zachovaly všechny hlásiče.
Systém zjistí odstranění hlásičů a signalizuje je chybo-
vou zprávou na ústředně EPS.
Ústředna EPS detekuje uzemnění jednotlivých linek.

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.
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Funkce vazebního členu
Blikající červený indikátor LED na zařízení signalizuje po-
plach jedné nebo obou primárních linek.
Zobrazit lze také aktuální hodnoty a další parametry.

Přepínače adres
Otočné přepínače integrované do vazebního členu lze
použít k výběru automatického nebo manuálního adreso-
vání s automatickou detekcí nebo bez ní.
Možná jsou následující nastavení:

Adresa Provozní režim Ústředna EPS

0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v reži-
mu LSN improved version s automatic-
kým adresováním (odbočky T nejsou
možné)

FPA-5000
FPA‑1200

0 0 1 
- 

254

Kruhové nebo rozvětvené vedení či ve-
dení s odbočkami T v režimu LSN im-
proved version s manuálním adresová-
ním

FPA-5000
FPA‑1200

CL 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v reži-
mu LSN classic

BZ 500 LSN
UEZ 2000
LSN
UGM 2020

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení ústředny EPS,

• otočné přepínače umožňují obsluze zvolit automatic-
ké nebo manuální adresování s automatickou detek-
cí nebo bez ní,

• možnost použití nestíněného kabelu.
• zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami.

Varianty vazebních členů
K dispozici jsou různé verze vazebního členu:

• FLM‑420/4‑CON‑S pro povrchovou montáž s krytem,
• FLM‑420/4‑CON‑D pro instalaci na DIN lištu pomocí

adaptéru nebo do krytu pro povrchovou montáž
FLM‑IFB126‑S

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420_4-CON/-S/-D

CPD 0786-CPD-20399 FLM-420/4-CON-S,
-D

Německo VdS G 208010 FLM-420/4-CON;
FLM-420/4CON-D

MOE UA1.016.0070268-11 FLM-420-
CON-S_FLM-420-CON-D

Zahrnuté díly

Typ M
no
žst
ví

Součást

FLM-420/4-CON-
S

1 Konvenční vazební člen pro čtyřvodičo-
vou síť LSN, s krytem pro povrchovou
montáž, kabel se zakončovacím odpo-
rem (3k92)

FLM-420/4-CON-
D

1 Konvenční vazební člen pro čtyřvodičo-
vou síť LSN, s adaptérem pro instalaci
na sběrnici DIN v souladu s normou
EN 60715, vlnovod, kabel se zakončo-
vacím odporem (3k92)

Informace o objednání

Hardwarové příslušenství

FLM‑IFB126‑S Kryt pro povrchovou montáž
Pro uchycení vazebních členů řady 420 určených pro
sběrnici DIN (-D) nebo jako náhradní kryt pro typ pro
povrchovou montáž (-S)
Číslo objednávky FLM-IFB126-S
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FLM‑420‑NAC Vazební členy
signalizačních zařízení

Vlastnosti

u Otočné přepínače pro automatické nebo manuální
nastavení adresy

u Řízení linky se signalizačními zařízeními změnou
polarity

u Synchronizovaná aktivace signalizačních zařízení
připojených k členu LSN přes Vazební člen signali-
začních zařízení FLM‑420‑NAC

u Deset různých volitelných výstupních signálů přes
síť LSN

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Vazební členy signalizačních zařízení FLM‑420‑NAC umo-
žňují sledovat a aktivovat skupinu signalizačních zařízení
(NAC = Notification Appliance Circuit) v místní zabezpe-
čovací síti LSN.
Každý vazební člen poskytuje jednu sledovanou primární
linku. To znamená, že jedna linka se signalizačními
zařízeními může být připojena k ústřednám EPS sítě
LSN.
Připojit lze následující komponenty:

• Sirény
• Záblesková svítidla
• Houkačky

Přehled systému

Popis Konektor

b IN / a IN Vstup zóny NAC

b OUT / a OUT Výstup zóny NAC

0 V / 24 V Externí napájení

a1- / b1+ Vstup LSN

a2- / b2+ Výstup LSN

FAIL ac Potíže s externím napětím

FAIL bat Potíže s externím akumulátorem

Funkce

Varianty vazebních členů
K dispozici jsou dvě různé verze vazebního členu:

• FLM‑420‑NAC‑S pro povrchovou montáž s krytem,
• FLM‑420‑NAC‑D pro instalaci na sběrnici DIN s adap-

térem.

Funkce
Funkce vazebního členu signalizačních zařízení:
1. Aktivace signalizačních zařízení v případě poplachu
2. Sledování linky se signalizačními zařízeními
3. Sledování externího napájení
4. Zobrazení stavu pomocí indikátorů LED
Při aktivaci signalizačních zařízení připojených k členu
FLM‑420‑NAC jsou zóny synchronizovány pomocí členu
LSN, k němuž jsou připojené.
Řízení linky se signalizačními zařízeními se provádí změ-
nou polarity.
Stav zóny NAC je signalizován červeným a zeleným indi-
kátorem LED.

Otočné přepínače
Otočný přepínač integrovaný do vazebního členu lze
použít k výběru mezi automatickým a manuálním adreso-
váním s automatickou detekcí nebo bez ní.
Možná jsou následující nastavení:

0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN impro-
ved version s automatickým adresováním (systém
s odbočkami T není možný)

0 0 1 – 2 5
4

Kruhové nebo rozvětvené vedení či systém s odboč-
kou T v režimu LSN improved version s manuálním ad-
resováním

CL 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN classic

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.
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Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• možnost použití nestíněného kabelu.
• zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-NAC/-S/-D

CPD 0786-CPD-20375 FLM-420-NAC

Německo VdS G 207052 FLM-420-NAC-S; FLM-420-
NAC-D

Maďarsko TMT TMT-24/2006-2011 FLM-420-NAC,
FLM-I 420-S

MOE UA1.016.0070266-11 FLM-420-NAC-
S_FLM-420-NAC-D

Zahrnuté díly

Typ Mn
ožs
tví

Součásti

FLM-420-NAC-S 1 Vazební člen signalizačních zařízení
s krytem pro povrchovou montáž

FLM-420-NAC-D 1 Vazební člen signalizačních zařízení pro
instalaci na sběrnici DIN s adaptérem

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 15 až 33 V DC

Maximální odběr proudu  

• Ze sítě LSN 6,06 mA (normální činnost a po-
plach)

• Z externího napájecího
zdroje

15 mA (normální činnost) + vý-
stupní proud

Externí napájecí zdroj 20,4 až 29 V DC

Maximální výstupní proud 3 A (při poplachu, z externího na-
pájecího zdroje)

Zakončovací odpor 3,9 kΩ

Mechanické vlastnosti

Signalizační prvky  

• Červený indikátor LED Poplach

• Zelený indikátor LED Normální činnost

Nastavení sítě LSN a adres 3 otočné přepínače pro

 • Režim LSN classic nebo
LSN improved version

 • Automatické nebo manuál-
ní adresování

Připojení 12 svorek se závitem

Maximální průměr kabelu pro
svorky

3,3 mm2 (12 AWG)

Materiál krytu  

• Vazební člen PPO (Noryl)

• Kryt pro povrchovou
montáž

Směs ABS/PC

Barva krytu  

• Vazební člen Šedobílá, podobná RAL 9002

• Kryt pro povrchovou
montáž

Signální bílá, RAL 9003

Rozměry  

• FLM-420-NAC-S Přibližně 126 × 126 × 71 mm

• FLM-420-NAC-D
(s adaptérem pro sběr-
nici DIN)

Přibližně 110 × 110 × 48 mm

Hmotnost  

FLM-420-NAC-S Přibližně 390 g

FLM-420-NAC-D (s adaptérem
pro sběrnici DIN)

Přibližně 150 g

Omezení systému

Počet zón na jeden vazební
člen signalizačních zařízení

1

Další charakteristické vlastnosti

Výstupní signály Stálý
BS 5839
March Time
March Time 120
California Coded
Synchronizační protokol (Whee-
lock, Gentex)

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplo-
ta

−25 °C až 80 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %

Třídy zařízení podle
IEC 60950

Zařízení třídy III

Třída krytí podle IEC 60529  

• FLM-420-NAC-S IP 54

• FLM-420-NAC-D IP 30
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Informace o objednání

FLM‑420‑NAC‑S Vazební člen signalizačních zařízení
s 1 dohlíženou výstupní linkou pro konvenční signalizač-
ní zařízení, s krytem pro povrchovou montáž
Číslo objednávky FLM-420-NAC-S

FLM‑420‑NAC‑D Vazební člen signalizačních zařízení
s 1 dohlíženou výstupní linkou pro konvenční signalizač-
ní zařízení, pro instalaci na sběrnici DIN s adaptérem
Číslo objednávky FLM-420-NAC-D
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FLM‑420‑RHV Vazební členy
s vysokonapěťovými relé

Vlastnosti

u Volitelná funkce relé nebo funkce pro řízení venti-
látoru

u Otočné přepínače pro automatické nebo manuální
nastavení adresy

u Indikátory LED pro zobrazení provozního stavu
(mohou být deaktivovány pomocí sítě LSN)

u Napájení přes síť LSN

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Přehled systému

Popis Konektor

NO / C / NC Relé 1

NO / C / NC Relé 2

b1+ / a- / b2+ LSN

FB2 + Relé 2, zpětná vazba +

FB1 / FB2- Relé 1 a 2, zpětná vazba –

FB1+ Relé 1, zpětná vazba +

Funkce

Varianty vazebních členů
K dispozici jsou dvě různé verze vazebního členu:

• FLM‑420‑RHV‑S pro povrchovou montáž s krytem,
• FLM‑420‑RHV‑D pro instalaci na sběrnici DIN s adap-

térem.

Relé a funkce FAN
Vazební členy jsou opatřeny dvěma relé s přepínacím
kontaktem (typ C) pro řízenou aktivaci externích prvků.
Kontakty relé jsou chráněny pojistkami 10 A, které jsou
vestavěny do modulu.
Maximální zatížení kontaktů relé (hodnoty platí pro čin-
né zatížení):

• 10 A při 120 V AC / 230 V AC / 24 V DC
• 6 A při 30 V DC

Otočné přepínače
Otočné přepínače lze použít k výběru funkce relé (RLHV)
nebo funkce pro řízení ventilátoru (FAN) a také k nasta-
vení adresy vazebního členu.
Možná jsou následující nastavení:

Výběr funkce (otočný přepínač 1)

RLHV Funkce relé používaná k řízení externích prvků

FAN Funkce pro řízení ventilátoru

Nastavení adresy (otočné přepínače 1–3)

0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN impro-
ved version s automatickým adresováním (systém
s odbočkou T není možný)

0 0 1 – 2 5
4

Kruhové nebo rozvětvené vedení či systém s odboč-
kou T v režimu LSN improved version s manuálním ad-
resováním

CL 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN classic

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• možnost použití nestíněného kabelu.
• zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami.

Další provozní vlastnosti
Stav dvou relé je signalizován červeným a zeleným indi-
kátorem LED.
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.
Napájení je zajišťováno přes kruhové vedení LSN.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
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• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-RHV/-S/-D

CPD 0786-CPD-20376 FLM-420-RHV

Německo VdS G 207053 FLM-420-RHV-S; FLM-420-
RHV-D

MOE UA1.016.0070267-11 FLM-420-RHV-
S_FLM-420-RHV-D

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Lze je připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 a k ústřednám EPS pro sítě LSN classic
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a UGM 2020.

• Ve fázi návrhu je nutné brát v úvahu národní normy a
směrnice.

• Není povoleno:
– provozovat relé s odlišnými napětími (vysokým a

nízkým napětím),
– připojovat ke kontaktům relé dvě různé fáze

střídavého síťového napětí.
• Monitorovací funkce je při dodání vypnuta, lze ji

však aktivovat pomocí softwaru ústředny.
• Kryt pro povrchovou montáž je opatřen dvěma kabe-

lovými průchody na protějších stranách:
– 2× 2 předděrované kabelové průchody pro prů-

měr až 21 mm, resp. 34 mm (pro kabelové trub-
ky),

– 2× 4 pryžové průchodky pro zasunutí kabelů o
průměru až 8 mm.

• Navíc jsou k dispozici kabelové průchody v zadní
stěně krytu pro povrchovou montáž:

– 1× předděrovaný kabelový průchod pro průměr
až 21 mm (pro kabelovou trubku),

– 2× 4 pryžové průchodky pro zasunutí kabelů o
průměru až 8 mm.

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54‑2 musí být vazební členy použité k akti-
vaci zařízení protipožární ochrany a vazební členy,
jejichž výstupy nejsou sledovány, instalovány přímo
u zařízení, které má být aktivováno, nebo v tomto
zařízení.

Zahrnuté díly

Typ Mno
žství

Součásti

FLM-420-RHV-S 1 Vazební člen s vysokonapěťovými relé
a krytem pro povrchovou montáž

FLM-420-RHV-D 1 Vazební člen s vysokonapěťovými relé
pro instalaci na sběrnici DIN s adapté-
rem

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 15 až 33 V DC (minimální až maxi-
mální)

Maximální odběr proudu 17,15 mA (normální činnost a po
aktivaci)

Maximální zatížení kontaktu 10 A při 120 V AC
10 A při 230 V AC

10 A při 24 V DC
6 A při 30 V DC

Maximální doba zákmitu nor-
málně sepnutého kontaktu

9 ms

Zpětnovazební proud 1 mA (zakončovací odpor
R = 3,9 kΩ)

Zpětnovazební napětí Maximálně 30 V DC

Pojistky (F1, F2) 10 A / 250 V

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační prvky 2 indikátory LED (1 červený, 1 zele-
ný)

Výběr funkce a nastavení ad-
resy

3 otočné přepínače pro

 • funkci FAN/RLHV

 • Režim LSN classic nebo LSN
improved version

 • Automatické nebo manuální
adresování

Připojení 12 svorek se závitem

Materiál krytu  

• Vazební člen PPO (Noryl)

• Kryt pro povrchovou
montáž

Směs ABS/PC

Barva krytu  

• Vazební člen Šedobílá, podobná RAL 9002

• Kryt pro povrchovou
montáž

Signální bílá, RAL 9003

Rozměry  

• FLM-420-RHV-S Přibližně 126 × 126 × 71 mm

• FLM-420-RHV-D
(s adaptérem sběrni-
ce DIN)

Přibližně 110 × 110 × 48 mm

Hmotnost  

• FLM-420-RHV-S Přibližně 390 g

• FLM-420-RHV-D Přibližně 150 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až 50 °C 

Přípustná skladovací teplota −25 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %

Třídy zařízení podle
IEC 60950

Zařízení třídy II

Třída krytí podle IEC 60529  

• FLM-420-RHV-S IP 54

• FLM-420-RHV-D IP 30
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Informace o objednání

FLM‑420‑RHV‑S Vazební člen s vysokonapěťovými relé
s 2 reléovými výstupy (230 V), s krytem pro povrchovou
montáž
Číslo objednávky FLM-420-RHV-S

FLM‑420‑RHV‑D Vazební člen s vysokonapěťovými relé
s 2 reléovými výstupy (230 V), pro instalaci na DIN lištu
Číslo objednávky FLM-420-RHV-D
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FLM‑420‑RLV1 Vazební členy
s nízkonapěťovým relé

Vazební členy s nízkonapěťovým relé FLM‑420‑RLV1 jsou
vybaveny relé s přepínacím kontaktem, a poskytují tak
bezpotenciálový výstupní kontakt.
Jedná se o dvouvodičové prvky LSN. Po připojení
k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 poskytuje vazeb-
ní člen rozšířené funkce technologie LSN improved.

Přehled systému

FLM-420-RLV1-D

Popis Připojení

REL1 NC | COM | NO Relé (kontakt NC, COM a NO)

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (vstup/výstup)

FLM-420-RLV1-E

Popis Připojení

REL1 COM | NO | NC Relé (kontakt COM, NO a NC)

LSN SHIELD Stínění kabelu (pokud je k dispozici)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

Napájení ze sítě LSN (podporuje prů-
chozí zapojení)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN (vstup/výstup)

Funkce

Přepínače adres
K nastavení adres vazebních členů se používají:

• dvoupolohové mikropřepínače pro člen
FLM‑420‑RLV1‑E,

• otočné přepínače pro člen FLM‑420‑RLV1‑D.
Při připojení k Modulární ústředně EPS FPA-5000 (režim
LSN improved version) může obsluha zvolit automatické
nebo manuální adresování s automatickou detekcí nebo
bez ní. V režimu LSN classic lze člen připojit
k ústřednám EPS BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a
UGM 2020.

Address
(Adresa)
otočných
přepínačů

adres

Address
(Adresa)

mikropřepí-
načů adres

Provozní režim

0 0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení
v režimu LSN improved version
s automatickým adresováním (od-
bočky T nejsou možné)

0 0 1
-

2 5 4

1–254 Kruhové nebo rozvětvené vedení či
vedení s odbočkami T v režimu LSN
improved version s manuálním ad-
resováním

CL 0 0 255 Kruhové nebo rozvětvené vedení
v režimu LSN classic

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.
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Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• možnost použití nestíněného kabelu.
• zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami.

Varianty vazebních členů
Vstupní vazební členy jsou k dispozici v různých prove-
deních:

• Vestavěný typ FLM‑420‑RLV1‑E:
– Lze zabudovat do standardních montážních bo-

xů pro zařízení v souladu s normou EN 60670.
– Pro prostorově úspornou instalaci v zařízeních.

• Typ FLM‑420‑RLV1‑D pro sběrnici DIN:
– Pro instalaci na sběrnici DIN v souladu s nor-

mou EN 60715 s dodaným adaptérem
– Lze zabudovat do krytu pro povrchovou montáž

FLM‑IFB126‑S.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa 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

Německo VdS G 207077 FLM-420-RLV1-D;
FLM-420-RLV1-E; FLM-420-RLV1-W

MOE UA1.016.0070271-11 FLM-420-
RLV1-W_FLM-420-RLV1-E_FLM-420-
RLV1-D

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Lze připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200
a k ústřednám EPS pro sítě LSN classic BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN a UGM 2020.

• Programování se provádí pomocí programovacího
softwaru ústředny EPS.

• Připojené zařízení musí mít minimální dobu aktivace
20 ms.

• K připojení do sítě LSN se používají dva vodiče linky
LSN.

• Vestavěná verze (-E) je opatřena svorkami, které
umožňují průchozí připojení k napájení ze sítě LSN
následujících prvků pomocí druhého páru vodičů.

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54‑2 musí být vazební členy použité k akti-
vaci zařízení protipožární ochrany a vazební členy,
jejichž výstupy nejsou sledovány, instalovány přímo
u zařízení, které má být aktivováno, nebo v tomto
zařízení.

Informace o objednání

FLM‑420‑RLV1‑E Vazební člen s nízkonapěťovým relé
s 1 reléovým výstupem, vestavěný typ
Číslo objednávky FLM-420-RLV1-E
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FLM‑420‑RLV8‑S Vazební člen
s osmi nízkonapěťovými relé

Vazební členy s osmi nízkonapěťovými relé
FLM‑420‑RLV8‑S jsou vybaveny osmi relé s přepínacím
kontakty pro zajištění bezpotenciálových výstupních
kontaktů.
Jedná se o dvouvodičový prvek sítě LSN. Po připojení
k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 poskytuje vazeb-
ní člen rozšířené funkce technologie LSN improved.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-RLV8-S

CPD 0786-CPD-20559 FLM-420-RLV8-S

Německo VdS G 208183 FLM-420-RLV8-S

MOE UA1.016.0070264-11 FLM-420-
RLV8-S

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Popis Připojení

 +U | 0V Pomocné napájení (podpora bodů
s průchozím zapojením)

LSN a1- | b1+ LSN příchozí

LSN SHIELD Stínění kabelu (pokud je k dispozi-
ci)

LSN-POWER +U | 0V Pomocné napájení (podpora bodů
s průchozím zapojením)

LSN a2- | b2+ LSN odchozí

REL1 až
REL8

NC | COM |
NO

Relé 1 až relé 8 (kontakt NC /
COM / NO)

• Lze je připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 a k ústřednám EPS pro sítě LSN classic
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a UGM 2020.

• Programování se provádí pomocí programovacího
softwaru ústředny EPS.

• K připojení do sítě LSN se používají dva vodiče linky
LSN.

• Vazební člen je vybaven svorkovnicemi pro možnost
připojení druhého páru vodičů do kruhového vedení
k vedlejšímu napájení pro napájení následujících
připojených prvků.

• Kabely se protahují pryžovými průchodkami nebo
kabelovými vývodkami PG.

• Zásuvná svorkovnice umožňuje snadné zapojení i při
vestavěném vazebním členu.
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• Při montáži na nerovný povrch použijte dodané di-
stanční podložky.

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54‑2 musí být vazební členy použité k akti-
vaci zařízení protipožární ochrany a vazební členy,
jejichž výstupy nejsou sledovány, instalovány přímo
u zařízení, které má být aktivováno, nebo v tomto
zařízení.

Zahrnuté díly

Typ Mn
ožs
tví

Součást

FLM-420-RLV8-S 1 Vazební člen s osmi nízkonapěťovými
relé v krytu pro povrchovou montáž

Informace o objednání

FLM‑420‑RLV8‑S Vazební člen s osmi nízkonapěťovými
relé
Prvek sítě LSN se dvěma vodiči s osmi relé s přepínacím
kontaktem pro zajištění bezpotenciálových výstupních
kontaktů v skříni pro povrchovou montáž.
Číslo objednávky FLM-420-RLV8-S
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FLM‑420‑I8R1‑S Vazební člen
s osmi vstupy a jedním relé

Vazební člen s osmi vstupy a jedním relé
FLM‑420‑I8R1‑S umožňuje sledovat až osm vstupů. Dále
je vybaven relé s přepínacím kontaktem pro zajištění
bezpotenciálového výstupního kontaktu.
Jedná se o dvouvodičový prvek sítě LSN. Po připojení
k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 poskytuje vazeb-
ní člen rozšířené funkce technologie LSN improved.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-I8R1-S

CPD 0786-CPD-20560 FLM-420-I8R1-S

Německo VdS G 208184 FLM-420-I8R1-S

MOE UA1.016.0070265-11 FLM-420-
I8R1-S

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Popis Připojení

 +U | 0V Pomocné napájení (podpora bodů s průcho-
zím zapojením)

LSN a1- | b1+ LSN příchozí

LSN SHIELD Stínění kabelu (pokud je k dispozici)

 +U | 0V Pomocné napájení (podpora bodů s průcho-
zím zapojením)

LSN a2- | b2+ LSN odchozí

IN 1–8: + | - Vstup 1 až vstup 8

REL NC | COM |
COM | NO

Přepínací relé (kontakt normálně uzavřený /
COM, kontakt COM / normálně otevřený)

• Lze je připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 a k ústřednám pro sítě LSN classic
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a UGM 2020.

• Programování se provádí pomocí programovacího
softwaru ústředny EPS.

• K připojení do sítě LSN se používají dva vodiče linky
LSN.

• Aktivace vstupů IN 1–8 musí být provedena v elek-
trické izolaci od sítě LSN (např. např. pomocí kon-
taktu relé, tlačítka apod.).

• Vstupy musí mít minimální dobu aktivace 3,2 s.
• Maximální celková délka kabelu pro všechny vstupy

připojené ke kruhovému či rozvětvenému vedení je
500 m. Navíc musí být do celkového výpočtu délky
linky započítána délka všech výstupů, které nejsou
elektricky izolované od vedení LSN (např. periferní
zařízení připojená pomocí bodů C). Při použití
s ústřednami UEZ 2000 LSN a UGM 2020 se omeze-
ní na 500 m týká každého převodníku síťového zpra-
cování (NVU).
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• Vazební člen je vybaven svorkovnicemi pro možnost
připojení druhého páru vodičů do kruhového vedení
k vedlejšímu napájení.

• Kabely se protahují pryžovými průchodkami nebo
kabelovými vývodkami PG.

• Zásuvná svorkovnice umožňuje snadné zapojení i při
vestavěném vazebním členu.

• Při montáži na nerovný povrch použijte dodané di-
stanční podložky.

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54‑2 musí být vazební členy použité k akti-
vaci zařízení protipožární ochrany a vazební členy,
jejichž výstupy nejsou sledovány, instalovány přímo
u zařízení, které má být aktivováno, nebo v tomto
zařízení.

Zahrnuté díly

Typ Mno
žstv
í

Součást

FLM-420-I8R1-
S

1 Vazební člen s osmi vstupy a jedním re-
lé, ve skříni pro povrchovou montáž

Informace o objednání

FLM‑420‑I8R1‑S Vazební člen s osmi vstupy a jedním
relé
Prvek sítě LSN s dvěma vodiči, umožňuje sledovat až
osm vstupů s přepínacím relé pro zajištění bezpotenciá-
lového výstupního kontaktu ve skříni pro povrchovou
montáž.
Číslo objednávky FLM-420-I8R1-S
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FLM‑420‑I2 Vstupní vazební
členy

Vlastnosti

u Sledování linky při použití se zakončovacím rezi-
storem

u Sledování kontaktů

u Sledování napětí

u Samostatné sledování dvou vstupů

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Vstupní vazební členy FLM‑420‑I2 sledují až dva vstupy.
Jedná se o dvouvodičové prvky LSN pro připojení k míst-
ní zabezpečovací síti LSN (Local SecurityNetwork) im-
proved version vybavené rozšířenými funkcemi.

Přehled systému

FLM-420-I2-D

Popis Připojení

IN1+ | IN1- Vstup 1

IN2+ | IN2- Vstup 2

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (vstup/výstup)

FLM-420-I2-E / FLM-420-I2-W

Popis Připojení

IN1- | IN1+ Vstup 1

IN2- | IN2+ Vstup 2

LSN-SHIELD Stínění kabelu (pokud je k dispozici)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

Napájení ze sítě LSN (podporuje průcho-
zí zapojení)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN (vstup/výstup)

Funkce

Sledovací funkce
Vstupní vazební členy FLM‑420‑I2 poskytují tři sledovací
funkce:
1. Sledování linky se zakončovacím rezistorem
2. Sledování bezpotenciálového kontaktu
3. Sledování napětí
Sledovací funkce lze zvolit samostatně pro každý ze
dvou vstupů nastavením adresy pomocí programovacího
softwaru.

Sledování linky pomocí zakončovacího rezistoru
Použití se zakončovacím rezistorem lze naprogramovat
samostatně pro každý vstup. Standardně se používá za-
končovací rezistor 3,9 kΩ.
Vazební člen detekuje:

• Pohotovostní režim
• spuštění v případě přerušení linky,
• spuštění v případě zkratu.
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Označení Popis

RΣ Celkový odpor linky podle vztahu RΣ = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2 Odpor linky

Pokud je celkový odpor linky ve stanovených rozmezích,
budou přesně zjištěny následující stavy:

Stav linky Celkový odpor linky RΣ

Pohotovostní režim 1 500 až 6 000 Ω

Přerušení > 12 000 Ω

Zkrat < 800 Ω

Sledování kontaktů

Označení Popis

RL/2 Odpor linky podle vztahu RL/2 + RL/2 ≤ 50 Ω

Vazební člen vyhodnocuje provozní stavy „rozpojený“ ne-
bo „sepnutý“. Pro každý vstup lze naprogramovat nor-
mální provozní stav. Sledování kontaktů se provádí po-
mocí impulzů o velikosti 8 mA. Člen rozpozná signály
s dobou trvání od 300 ms.

Sledování napětí

Označení Popis

RL/2 Odpor linky podle vztahu RL/2 + RL/2 ≤ 50 Ω

Sledování napětí se provádí v rozsahu od 0 do 30 V DC.
K výběru dvou prahových hodnot lze využít programovací
software.

Přepínače adres
K nastavení adres vazebních členů se používají:

• dvoupolohové mikropřepínače pro členy
FLM‑420‑I2‑E a FLM‑420‑I2‑W,

• otočné přepínače pro člen FLM‑420‑I2‑D.
V režimu LSN improved version může obsluha zvolit au-
tomatické nebo manuální adresování s automatickou de-
tekcí nebo bez ní.

Address
(Adresa)
otočných
přepínačů

adres

Address
(Adresa)

mikropřepí-
načů adres

Provozní režim

0 0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v re-
žimu LSN improved version s automa-
tickým adresováním (odbočky T nej-
sou možné)

0 0 1
-

2 5 4

1–254 Kruhové nebo rozvětvené vedení či
vedení s odbočkami T v režimu LSN
improved version s manuálním adre-
sováním

CL 0 0 255 Kruhové nebo rozvětvené vedení v re-
žimu LSN classic

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení,

• možnost použití nestíněného kabelu.

Varianty vazebních členů
Vstupní vazební členy jsou k dispozici v různých prove-
deních:

• Vestavěný typ FLM‑420‑I2‑E:
– Lze zabudovat do standardních montážních bo-

xů pro zařízení v souladu s normou EN 60670
(např. pod standardní přepínací zařízení).

– Pro prostorově úspornou instalaci v zařízeních.
• Typ pro montáž na stěnu FLM‑420‑I2‑W (s krytem):

– Lze zabudovat do standardních montážních bo-
xů pro zařízení v souladu s normou EN 60670.

– Pro povrchovou montáž společně s montážním
boxem pro vazební členy FMX‑IFB55‑S.

• Typ pro sběrnici DIN FLM‑420‑I2‑D:
– Pro instalaci na sběrnici DIN v souladu s nor-

mou EN 500022 s dodaným adaptérem.
– Lze zabudovat do krytu pro povrchovou montáž

FLM‑IFB126‑S.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-I2-W/-E

CE FLM-420-I2-D

CPD 0786-CPD-20288 FLM-420-I2-D

CPD 0786-CPD-20287 FLM-420-I2-W, -E

Německo VdS G 207076 FLM-420-I2-D; FLM-420-I2-
E; FLM-420-I2-W

MOE UA1.016.0070269-11 FLM-420-I2-
W_FLM-420-I2-E_FLM-420-I2-D

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Lze připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200.
• Programování se provádí pomocí programovacího

softwaru ústředny EPS.
• K připojení do sítě LSN se používají dva vodiče linky

LSN.
• Maximální přípustná délka kabelu pro jeden vstup je

3 m.
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• Při montáži vestavěného typu vazebního členu pod
přepínač je doporučena minimální hloubka montá-
žního boxu pro zařízení 60 mm.

• Vestavěná verze (-E) a verze pro montáž na stěnu (-
W) jsou opatřené svorkami, které umožňují průchozí
připojení k napájení ze sítě LSN následujících prvků
pomocí druhého páru vodičů.

Zahrnuté díly

Typ Mno
žství

Součást

FLM-420-I2-E 1 Vstupní vazební člen, vestavěný typ

FLM-420-I2-W 1 Vstupní vazební člen, typ pro montáž na
stěnu, s krytem a příslušenstvím

FLM-420-I2-D 1 Vstupní vazební člen, typ pro sběrnici
DIN, s adaptérem a vlnovodem

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

LSN  

• Vstupní napětí LSN 15 až 33 V DC

• Maximální odběr proudu
ze sítě LSN

10,4 mA

Vstupy 2, vzájemně nezávislé

Sledování linky pomocí zakon-
čovacího rezistoru

 

• Zakončovací rezistor Jmenovitý odpor 3,9 kΩ

• Celkový odpor linky • Pohotovostní režim:
1 500 až 6 000 Ω

• Přerušení linky:
> 12 000 Ω

• Zkrat: < 800 Ω

Sledování kontaktů  

• Maximální proud (pro-
udová špička)

8 mA

Sledování napětí  

• Rozsah napětí 0 až 30 Vss

• Vstupní odpor ≥ 50 kΩ

• Volitelné prahové hod-
noty

• 0,8 V DC (±0,3 V DC)
• 3,3 V DC (±0,3 V DC)
• 10,2 V DC (±0,5 V DC)
• 21,2 V DC (±0,5 V DC)

Mechanické vlastnosti

Připojení  

• FLM-420-I2-E / W 14 svorek se šrouby

• FLM-420-I2-D 7 svorek se šrouby

Přípustný průřez vodiče  

• FLM-420-I2-E / W 0,6 až 2,0 mm2

• FLM-420-I2-D 0,6 až 3,3 mm2

Nastavení adresy  

• FLM-420-I2-E / W 8 dvoupolohových mikropřepínačů

• FLM-420-I2-D 3 otočné přepínače

Materiál krytu  

• FLM-420-I2-E / W Směs ABS/PC

• FLM-420-I2-D s adap-
térem

PPO (Noryl)

Barva  

• FLM-420-I2-E / W Signální bílá, RAL 9003

• FLM-420-I2-D s adap-
térem

Šedobílá, podobná RAL 9002

Rozměry  

• FLM-420-I2-E Přibližně 50 × 22 mm (Ø × v)

• FLM-420-I2-W Přibližně 76 × 30 mm (Ø × V)

• FLM-420-I2-D s adap-
térem

Přibližně 110 × 110 × 48 mm
(Š × V × H)

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• FLM-420-I2-E Přibližně 35 g / 130 g

• FLM-420-I2-W Přibližně 55 g / 155 g

• FLM-420-I2-D Přibližně 150 g / 235 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 % (nekondenzující)

Třídy zařízení podle IEC 60950 Zařízení třídy III

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Limitní hodnoty systému

Maximální délka kabelu pro je-
den vstup

3 m

Informace o objednání

FLM‑420‑I2‑E Vstupní vazební člen
s 2 sledovanými vstupy, typ pro zápustnou montáž
Číslo objednávky FLM-420-I2-E

FLM‑420‑I2‑W Vstupní vazební člen
s 2 sledovanými vstupy, typ pro montáž na stěnu, s kry-
tem
Číslo objednávky FLM-420-I2-W

FMX‑IFB55‑S Box pro povrchovou montáž vazebního
členu
pro vazební členy řady 420 typu pro montáž na stěnu,
povrchová montáž
Číslo objednávky FMX-IFB55-S

FLM‑420‑I2‑D Vstupní vazební člen
s 2 sledovanými vstupy, typ na DIN lištu
Číslo objednávky FLM-420-I2-D
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FLM‑IFB126‑S Kryt pro povrchovou montáž
Pro uchycení vazebních členů řady 420 určených pro
sběrnici DIN (-D) nebo jako náhradní kryt pro typ pro
povrchovou montáž (-S)
Číslo objednávky FLM-IFB126-S
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FLM‑420‑O2 Výstupní vazební
členy

Vlastnosti

u Dva polovodičové výstupy lze spínat nezávisle na
sobě

u Výstupy jsou elektricky izolované od kruhového ve-
dení LSN a chráněné proti zkratu

u Maximální spínaný proud pro jeden výstup 700 mA

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Výstupní vazební členy FLM‑420‑O2 obsahují dva výstupy
pro řízení externích zařízení.
Jedná se o dvouvodičové prvky LSN pro připojení k míst-
ní zabezpečovací síti LSN (Local SecurityNetwork) im-
proved version vybavené rozšířenými funkcemi.

Funkce

Polovodičové výstupy
Dva polovodičové výstupy lze spínat nezávisle na sobě.
Jsou elektricky izolované od kruhového vedení LSN a
chráněné proti zkratům.

Funkce polovodičových výstupů

Napájecí zdroj
Pro každý výstup lze zvolit způsob napájení zátěže:

• napájením vazebního členu,
• externím napájecím zdrojem.

Přepínače adres
K nastavení adres vazebních členů se používají:

• dvoupolohové mikropřepínače pro členy
FLM‑420‑O2‑E a FLM‑420‑O2‑W,

• otočné přepínače pro člen FLM‑420‑O2‑D.
V režimu LSN improved version může obsluha zvolit au-
tomatické nebo manuální adresování s automatickou de-
tekcí nebo bez ní.

Address
(Adresa)
otočných
přepínačů

adres

Address
(Adresa)

mikropřepí-
načů adres

Provozní režim

0 0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení
v režimu LSN improved version
s automatickým adresováním (od-
bočky T nejsou možné)

0 0 1
-

2 5 4

1–254 Kruhové nebo rozvětvené vedení či
vedení s odbočkami T v režimu LSN
improved version s manuálním ad-
resováním

CL 0 0 255 Kruhové nebo rozvětvené vedení
v režimu LSN classic

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení,

• možnost použití nestíněného kabelu.

Varianty vazebních členů
Výstupní vazební členy jsou k dispozici v různých prove-
deních:

• Vestavěný typ FLM‑420‑O2‑E:
– Lze zabudovat do standardních montážních bo-

xů pro zařízení v souladu s normou EN 60670.
– Pro prostorově úspornou instalaci v zařízeních.

• Typ pro montáž na stěnu FLM‑420‑O2‑W (s krytem):
– Lze zabudovat do standardních montážních bo-

xů pro zařízení v souladu s normou EN 60670.
– Pro povrchovou montáž společně s montážním

boxem pro vazební členy FMX‑IFB55‑S.
• Typ FLM‑420‑O2‑D pro sběrnici DIN:

– Pro instalaci na sběrnici DIN v souladu s nor-
mou EN 500022 s dodaným adaptérem.

– Lze zabudovat do krytu pro povrchovou montáž
FLM‑IFB126‑S.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-O2/-W/-E

CE FLM-420-O2-D
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Oblast Certifikace

CPD 0786-CPD-20290 FLM-420-O2-D

CPD 0786-CPD-20289 FLM-420-O2-W, -E

Německo VdS G 207075 FLM-420-O2-D; FLM-420-
O2-E; FLM-420-O2-W

MOE UA1.016.0070270-11 FLM-420-O2-
W_FLM-420-O2-E_FLM-420-O2-D

Poznámky k instalaci/konfiguraci

FLM-420-O2-D

Popis Připojení

POWER IN: POW- | POW+ Napájení (LSN a výstupy)

POW+ Referenční potenciál (+)

OUT2- Výstup 2 (spínaný záporný potenciál)

OUT1- Výstup 1 (spínaný záporný potenciál)

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (vstup/výstup)

FLM-420-O2-E / FLM-420-O2-W

Popis Připojení

POWER IN 
POW+ | POW-

Napájení (LSN a výstupy)

POW+ Referenční potenciál (+)

OUT2- Výstup 2 (spínaný záporný potenciál)

OUT1- Výstup 1 (spínaný záporný potenciál)

LSN SHIELD Stínění kabelu (pokud je k dispozici)

LSN POWER
0 V | 0 V | +24 V | +24 V

Napájení ze sítě LSN (podporuje průcho-
zí zapojení)

LSN a1- | b1+ | a2- | b2+ LSN (vstup/výstup)

• Lze připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200.
• Programování se provádí pomocí programovacího

softwaru ústředny EPS.
• K připojení do sítě LSN se používají dva vodiče linky

LSN.
• Napájení výstupů lze zajistit pomocí napájení vazeb-

ního členu nebo externího napájecího zdroje. Exter-
ní napájecí zdroje nesmí být uzemněné.

• Zátěže jsou spínané na negativní potenciál vazeb-
ních členů (OUT1- nebo OUT2-). Kladný potenciál je
poskytován napájením vazebního členu (POW+) ne-
bo externím napájecím zdrojem.

• Maximální spínané napětí pro polovodičové výstupy
je 30 V DC. Maximální spínaný proud je 700 mA pro
jeden výstup.

• Maximální přípustná délka kabelu pro jeden výstup
je 3 m.

• Vestavěná verze (-E) a verze pro montáž na stěnu (-
W) jsou opatřené svorkami, které umožňují průchozí
připojení k napájení ze sítě LSN následujících prvků
pomocí druhého páru vodičů.

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54‑2 musí být vazební členy použité k akti-
vaci zařízení protipožární ochrany a vazební členy,
jejichž výstupy nejsou sledovány, instalovány přímo
u zařízení, které má být aktivováno, nebo v tomto
zařízení.

Zahrnuté díly

Typ Mno
žství

Součást

FLM-420-O2-E 1 Výstupní vazební člen, vestavěný typ

FLM-420-O2-W 1 Výstupní vazební člen, typ pro montáž
na stěnu, s krytem a příslušenstvím

FLM-420-O2-D 1 Výstupní vazební člen, typ pro sběrnici
DIN, s adaptérem a vlnovodem

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

LSN  

• Vstupní napětí LSN 15 až 33 V DC

• Maximální odběr proudu
ze sítě LSN

4,9 mA

Výstupy 2, vzájemně nezávislé

• Maximální spínané napětí
polovodičových výstupů

30 V DC

• Maximální spínaný vý-
stupní proud

700 mA na výstup
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• Doba zákmitu (při iniciali-
zaci systému)

< 2 ms

Externí napájecí zdroj 5 až 30 V DC (minimální až maxi-
mální)

Mechanické vlastnosti

Připojení  

• FLM-420-O2-E / -W 14 svorek se šrouby

• FLM-420-O2-D 8 svorek se šrouby

Přípustný průřez vodiče  

• FLM-420-O2-E / -W 0,6 až 2,0 mm2

• FLM-420-O2-D 0,6 až 3,3 mm2

Nastavení adresy  

• FLM-420-O2-E / -W 8 dvoupolohových mikropřepína-
čů

• FLM-420-O2-D 3 otočné přepínače

Materiál krytu  

• FLM-420-O2-E / -W Směs ABS/PC

• FLM-420-O2-D s adap-
térem

PPO (Noryl)

Barva  

• FLM-420-O2-E / -W Signální bílá, RAL 9003

• FLM-420-O2-D s adap-
térem

Šedobílá, podobná RAL 9002

Rozměry  

• FLM-420-O2-E Přibližně 50 × 22 mm (Ø × v)

• FLM-420-O2-W Přibližně 76 × 30 mm (Ø × V)

• FLM-420-O2-D s adap-
térem

Přibližně 110 × 110 × 48 mm
(Š × V × H)

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• FLM-420-O2-E Přibližně 35 g / 130 g

• FLM-420-O2-W Přibližně 55 g / 155 g

• FLM-420-O2-D Přibližně 150 g / 235 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 % (nekondenzující)

Třídy zařízení podle
IEC 60950

Zařízení třídy III

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Omezení systému

Maximální délka kabelu pro je-
den výstup

3 m

Informace o objednání

FLM‑420‑O2‑E Výstupní vazební člen
s 2 výstupy s otevřeným kolektorem, vestavěný typ
Číslo objednávky FLM-420-O2-E

FLM‑420‑O2‑W Výstupní vazební člen
s 2 výstupy s otevřeným kolektorem, typ pro montáž na
stěnu, s krytem
Číslo objednávky FLM-420-O2-W

FMX‑IFB55‑S Box pro povrchovou montáž vazebního
členu
pro vazební členy řady 420 typu pro montáž na stěnu,
povrchová montáž
Číslo objednávky FMX-IFB55-S

FLM‑420‑O2‑D Výstupní vazební člen
s 2 výstupy s otevřeným kolektorem, typ na DIN lištu
Číslo objednávky FLM-420-O2-D

FLM‑IFB126‑S Kryt pro povrchovou montáž
Pro uchycení vazebních členů řady 420 určených pro
sběrnici DIN (-D) nebo jako náhradní kryt pro typ pro
povrchovou montáž (-S)
Číslo objednávky FLM-IFB126-S
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FLM-420-O8I2-S Vazební člen
s osmi výstupy (OC) a dvěma
vstupy

Vlastnosti

u Osm jednotlivě spínatelných polovodičových výstu-
pů

u Výstupy jsou elektricky izolované od kruhového ve-
dení LSN a chráněné proti zkratu

u Maximální spínaný proud pro jeden výstup 700 mA

u Samostatně volitelné sledovací funkce (zakončení
linky nebo kontakt) pro každý ze dvou vstupů

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Vazební člen s osmi výstupy FLM‑420‑O8I2‑S je vybaven
osmi výstupy pro řízení externích zařízení a dvěma sle-
dovanými vstupy.
Jedná se o dvouvodičový prvek sítě LSN. Po připojení
k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 poskytuje vazeb-
ní člen rozšířené funkce technologie LSN improved.

Funkce

Polovodičové výstupy
Výstupy lze spínat nezávisle na sobě. Jsou elektricky izo-
lované od kruhového vedení LSN a chráněné proti zkra-
tům.

Funkce polovodičových výstupů

Výstup napájení
Napájení pro připojené zátěže lze zvolit samostatně pro
skupiny čtyř výstupů:

• Pomocné napájení (AUX) z ústředny EPS
• Externí napájecí zdroje

Sledovací funkce vstupů
Vazební člen s osmi výstupy FLM‑420‑O8I2‑S poskytuje
dvě sledovací funkce:
1. Sledování linky zakončovacím rezistorem
2. Sledování bezpotenciálového kontaktu
Sledovací funkce dvou vstupů lze zvolit samostatně na-
stavením odpovídajících adres.

Sledování linky pomocí zakončovacího rezistoru
Sledování se zakončovacím rezistorem lze aktivovat sa-
mostatně pro každý vstup. Standardní odpor zakončova-
cího rezistoru je 3,9 kΩ.
Vazební člen detekuje:

• Pohotovostní režim
• spuštění v případě zkratu,
• spuštění v případě přerušení linky.

Označení Popis

RΣ Celkový odpor linky podle vztahu RΣ = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2 Odpor linky

Pokud je celkový odpor linky ve stanovených rozmezích,
budou spolehlivě zjištěny následující stavy linky:

Stav linky Celkový odpor linky RΣ

Pohotovostní režim 1 500 až 6 000 Ω

Zkrat < 800 Ω

Přerušení > 12 000 Ω

Sledování kontaktů

Vazební člen vyhodnocuje provozní stavy „rozpojený“ ne-
bo „sepnutý“. Pro každý vstup lze naprogramovat nor-
mální provozní stav. Sledování kontaktů se provádí po-
mocí impulzů o velikosti 8 mA.

Přepínače adres
K nastavení adres vazebních členů se používají otočné
přepínače.
Při připojení k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200 (re-
žim LSN improved version) může obsluha zvolit automa-
tické nebo manuální adresování s automatickou detekcí
nebo bez ní. V režimu LSN classic lze člen připojit
k ústřednám EPS BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a
UGM 2020.
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Adresa Režim

0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN im-
proved version s automatickým adresováním (odboč-
ky T nejsou možné)

0 0 1 až 2 5
4

Kruhové nebo rozvětvené vedení či vedení s odboč-
kami T v režimu LSN improved version s manuálním
adresováním

CL 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN clas-
sic

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 jsou vybaveny všemi funkcemi
technologie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení,

• možnost použití nestíněného kabelu.
• zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN 54-17: 2005
• EN 54-18: 2005 + AC: 2007

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-O8I2-S

CPD 0786-CPD20795 FLM-420-O8I2-S

Německo VdS G 209147 FLM-420-O8I2-S

Maďarsko TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-
S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016.0070230-11 FLM-420-
O8I2-S

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Popis Připojení

 +U | 0V Pomocné napájení (podpora
bodů s průchozím zapoje-
ním)

LSN a1- | b1+ LSN příchozí

LSN SHIELD Stínění kabelu (pokud je k di-
spozici)

 +U | 0V Pomocné napájení (podpora
bodů s průchozím zapoje-
ním)

LSN a2- | b2+ LSN odchozí

POWER IN OUTII PII+|
PII-

Napájecí výstupy 5 až 8

OUTII PII+|8-
…
PII+|5-

Referenční potenciál (PII
+), výstupy 5 až 8 spínané na
záporný potenciál

OUTI PI+|4-
…
PI+|1-

Referenční potenciál (PII
+), výstupy 1 až 4 spínané na
záporný potenciál

POWER IN OUTI PI+| PI- Napájecí výstupy 1 až 4

IN + | 2 | -
+ | 1 | -

Vstup 2
Vstup 1
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• Lze je připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 a k ústřednám pro sítě LSN classic
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a UGM 2020.

• Programování se provádí pomocí programovacího
softwaru ústředny EPS.

• K připojení do sítě LSN se používají dva vodiče linky
LSN.

• Výstupy OUTI/1- až 4- a OUTII/5- až 8- jsou spína-
né na záporný potenciál vazebního členu (POWER IN
OUTI/ PI- a POWER IN OUTII/ PII-). Kladný po-
tenciál pro výstupy OUTI/PI+ a OUTII/PII+ je po-
skytován pomocným napájením (AUX) z ústředny
EPS, nebo jedním či dvěma externími napájecími
zdroji nebo kombinací obou variant. OUTI/PI+ a
POWER IN OUTI/PI+ a také OUTII/PII+ a PO-
WER IN OUTII/PII+ jsou interně propojeny.

• Externí napájecí zdroje nesmí být uzemněné.
• Maximální spínané napětí polovodičových výstupů je

30 V DC. Maximální spínaný proud je 700 mA pro
každý z výstupů (v závislosti na externím napájecím
zdroji).

• Aktivace vstupů IN 1 a 2 musí být provedena v elek-
trické izolaci od sítě LSN (např. pomocí kontaktu re-
lé, tlačítka apod.).

• Vstupy musí mít minimální dobu aktivace 3,2 s.
• Maximální celková délka kabelu pro všechny vstupy

připojené ke kruhovému či rozvětvenému vedení je
500 m. Navíc musí být do celkového výpočtu délky
linky započítána délka všech výstupů, které nejsou
elektricky izolované od vedení LSN (např. periferní
zařízení připojená pomocí bodů C). Při použití
s ústřednami UEZ 2000 LSN a UGM 2020 se omeze-
ní na 500 m týká každého převodníku síťového zpra-
cování (NVU).

• Vazební člen je vybaven svorkovnicemi pro možnost
připojení druhého páru vodičů do kruhového vedení
k vedlejšímu napájení.

• Kabely se protahují pryžovými průchodkami nebo
kabelovými vývodkami PG.

• Zásuvná svorkovnice umožňuje snadné zapojení i při
vestavěném vazebním členu.

• Při montáži na nerovný povrch použijte dodané di-
stanční podložky.

• Pro zajištění činnosti systémů EPS v souladu s nor-
mou EN 54‑2 musí být vazební členy použité k akti-
vaci zařízení protipožární ochrany a vazební členy,
jejichž výstupy nejsou sledovány, instalovány přímo
u zařízení, které má být aktivováno, nebo v tomto
zařízení.

Zahrnuté díly

Typ Mno
žství

Součást

FLM-420-O8I2-
S

1 Vazební člen s osmi výstupy, v krytu pro
povrchovou montáž

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

LSN  

• Vstupní napětí LSN 15 až 33 V DC

• Maximální odběr pro-
udu z linky LSN

5,5 mA

Výstupy 8, nezávislé

• Maximální spínané na-
pětí polovodičových vý-
stupů

30 V DC

• Maximální spínaný vý-
stupní proud

700 mA pro každý výstup (v závi-
slosti na externím napájecím zdro-
ji)

• Externí napájení 5 až 30 V DC

Vstupy 2, nezávislé

Sledování linky pomocí zakon-
čovacího odporu

 

• Zakončovací odpor Jmenovitý odpor 3,9 kΩ

• Celkový odpor linky RΣ,
kde RΣ = RL/1 + RL/

2 + REOL

• Pohotovostní režim: 1 500
až 6 000 Ω

• Zkrat: < 800 Ω
• Přerušení linky:

> 12 000 Ω

Sledování kontaktů  

• Maximální intenzita
proudu (proudový im-
pulz)

8 mA

Minimální doba aktivace vstupů
IN 1 a 2

3,2 s

Mechanické vlastnosti

Připojení 30 svorek se šrouby

Přípustný průměr vodiče 0,6 mm2 až 3,3 mm2

Nastavení adresy 3 otočné přepínače

Materiál ABS + PC-FR

Barva krytu Signální bílá, RAL 9003

Rozměry Přibližně 140 × 200× 48 mm
(Š × V × H)

Hmotnost (bez a s obalem) Přibližně 480 g / 800 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až +65 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 % (nekondenzující)

Třídy zařízení podle
IEC 60950

Zařízení třídy III

Třída krytí podle IEC 60529 IP 54

Limitní hodnoty systému

Maximální délka kabelu pro
všechny vstupy a výstupy, kte-
ré jsou připojeny ke kruhové-
mu či rozvětvenému vedení a
zároveň nejsou elektricky izo-
lované od vedení LSN

Celkem 500 m
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Informace o objednání

FLM-420-O8I2-S Vazební člen s osmi výstupy (OC) a
dvěma vstupy
v krytu pro povrchovou montáž
Číslo objednávky FLM-420-O8I2-S
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FLM‑420‑O1I1 Vstupní/
výstupní vazební členy

Vlastnosti

u Polovodičové výstupy jsou elektricky izolované od
kruhového vedení LSN a chráněné proti zkratu

u Maximální spínaný proud pro jeden výstup 700 mA

u Samostatně volitelné funkce pro sledování vstupů
(zakončení linky nebo kontakt)

u Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována
funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu

Vstupní/výstupní vazební členy FLM‑420‑O1I1 jsou vyba-
veny jedním výstupem pro řízení externích zařízení a jed-
ním sledovaným vstupem.
Jedná se o dvouvodičové prvky LSN pro připojení
k ústřednám EPS FPA‑5000 a FPA‑1200, které poskytují
rozšířené funkce technologie LSN improved.

Funkce

Polovodičový výstup
Polovodičový výstup je elektricky izolován od kruhového
vedení LSN a chráněn proti zkratům.

Funkce polovodičového výstupu

Výstup napájení
Napájení pro zátěže připojené k výstupu lze zvolit jako:

• Pomocné napájení z ústředny EPS
• Externí napájecí zdroje

Sledovací funkce vstupu
Vstupní/výstupní vazební člen FLM‑420‑O1I1 poskytuje
dvě sledovací funkce:
1. Sledování linky zakončovacím rezistorem
2. Sledování bezpotenciálového kontaktu
Sledovací funkce vstupu lze zvolit nastavením odpovída-
jících adres.

Sledování linky pomocí zakončovacího rezistoru
Standardní odpor zakončovacího odporu je 3,9 kΩ.
Vazební člen detekuje:

• Pohotovostní režim
• spuštění v případě zkratu,
• spuštění v případě přerušení linky.

Označení Popis

RΣ Celkový odpor linky podle vztahu RΣ = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2 Odpor linky

Pokud je celkový odpor linky ve stanovených rozmezích,
budou spolehlivě zjištěny následující stavy linky:

Stav linky Celkový odpor linky RΣ

Pohotovostní režim 1 500 až 6 000 Ω

Zkrat < 800 Ω

Přerušení > 12 000 Ω

Sledování kontaktů

Vazební člen vyhodnocuje provozní stavy „rozpojený“ ne-
bo „sepnutý“. Pro každý vstup lze naprogramovat nor-
mální provozní stav. Sledování kontaktů se provádí po-
mocí impulzů o velikosti 8 mA.

Přepínače adres
K nastavení adresy vazebního členu se používají:

• dvoupolohové mikropřepínače u vazebních členů
FLM‑420‑O1I1‑E,

• otočné přepínače u vazebních členů
FLM‑420‑O1I1‑D.

V režimu LSN improved version může obsluha zvolit au-
tomatické nebo manuální adresování s automatickou de-
tekcí nebo bez ní.

Address
(Adresa)
otočných
přepínačů

adres

Address
(Adresa)

mi-
kropřepí-
načů ad-

res

Režim

0 0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v reži-
mu LSN improved version s automatic-
kým adresováním (odbočky T nejsou
možné)
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0 0 1
-

2 5 4

1–254 Kruhové nebo rozvětvené vedení či ve-
dení s odbočkami T v režimu LSN im-
proved version s manuálním adresová-
ním

CL 0 0 255 Kruhové nebo rozvětvené vedení v reži-
mu LSN classic

Funkce LSN
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN.
Do ústředny EPS se odešle signalizace poruchy.

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků,

• až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení,

• možnost použití nestíněného kabelu.

Varianty vazebních členů
Vstupní/výstupní vazební členy jsou k dispozici v různých
provedeních:

• Vestavěná verze FLM‑420‑O1I1‑E:
– vhodná pro standardní montážní boxy pro

zařízení v souladu s normou EN 60670 a
– pro prostorově úspornou instalaci ve všech

zařízeních.
• Verze pro sběrnici DIN FLM‑420‑O1I1‑D:

– vhodná pro instalaci na sběrnici DIN v souladu
s normou EN 60715 s dodaným adaptérem a

– pro kryt pro povrchovou montáž FLM‑IFB126‑S.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN 54-17: 2005
• EN 54-18: 2005 + AC:2007

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-O1I1-E

CE FLM-420-O1I1-D

CPD 0786-CPD-20714 FLM-420-O1I1-E

CPD 0786-CPD-20715 FLM-420-O1I1-D

Německo VdS G 209070 FLM-420-O1I1-E

VdS G 209069 FLM-420-O1I1-D

Maďarsko TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-
S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016.0070232-11 FLM-420-
O1I1-E

MOE UA1.016.0070263-11 FLM-420-
O1I1-D

Zahrnuté díly

Typ Mno
žství

Součást

FLM-420- O1I1-
E

1 Vstupní/výstupní vazební člen, vestavě-
ná verze

FLM-420-O1I1-
D

1 Vstupní/výstupní vazební člen, verze
pro sběrnici DIN, s adaptérem a vlnovo-
dem

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

LSN  

• Vstupní napětí LSN 15 až 33 V DC

• Maximální odběr pro-
udu ze sítě LSN

1,9 mA

Výstup  

• Maximální spínané na-
pětí polovodičového
výstupu

30 V DC

• Maximální spínaný vý-
stupní proud

700 mA (v závislosti na externím
napájecím zdroji)

• Externí napájecí zdroj 5 až 30 V DC

Vstup  

Sledování linky pomocí zakon-
čovacího rezistoru

 

• Zakončovací rezistor Jmenovitý odpor 3,9 kΩ

• Celkový odpor linky RΣ,
kde RΣ = RL/1 + RL/

2 + REOL

• Pohotovostní režim: 1 500
až 6 000 Ω

• Zkrat: < 800 Ω
• Přerušení linky:

> 12 000 Ω

Sledování kontaktů  

• Maximální intenzita
proudu (proudový im-
pulz)

8 mA

Minimální doba aktivace vstu-
pu

3,2 s

Mechanické vlastnosti

Připojení  

• FLM-420-O1I1-E 14 svorek se šrouby

• FLM-420-O1I1-D 12 svorek se šrouby

Přípustný průměr vodiče  

• FLM-420-O1I1-E 0,6 až 2,0 mm2

• FLM-420-O1I-D 0,6 až 3,3 mm2

Nastavení adresy  

• FLM-420-O1I1-E 8 dvoupolohových mikropřepína-
čů

• FLM-420-O1I1-D 3 otočné přepínače
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Materiál krytu  

• FLM-420-O1I1-E Směs ABS/PC

• FLM-420-O1I1-D, včet-
ně adaptéru

PPO (Noryl)

Barva krytu  

• FLM-420-O1I1-E Signální bílá, RAL 9003

• FLM-420-O1I1-D, včet-
ně adaptéru

Šedobílá, podobná odstínu
RAL 9002

Rozměry  

• FLM-420-O1I1-E Přibližně 50 × 22 mm (Ø × v)

• FLM-420-O1I1-D, včet-
ně adaptéru

Přibližně 110 × 110 × 48 mm
(š × v × h)

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• FLM-420-O1I1-E Přibližně 35 g / 170 g

• FLM-420-O2-D Přibližně 95 g / 390 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -20 až +65 °C

Přípustná skladovací teplota -25 až +80 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 % (nekondenzující)

Třídy zařízení podle
IEC 60950

Zařízení třídy III

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Limitní hodnoty systému

Maximální délka kabelu pro
vstup

3 m

Maximální délka kabelu pro vý-
stup

3 m

Informace o objednání

FLM‑420‑O1I1‑E Vstupní/výstupní vazební člen
s 1 výstupem s otevřeným kolektorem a 1 sledovaným
vstupem, vestavěná verze
Číslo objednávky FLM-420-O1I1-E

FLM‑420‑O1I1‑D Vstupní/výstupní vazební člen
s 1 výstupem s otevřeným kolektorem a 1 sledovaným
vstupem, verze na DIN lištu
Číslo objednávky FLM-420-O1I1-D
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FLM-420-RLE-S Vazební člen
pro hasicí zařízení

Vlastnosti

u Otočné přepínače pro automatické nebo manuální
nastavení adresy

u 2 vstupní linky použitelné jako nezávislé vstupy

u Indikátory LED pro signalizaci stavu

u Napájení přes síť LSN

u Povrchová montáž nebo montáž na sběrnici DIN

Vazební člen FLM-420-RLE-S se používá k dohlíženému
sledování a aktivaci hasicích systémů připojených k síti
LSN (Local Security Network).

Přehled systému

Označení Připojení

NO / COM Relé

FB2 + Zpětná vazba +

FB1- / FB2- Zpětná vazba -

FB1+ Zpětná vazba +

b1+ / a– / b2+ LSN

Funkce

Vazební člen FLM-420-RLE-S je vybaven nízkonapěťovým
relé pro připojení jednoho hasicího systému k jedné
ústředně EPS LSN. Dvě zpětnovazební linky umožňují va-
zebnímu členu FLM-420-RLE-S oznámit poruchu nebo
aktivaci hasicího systému. K jejich signalizaci slouží žlutý
a červený indikátor LED.
Zpětnovazební linky lze dále využít jako nezávislé linky
vstupu pro sledování různých periferií.
Adresa vazebního členu se definuje odpovídajícím nasta-
vením otočných přepínačů.

Nastavení adresy (otočné přepínače 1–3)

0 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN impro-
ved version s automatickým adresováním (systém
s odbočkou T není možný)

0 0 1 – 2 5
4

Kruhové nebo rozvětvené vedení či systém s odboč-
kou T v režimu LSN improved version s manuálním ad-
resováním

CL 0 0 Kruhové nebo rozvětvené vedení v režimu LSN classic

Funkce technologie LSN improved version
Vazební členy řady 420 nabízejí všechny funkce techno-
logie LSN improved:

• Flexibilní struktury sítí, včetně odboček T, bez dal-
ších prvků

• Až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom
kruhovém nebo rozvětveném vedení

• Možnost použití nestíněných kabelů
• Zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a

ústřednami

Zkratové izolátory
Integrované izolátory zajišťují zachování funkce i v přípa-
dě zkratu nebo přerušení linky v kruhovém vedení LSN
(podle normy EN 54-17). Do ústředny EPS se odešle sig-
nalizace poruchy.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám EN 54‑17:2005, EN 54-18:2005 a
VdS 2496

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-RLE-S

CPD 0786-CPD-20725 FLM-420-RLE-S

Německo VdS G 209085 FLM-420-RLE-S

Maďarsko TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-
S, FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016.0120702-11 FLM-420-RLE-
S

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Lze je připojit k ústřednám EPS FPA‑5000 a
FPA‑1200 a k ústřednám pro sítě LSN classic
BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN a UGM 2020 (se softwa-
rem WinPara verze 4.83 nebo novější).

• Vazební člen FLM-420-RLE-S lze připevnit na povrch
s dodaným krytem nebo na sběrnici DIN bez krytu.
Adaptér pro sběrnici DIN je součástí dodávky.
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Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 FLM-420-RLE-S Vazební člen pro hasicí zařízení

1 Kryt pro povrchovou montáž

1 Adaptér pro sběrnici DIN

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Vstupní napětí 15 až 33 V DC

Maximální odběr proudu 7,9 mA

Aktivace hasicího systému  

• po inicializaci / v po-
hotovostním režimu

3,3 kiloohmu

• při poplachu 680 ohmů

Maximální napětí sledování 6 V

Maximální proud sledování 1,5 mA (zkrat linky)

Mechanické vlastnosti

Ovládací a signalizační prvky 2 indikátory LED (1 žlutý, 1 červe-
ný)

Nastavení adresy 3 otočné přepínače pro

 • Režim LSN classic nebo LSN
improved version

 • Automatické nebo manuální
adresování

Připojení 8 svorek se šrouby

Materiál  

• Vazební člen PPO (Noryl)

• Kryt pro povrchovou
montáž

Směs ABS/PC

Barva  

• Vazební člen Šedobílá, podobná odstínu
RAL 9002

• Kryt Signální bílá, RAL 9003

Rozměry  

• s krytem Přibližně 126 × 126 × 71 mm

• bez krytu (s adapté-
rem na DIN lištu)

Přibližně 110 × 110 × 48 mm

Hmotnost  

• s krytem Přibližně 390 g

• bez krytu Přibližně 150 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až 50 °C 

Přípustná skladovací teplota −25 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %

Třídy zařízení podle
IEC 60950

Zařízení třídy III

Třída krytí podle IEC 60529 IP 54

 

Informace o objednání

FLM-420-RLE-S Vazební člen pro hasicí zařízení
Vazební člen FLM-420-RLE-S se používá k dohlíženému
sledování a aktivaci hasicích systémů.
Číslo objednávky FLM-420-RLE-S
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FMX‑IFB55‑S Box pro
povrchovou montáž vazebního
členu

Box pro povrchovou montáž vazebního členu
FMX‑IFB55‑S slouží k uchycení vazebních členů řady 420
určených pro montáž na stěnu.

Zahrnuté díly

Typ Mno
žství

Součást

FMX-IFB55-S 1 Box pro povrchovou montáž vazební-
ho členu

Poznámka
Součástí dodávky vazebních členů řady 420 urče-
ných pro montáž na stěnu (FLM‑420‑...‑W) je
kompatibilní kryt.

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Materiál ABS

Barva Signální bílá, RAL 9003

Hmotnost Přibližně 30 g

Rozměry (Ø × V) 76 × 33 mm

Informace o objednání

FMX‑IFB55‑S Box pro povrchovou montáž vazebního
členu
pro vazební členy řady 420 typu pro montáž na stěnu,
povrchová montáž
Číslo objednávky FMX-IFB55-S
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FLM‑IFB126‑S Kryt pro
povrchovou montáž

Kryt pro povrchovou montáž FLM‑IFB126‑S slouží
k uchycení vazebních členů řady 420 určených pro sběr-
nici DIN nebo jako náhradní kryt pro typ pro povrchovou
montáž.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Kryt pro povrchovou montáž je opatřen dvěma kabe-
lovými průchody na protějších stranách:

– 2 × 2 předděrované kabelové průchody pro prů-
měr až 21 mm, resp. 34 mm (pro kabelové trub-
ky),

– 2 × 4 pryžové průchodky pro zasunutí kabelů o
průměru až 8 mm.

• Navíc jsou k dispozici kabelové průchody v zadní
stěně krytu pro povrchovou montáž:

– 1× předděrovaný kabelový průchod pro průměr
až 21 mm (pro kabelovou trubku),

– 2 × 4 pryžové průchodky pro zasunutí kabelů o
průměru až 8 mm.

Technické specifikace

Materiál Směs ABS/PC

Barva Signální bílá (RAL 9003)

Rozměry Přibližně 126 × 126 × 70 mm

Hmotnost Přibližně 235 g

Informace o objednání

FLM‑IFB126‑S Kryt pro povrchovou montáž
Pro uchycení vazebních členů řady 420 určených pro
sběrnici DIN (-D) nebo jako náhradní kryt pro typ pro
povrchovou montáž (-S)
Číslo objednávky FLM-IFB126-S
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FLM‑I 420‑S Zkratový izolátor
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FLM-320-EOL2W Konvenční
dvouvodičový zakončovací
modul

Zakončovací modul zakončuje konvenční linky v souladu
s normou EN 54‑13.
Detekuje poruchy konvenční linky v souladu s normou
EN 54‑13 a oznamuje tyto poruchy ústředně EPS. Zprávy
o poruchách se zobrazují na řídicí jednotce ústředny.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-320-EOL2W

CPD 0786-CPD-20926 FLM-320-EOL2W

Německo VdS G 210007 FLM-320-EOL2W

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• FLM‑420/4‑CON od verze softwaru 2.0
Podle normy DIN VDE 0833-2 existují následující omeze-
ní:

• Maximálně 32 automatických hlásičů požáru připoje-
ných k jedné konvenční lince

• Maximálně 10 manuálních tlačítkových hlásičů požá-
rů připojených k jedné konvenční lince

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FLM-320-EOL2W Konvenční zakončovací modul

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 9 až 30 V DC

Odběr proudu < 2,0 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Thermelt 861

Barva krytu černá

Rozměry (v × š × h) 25 × 17 × 8 mm

Hmotnost 7 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −25 °C až 70 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 30

Informace o objednání

FLM-320-EOL2W Konvenční dvouvodičový zakončovací
modul
pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě
EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-320-EOL2W
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FLM-320-EOL4W-S Konvenční
čtyřvodičový zakončovací
modul

Zakončovací modul zakončuje konvenční linky v souladu
s normou EN 54‑13.
Detekuje poruchy konvenční linky a poruchy pomocného
napájení v souladu s normou EN 54‑13 a oznamuje tyto
poruchy ústředně EPS. Zprávy o poruchách se zobrazují
na řídicí jednotce ústředny.
Ke kabelážím vyhovujícím normám může být připojeno
maximálně 32 automatických hlásičů požáru nebo
10 manuálních tlačítkových hlásičů požáru.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-320-EOL4W-S

CPD 0786-CPD-21028 FLM-320-EOL4W-S

Německo VdS G 211008 FLM-320-EOL4W-S

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Určený k použití pouze s moduly CZM 0004 A (verze
softwaru 1.1.10).

• Pro přídavné napájení podle normy EN 54-13 použí-
vejte moduly BCM 0000 B, LSN 0300 A nebo LSN
1500 A.

• Odpor konvenční linky by neměl překročit 2 × 25 Ω.
• FLM‑420/4‑CON od verze softwaru 2.0

Podle normy DIN VDE 0833-2 existují následující omeze-
ní:

• Maximálně 32 automatických hlásičů požáru v jed-
nom rozvětveném vedení LSN nebo v jedné odboč-
ce T

• Maximálně 10 manuálních tlačítkových hlásičů požá-
ru v jednom rozvětveném vedení LSN nebo v jedné
odbočce T

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FLM-320-EOL4W-S Konvenční čtyřvodičový zakončovací
modul

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí pomocného
napájení

8 až 30 V DC

Provozní napětí konvenční linky 9 až 30 V DC

Spotřeba proudu konvenční lin-
ky

< 2,0 mA

Odběr proudu z pomocného
napájení

< 5,5 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Směs ABS a PC

Barva krytu Signální bílá (RAL 9003)

Rozměry (š × v × h) cca 126 × 126 × 71 mm

Hmotnost 342 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až 55 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 54

Informace o objednání

FLM-320-EOL4W-S Konvenční čtyřvodičový zakončova-
cí modul
pro zakončení konvenčních linek vyhovující normě
EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-320-EOL4W-S
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FLM-420-EOL2W-W
Zakončovací modul LSN

Zakončovací modul zakončuje rozvětvená vedení LSN ne-
bo odbočky T v souladu s normou EN 54‑13.
Detekuje poruchy linek LSN v souladu s normou
EN 54‑13 a oznamuje tyto poruchy ústředně EPS přes síť
LSN. Zprávy o poruchách se zobrazují na řídicí jednotce
ústředny.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-EOL2W-W

CPD 0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-
W

Německo VdS G 210008 FLM-420-EOL2W-W

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Podle normy DIN VDE 0833-2 existují následující omeze-
ní:

• Maximálně 32 automatických hlásičů požáru v jed-
nom rozvětveném vedení LSN nebo v jedné odboč-
ce T

• Maximálně 10 manuálních tlačítkových hlásičů požá-
ru v jednom rozvětveném vedení LSN nebo v jedné
odbočce T

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu < 1,5 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Směs ABS a PC

Barva krytu Signální bílá (RAL 9003)

Rozměry (Ø × H) 76 × 30 mm

Hmotnost 50 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až 55 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529 IP 40

Informace o objednání

FLM-420-EOL2W-W Zakončovací modul LSN
pro zakončení rozvětvených vedení LSN nebo odboček T
vyhovující normě EN 54‑13
Číslo objednávky FLM-420-EOL2W-W
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FLM-420-EOL4W Zakončovací
modul LSN

Zakončovací modul zakončuje přímá nebo kruhová vede-
ní LSN v souladu s normou EN 54‑13.
Detekuje poruchy linek LSN a poruchy pomocného napá-
jení v souladu s normou EN 54‑13 a oznamuje tyto poru-
chy ústředně EPS přes síť LSN. Zprávy o poruchách se
zobrazují na řídicí jednotce ústředny.
Kruhové vedení LSN v režimu improved version umožňu-
je až 254 prvků s technologií LSN, kruhové vedení LSN
v režimu classic umožňuje až 127 prvků.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FLM-420-EOL4W-S/-D

CPD 0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4W-
S, -D

Německo VdS G 211007 FLM-420-EOL4W-S,
FLM-420-EOL4W-D

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Podle specifikací LSN
• Do kruhu LSN v režimu classic lze připojit maximál-

ně 127 prvků
• Do kruhu LSN v režimu improved version lze připojit

maximálně 254 prvků.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 FLM-420-EOL4W

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí pomocného
napájení

8 až 30 V DC

Provozní napětí LSN 15 až 33 V DC

Odběr proudu z pomocného
napájení

< 5,0 mA

Odběr proudu ze sítě LSN < 2,0 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu Směs ABS a PC

Barva krytu Signální bílá (RAL 9003)

Rozměry (š × v × h)  

• FLM-420-EOL4W-D přibližně 77 × 86 × 44 mm

• FLM-420-EOL4W-S přibližně 126 × 126 × 71 mm

Hmotnost  

• FLM-420-EOL4W-D 85 g

• FLM-420-EOL4W-S 346 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −20 °C až 55 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až 85 °C

Přípustná relativní vlhkost < 96 %, nekondenzující

Třída krytí podle IEC 60529  

• FLM-420-EOL4W-D IP 30

• FLM-420-EOL4W-S IP 54

Informace o objednání

FLM-420-EOL4W-S Zakončovací modul LSN
Číslo objednávky FLM-420-EOL4W-S

FLM-420-EOL4W-D Zakončovací modul LSN
Číslo objednávky FLM-420-EOL4W-D
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LX Konvenční záblesková
svítidla se sirénou

Vlastnosti

u Vyhovuje normám EN54-3 a EN54-23

u Pokrytí až 7,5 m / tón DIN 102 dB(A)

u Proměnlivá frekvence blikání

u Nízký odběr proudu

u Technologie LED

Záblesková svítidla se sirénou LX slouží k použití v přípa-
dech, kdy je kromě zvukové signalizace poplachu třeba
i vizuální.

Funkce

Zařízení disponuje čočkou s jedinečným designem k do-
sažení osvětlení požadovaného normou EN54-23. Frek-
venci blikání i menší objem pokrytého prostoru lze na-
stavit pomocí přepínače DIP.
Světlo osvětlí prostor ve tvaru krychle, což je vhodné
k umístění na stěnu.
Integrovaný generátor tónů nabízí 32 variant tónů včetně
různých kvílivých tónů, rozličných signálů pro požární
poplach ( např. tón DIN podle normy / DIN 33404) a dal-
ších speciálních modulací.
Tóny a hlasitost lze nastavit pomocí 6kolíkového přepí-
nače DIP na signalizačním zařízení. Je-li vybrán typ tónu,
je při aktivaci druhého vstupu zapnut druhý typ tónu.
Akustický tlak se liší v závislosti na typu tónu, nastavení
hlasitosti a provozním napětí.
Zařízení je určeno pro celou řadu použití.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CPD 0333-CPD-075444 LX_Bea-
con_Wall_Base_EN

Německo VdS G 214070 LX Sounder Beacon Wall Ba-
se

Polsko CNBOP 2233/2014 ROLP

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Odběr proudu závisí na typu tónu zvukového zaříze-
ní, frekvenci blikání a pokrytí optického signalizační-
ho zařízení. Sečtěte obě hodnoty odběru proudu
a vypočítejte celkový odběr proudu zábleskového
svítidla se sirénou.

• Zařízení lze použít s následujícími ústřednami EPS:
– FPA-5000 / FPA-1200 s NZM 0002 A nebo

FLM-420-NAC
– FPC-500 Konvenční ústředna EPS

• Zařízení je vhodné k umístění na zeď.
• Zařízení je vhodné pro použití ve vnitřních i vnějších

prostorách. (Použití ve vnějších prostorách vyžaduje
použití vhodné kabeláže. Není součástí dodávky.)

• Pokrytí zařízení závisí na úrovni okolního světla. Rov-
něž je třeba vzít v úvahu montážní výšku zařízení.

• K lepšímu plánování můžete použít Planning Softwa-
re pro systémy EPS od společnosti Bosch.

Zahrnuté díly

Množství Součásti

1 Optické signalizační zařízení k umístění na stěnu,
červené nebo bílé, červený nebo bílý záblesk
(patice)

1 Zvukové signalizační zařízení, červené nebo bílé

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Barva krytu a patice Červená odpovídající RAL 3031 
Bílá odpovídající RAL 9003

Hmotnost 200 g

Rozměry 
(Ø × V × H)

95 × 135 × 95 mm
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Tabulka tónů zábleskového svítidla se sirénou LX

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 18 - 30 V DC / 9 - 15 V DC

Odběr proudu Závisí na nastavení pokrytí, sirény a frek-
vence blikání

Monitorování Obrácená polarita

Odběr proudu

 Provozní napětí Vysoký výkon
1 Hz

Vysoký výkon
0,5 Hz

Nízký výkon
1 Hz

Nízký výkon
0,5 Hz

Pokrytí  7,5 m (135 m3) 2,5 m (15 m3)

Bílý záblesk 24 V DC 25 mA 16 mA 16 mA 10 mA

Červený záblesk 24 V DC 25 mA 16 mA 16 mA 10 mA

Okolní podmínky

Třída krytí IP65*

Přípustná provozní te-
plota

-25 ºC až + 70 ºC

Přípustná relativní
vlhkost

Vyhovuje normě EN54-23

* Technické údaje výrobců, neověřeno třetími stranami

Speciální vlastnosti

Maximální montážní
výška (x)

2,4 m

Pokrytí (y) 7,5 m (přepnutelné na 2,5 m)

Objem pokrytého pro-
storu

135 m3 (15 m3)

Kód objemu pokryté-
ho prostoru 
(C-x-y / W-x-y)

W-2.4-7.5

Frekvence blikání 1 Hz (přepnutelná na 0,5 Hz)

Barva záblesku Bílá nebo červená

Maximální úroveň
akustického tlaku

112 dB(A)

Informace o objednání

Zábleskové svítidlo se sirénou LX, bílý záblesk, bílé, na
stěnu
Číslo objednávky ROLP-W-LX-W-WF

Zábleskové svítidlo se sirénou LX, červený záblesk, bí-
lé, na stěnu
Číslo objednávky ROLP-W-LX-W-RF

Zábleskové svítidlo se sirénou LX, bílý záblesk, červe-
né, na stěnu
Číslo objednávky ROLP-R-LX-W-WF

Zábleskové svítidlo se sirénou LX, červený záblesk,
červené, na stěnu
Číslo objednávky ROLP-R-LX-W-RF
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FNM-420-A Siréna pro vnitřní
použití

Vlastnosti

u Hlasitost až 101,3 dB(A)

u Maximální odběr proudu menší než 3,9 mA

u Až 100 sirén na kruhové vedení LSN

u Okamžitá synchronizace

u Možnost výběru z 32 různých typů tónů (včetně tó-
nu DIN)

Sirény pro vnitřní použití se používají nezávisle pro sig-
nalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru.

Funkce

Zařízení umožňuje zvolit 32 typů poplachových a eva-
kuačních tónů (včetně tónu podle normy DIN 33404,
část 3) pro různé potřeby.
Akustický tlak lze upravit pomocí pěti úrovní podle pro-
vozního prostředí. V závislosti na typu tónu a nastavené
hlasitosti se akustický tlak pohybuje mezi 65dB(A) a
101dB(A).
Sirény připojené ke stejnému kruhovému vedení LSN a
se stejným typem tónu jsou okamžitě synchronizovány.
Díky dvěma integrovaným izolátorům je u zařízení zacho-
vána funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu.
Změnu nastavení zařízení lze provést v programovacím
softwaru FSP-5000-RPS.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN 54-3:2001
• EN 54-17:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD

CPD 0832-CPD-1006 FNM-420-A-
RD_FNM-420-A-WH

Oblast Certifikace

Německo VdS G 210002 FNM-420-A-WH/-RD

Polsko CNBOP 0912/2011 FNM-420-A-RD -B-RD -A-
WH

Maďarsko TMT TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420-
B

MOE UA1.016.0113309-11 FNM-420-A-
WH_FNM-420-A-RD

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení je určeno pro vnitřní použití.
• Odběr proudu závisí na vybraném typu tónu a dosa-

huje maximálně 3,9 mA.
• Maximální počet zařízení na každém kruhovém vede-

ní záleží na průměru kabelu a celkovém proudu kru-
hového vedení. 
Použijte software Bosch Planning Software pro spo-
lehlivé plánování kruhového vedení.

• Toto zařízení nelze použít s řídicí jednotkou
ústředny FPA-5000 typu A.
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Typy tónů

Číslo Typ tónu Frekvence/modulace Hlasitost dB(A) EN 54-3** dB(A)

1* Klesající = tón DIN 1 200 až 500 Hz při 1 Hz, pauza 10 ms 99,0 93,9

2 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 50 Hz 98,7  

3 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 7 Hz 99,6  

4 Stoupající 800/1 000 Hz při 7 Hz 99,0  

5 Pulzní tón 1 000 Hz při 1 Hz 101,2  

6 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,25 s zapnuto, 1 s vypnuto 100,5  

7 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 1 Hz 101,3  

8 Nepřetržitý tón 970 Hz 99,1 94,7

9 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 2 Hz 101,0  

10 Pulzní tón 970 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto, 3 tóny
na 4 cykly

99,0 94,0

11 Pulzní tón 2 900 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 100,1  

12 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 101,2  

13 Stoupající 800/1 000 Hz při 1 Hz 100,3  

14 Kolísavý tón 510/610 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 97,8  

15 Tón BMW 800 Hz / 60 s zapnuto, 10 s vypnuto,
3 cykly

95,0  

16 Pulzní tón 2 900 Hz při 1 Hz 99,2  

17 Kolísavý tón 2 400/2 900 Hz při 2 Hz 99,4  

18 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 1 Hz 101,2  

19 Stoupající/klesající tón 1 400 až 2 000 Hz při 10 Hz 97,3  

20 Pomalu stoupající/klesající 500 až 1 200 Hz / 0,5 s 98,5  

21 Nepřetržitý tón 2 900 Hz 98,1  

22 Stoupající 800/1 000 Hz při 50 Hz 99,8  

23 Pulzní tón 554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms 95,7  

24 Pomalu stoupající 500 až 1 200 Hz po dobu 3,5 s, pauza
0,5 s

100,1 96,0

25 Pulzní tón 2 900 Hz / 150 ms zapnuto, 100 ms vy-
pnuto

99,6  

26 Nepřetržitý tón 660 Hz 97,6  

27 Pulzní tón 660 Hz / 1,8 s zapnuto/vypnuto 97,6  

28 Pulzní tón 660 Hz / 150 ms zapnuto/vypnuto 96,4  

29 USA - dočasný 3tónový signál
ISO 8201

610 Hz 97,7  

30 USA - dočasný vzorek nízké frek-
vence

950 Hz / 3× 0,5 s zapnuto/vypnuto, poté
pauza 1,5 s

95,8  

31 3. Vysoký/nízký 1 000/800 Hz (0,25 s zapnuto/střídavý) 100,7  

32 Tón Thyssen Krupp 450/650 Hz při 2 Hz 96,5  

* Výchozí nastavení: tón podle normy DIN 33404, část 3
** Výsledek testování dle EN54-3: nejnižší hodnota při 15 V a maximální úrovni hlasitosti, měřeno na měřicí ose s nejvyš-
ším výsledkem. Veškerá další měření jsou prováděna „na ose“ a nejsou ověřena třetí stranou. 
Úroveň akustického tlaku určena s odchylkou ±3 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 m. Konstantní úroveň akustického tlaku
při provozním napětí mezi 22 a 33 V.
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Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Siréna pro vnitřní použití

1 Klíč pro otevření krytu

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu  

• Klidový stav < 1 mA

• Poplach < 3,9 mA

Mechanické vlastnosti

Připojení (vstupy/výstupy) 0,28 až 2,5 mm²

Rozměry (V × Š × H) 105 × 105 × 95 mm

Kryt  

• Materiál Plast, ABS

• Barva Červená, podobná odstínu
RAL 3001
Bílá, podobná odstínu
RAL 9010

Hmotnost  

• Bez obalu 250 g

• S obalem 300 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +85 °C

Třída krytí podle EN 60529 IP 42 *

* Prohlášení výrobce, nepotvrzeno třetí stranou

Speciální funkce

Úroveň akustického tlaku ve vzdá-
lenosti 1 m

Maximálně 101,3 dB(A)

Rozsah kmitočtu 440 Hz až 2,90 kHz

Informace o objednání

FNM-420-A-WH Siréna pro vnitřní použití, bílá
pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru,
pro technologii LSN improved
Číslo objednávky FNM-420-A-WH

FNM-420-A-RD Siréna pro vnitřní použití, červená
pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru,
pro technologii LSN improved
Číslo objednávky FNM-420-A-RD
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FNM‑420‑A‑BS Patice
s integrovanou sirénou pro
vnitřní použití

Vlastnosti

u Hlasitost až 92,1 dB(A)

u Maximální odběr proudu menší než 3,7 mA

u Až 100 sirén na kruhové vedení LSN

u Okamžitá synchronizace

u Možnost výběru z 32 různých typů tónů (včetně tó-
nu DIN)

Patice s integrovanou sirénou pro vnitřní použití se pou-
žívají pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku po-
žáru. Mohou být použity buď jako patice s integrovanou
sirénou, nebo jako samostatné sirény.

Funkce

Zařízení umožňuje zvolit 32 typů poplachových a eva-
kuačních tónů (včetně tónu podle normy DIN 33404,
část 3) pro různé potřeby.
Akustický tlak lze upravit pomocí pěti úrovní podle pro-
vozního prostředí. V závislosti na typu tónu a nastavené
hlasitosti se akustický tlak pohybuje mezi 65 dB(A) a
92,1 dB(A).
Sirény připojené ke stejnému kruhovému vedení LSN a
se stejným typem tónu jsou okamžitě synchronizovány.
Díky dvěma integrovaným izolátorům je u zařízení zacho-
vána funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu.
Změnu nastavení zařízení lze provést v programovacím
softwaru FSP-5000-RPS.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN 54-3:2001
• EN 54-17:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FNM-420-A-BS-WH, FNM-420-A-BS-
RD

CPD 0832-CPD-1008 FNM-420-A-BS-
RD_FNM-420-A-BS-WH

Německo VdS G 210003 FNM-420-A-BS-WH/-RD

Oblast Certifikace

Polsko CNBOP 0913/2011 FNM-420-A-BS-RD -A-BS-
WH

MOE UA1.016.0113307-11 FNM-420-A-
BS-WH_FNM-420-A-BS-RD

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení je určeno pro vnitřní použití.
• Odběr proudu závisí na vybraném typu tónu a dosa-

huje maximálně 3,7 mA.
• Maximální počet zařízení na každém kruhovém vede-

ní záleží na průměru kabelu a celkovém proudu kru-
hového vedení. 
Použijte software Bosch Planning Software pro spo-
lehlivé plánování kruhového vedení.

• Patici s integrovanou sirénou lze ovládat pomocí zá-
bleskového svítidla FNS-420-R LSN nebo automatic-
kého hlásiče řady 420.

• Pro scénáře instalace, které zahrnují vedení kabelu
po povrchu, je pro povrchové vedení kabeláže vyža-
dována také montážní patice FNM-SPACER.

• Toto zařízení nelze použít s řídicí jednotkou
ústředny FPA-5000 typu A.
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Typy tónů

Číslo Typ tónu Frekvence/modulace Hlasitost EN 54-3**

1* Klesající = tón DIN 1 200 až 500 Hz při 1 Hz, pauza 10 ms 90,0 84,6

2 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 50 Hz 90,9  

3 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 7 Hz 91,9  

4 Stoupající 800/1 000 Hz při 7 Hz 89,7  

5 Pulzní tón 1 000 Hz při 1 Hz 84,6  

6 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,25 s zapnuto, 1 s vypnuto 84,1  

7 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 1 Hz 87,5  

8 Nepřetržitý tón 970 Hz 87,7 86,0

9 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 2 Hz 87,2  

10 Pulzní tón 970 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto, 3 tóny na
4 cykly

87,6 85,6

11 Pulzní tón 2 900 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 88,9  

12 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 84,6  

13 Stoupající 800/1 000 Hz při 1 Hz 91,1  

14 Kolísavý tón 510/610 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 85,4  

15 Tón BMW 800 Hz / 60 s zapnuto, 10 s vypnuto, 3 cykly 88,0  

16 Pulzní tón 2 900 Hz při 1 Hz 88,7  

17 Kolísavý tón 2 400/2 900 Hz při 2 Hz 92,1  

18 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 1 Hz 91,4  

19 Stoupající/klesající tón 1 400 až 2 000 Hz při 10 Hz 83,6  

20 Pomalu stoupající/klesající 500 až 1 200 Hz / 0,5 s 89,5  

21 Nepřetržitý tón 2 900 Hz 86,5  

22 Stoupající 800/1 000 Hz při 50 Hz 86,5  

23 Pulzní tón 554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms 87,4  

24 Pomalu stoupající 500 až 1 200 Hz po dobu 3,5 s, pauza 0,5 s 91,2 86,3

25 Pulzní tón 2 900 Hz / 150 ms zapnuto, 100 ms vypnuto 88,0  

26 Nepřetržitý tón 660 Hz 88,6  

27 Pulzní tón 660 Hz / 1,8 s zapnuto/vypnuto 88,6  

28 Pulzní tón 660 Hz / 150 ms zapnuto/vypnuto 87,3  

29 USA - dočasný 3tónový signál
ISO 8201

610 Hz 85,2  

30 USA - dočasný vzorek nízké frek-
vence

950 Hz / 3× 0,5 s zapnuto/vypnuto, poté
pauza 1,5 s

88,5  

31 3. Vysoký/nízký 1 000/800 Hz (0,25 s zapnuto/střídavý) 87,3  

32 Tón Thyssen Krupp 450/650 Hz při 2 Hz 87,1  

* Výchozí nastavení: tón podle normy DIN 33404, část 3
** Výsledek testování dle EN54-3: nejnižší hodnota při 15 V a maximální úrovni hlasitosti, měřeno na měřicí ose s nejvyš-
ším výsledkem. Veškerá další měření jsou prováděna „na ose“ a nejsou ověřena třetí stranou. 
Úroveň akustického tlaku určena s odchylkou ±3 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 m. Konstantní úroveň akustického tlaku
při provozním napětí mezi 22 a 33 V.
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Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Patice s integrovanou sirénou pro vnitřní použití

1 Kryt pro patici s integrovanou sirénou (pouze model
FNM‑420‑A‑BS‑RD)

1 Montážní deska

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu  

• Klidový stav < 1 mA

• Poplach < 3,7 mA

Mechanické vlastnosti

Připojení (vstupy/výstupy) 0,28 až 2,5 mm²

Rozměry (Ø × V)  

• S montážní deskou 115 × 40 mm

• S distanční podložkou pro
povrchovou kabeláž

115 × 50 mm

Kryt  

• Materiál Plast, ABS

• Barva Červená, podobná odstínu
RAL 3001
Bílá, podobná odstínu
RAL 9010

Hmotnost  

• Bez obalu 200 g

• S obalem 245 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +85 °C

Třída krytí podle EN 60529 IP 43 *

* Prohlášení výrobce, nepotvrzeno třetí stranou

Speciální funkce

Úroveň akustického tlaku ve vzdá-
lenosti 1 m

Maximálně 92,1 dB(A)

Rozsah kmitočtu 440 Hz až 2,90 kHz

Informace o objednání

FNM-420-A-BS-WH Patice s integrovanou sirénou pro
vnitřní použití, bílá
pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru,
mohou být použity buď jako patice s integrovanou siré-
nou, nebo jako samostatné sirény, pro technologii LSN
improved
Číslo objednávky FNM-420-A-BS-WH

FNM-420-A-BS-RD Patice s integrovanou sirénou pro
vnitřní použití, červená
pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru,
mohou být použity buď jako patice s integrovanou siré-
nou, nebo jako samostatné sirény, pro technologii LSN
improved
Číslo objednávky FNM-420-A-BS-RD

Hardwarové příslušenství

FNM-COVER-RD Kryt pro patici s integrovanou siré-
nou, červený
1 jednotka objednávky = 10 krytů
Číslo objednávky FNM-COVER-RD

FNM-COVER-WH Kryt pro patici s integrovanou siré-
nou, bílý
1 jednotka objednávky = 10 krytů
Číslo objednávky FNM-COVER-WH

FNM-SPACER-WH Distanční podložka pro povrchovou
kabeláž, bílá
1 jednotka objednávky = 10 montážních patic
Číslo objednávky FNM-SPACER-WH

FNM-SPACER-RD Montážní patice pro povrchovou ka-
beláž, červená
1 jednotka objednávky = 10 montážních patic
Číslo objednávky FNM-SPACER-RD
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FNM-420-B-RD Siréna pro
venkovní použití, červená

Vlastnosti

u Hlasitost až 102,5 dB(A)

u Maximální odběr proudu menší než 3,9 mA

u Až 75 sirén na kruhové vedení LSN 0300 A a
100 sirén na kruhové vedení LSN 1500 A

u Okamžitá synchronizace

u Možnost výběru z 32 různých typů tónů (včetně tó-
nu DIN)

Siréna pro venkovní použití se používá nezávisle pro sig-
nalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru ve ve-
nkovních oblastech.

Funkce

Zařízení umožňuje zvolit 32 typů poplachových a eva-
kuačních tónů (včetně tónu podle normy DIN 33404,
část 3) pro různé potřeby.
Akustický tlak lze upravit pomocí pěti úrovní podle pro-
vozního prostředí. V závislosti na typu tónu a nastavené
hlasitosti se akustický tlak pohybuje mezi 65 dB(A) a
102,5 dB(A).
Sirény připojené ke stejnému kruhovému vedení LSN a
se stejným typem tónu jsou okamžitě synchronizovány.
Díky dvěma integrovaným izolátorům je u zařízení zacho-
vána funkce kruhového vedení LSN v případě přerušení
vedení nebo zkratu.
Změnu nastavení zařízení lze provést v programovacím
softwaru FSP-5000-RPS.

Certifikáty a osvědčení

Vyhovuje normám
• EN 54-3:2001
• EN 54-17:2005

Oblast Certifikace

Evropa CE FNM-420-B-RD

CPD 0832-CPD-1007 FNM-420-B-RD

Německo VdS G 210004 FNM-420-B-RD

Maďarsko TMT TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420-
B

MOE UA1.016.0113311-11 FNM-420-B-
RD

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení je určeno pro venkovní použití.
• Odběr proudu závisí na vybraném typu tónu a dosa-

huje maximálně 3,9 mA.
• Maximální počet zařízení na každém kruhovém vede-

ní záleží na průměru kabelu a celkovém proudu kru-
hového vedení. 
Použijte software Bosch Planning Software pro spo-
lehlivé plánování kruhového vedení.

• Toto zařízení nelze použít s řídicí jednotkou
ústředny FPA-5000 typu A.
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Typy tónů

Číslo Typ tónu Frekvence/modulace Hlasitost (dB/A) EN 54-3**

1* Klesající = tón DIN 1 200 až 500 Hz při 1 Hz, pauza 10 ms 99,3 92,1

2 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 50 Hz 99,9  

3 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 7 Hz 100,8  

4 Stoupající 800/1 000 Hz při 7 Hz 99,2  

5 Pulzní tón 1 000 Hz při 1 Hz 100,9  

6 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,25 s zapnuto, 1 s vypnuto 100,4  

7 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 1 Hz 100,9  

8 Nepřetržitý tón 970 Hz 99,8 94,7

9 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 2 Hz 100,7  

10 Pulzní tón 970 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto, 3 tóny
na 4 cykly

99,7 94,0

11 Pulzní tón 2 900 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 101,1  

12 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 100,8  

13 Stoupající 800/1 000 Hz při 1 Hz 100,4  

14 Kolísavý tón 510/610 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 97,5  

15 Tón BMW 800 Hz / 60 s zapnuto, 10 s vypnuto,
3 cykly

95,0  

16 Pulzní tón 2 900 Hz při 1 Hz 100,7  

17 Kolísavý tón 2 400/2 900 Hz při 2 Hz 100,6  

18 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 1 Hz 102,5  

19 Stoupající/klesající tón 1 400 až 2 000 Hz při 10 Hz 97,5  

20 Pomalu stoupající/klesající 500 až 1 200 Hz / 0,5 s 98,8  

21 Nepřetržitý tón 2 900 Hz 99,2  

22 Stoupající 800/1 000 Hz při 50 Hz 99,7  

23 Pulzní tón 554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms 96,3  

24 Pomalu stoupající 500 až 1 200 Hz po dobu 3,5 s, pauza
0,5 s

100,1 96,0

25 Pulzní tón 2 900 Hz / 150 ms zapnuto, 100 ms vy-
pnuto

100,7  

26 Nepřetržitý tón 660 Hz 98,0  

27 Pulzní tón 660 Hz / 1,8 s zapnuto/vypnuto 98,0  

28 Pulzní tón 660 Hz / 150 ms zapnuto/vypnuto 96,7  

29 USA - dočasný 3tónový signál
ISO 8201

610 Hz 97,4  

30 USA - dočasný vzorek nízké frekvence 950 Hz / 3× 0,5 s zapnuto/vypnuto, poté
pauza 1,5 s

97,1  

31 3. Vysoký/nízký 1 000/800 Hz (0,25 s zapnuto/střídavý) 100,3  

32 Tón Thyssen Krupp 450/650 Hz při 2 Hz 96,9  

* Výchozí nastavení: tón podle normy DIN 33404, část 3
** Výsledek testování dle EN54-3: nejnižší hodnota při 15 V a maximální úrovni hlasitosti, měřeno na měřicí ose s nejvyš-
ším výsledkem. Veškerá další měření jsou prováděna „na ose“ a nejsou ověřena třetí stranou. 
Úroveň akustického tlaku určena s odchylkou ±3 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 m. Konstantní úroveň akustického tlaku
při provozním napětí mezi 22 a 33 V.
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Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Siréna pro venkovní použití

4 Šrouby pro upevnění krytu

1 Imbusový klíč

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu  

• Klidový stav < 1 mA

• Poplach < 3,9 mA

Mechanické vlastnosti

Připojení (vstupy/výstupy) 0,28 až 2,5 mm²

Rozměry (V × Š × H) 110 × 110 × 95 mm

Kryt  

• Materiál Plast, ABS

• Barva Červená, podobná odstínu
RAL 3001

Hmotnost  

• Bez obalu 250 g

• S obalem 300 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota −25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +85 °C

Třída krytí podle EN 60529 IP 66 *

* Prohlášení výrobce, nepotvrzeno třetí stranou

Speciální funkce

Úroveň akustického tlaku ve vzdá-
lenosti 1 m

Maximálně 102,5 dB(A)

Rozsah kmitočtu 440 Hz až 2,90 kHz

Informace o objednání

FNM-420-B-RD Siréna pro venkovní použití, červená
pro signalizaci poplachu přímo na místě vzniku požáru,
pro technologii LSN improved
Číslo objednávky FNM-420-B-RD
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FNM-320 Konvenční sirény

Vlastnosti

u Hlasitost až 112 dB(A)

u Lze použít v nepříznivých okolních podmínkách

u Určeno pro 12 V DC a 24 V DC

u Ochrana proti přepólování

u K dispozici pro kabely s povrchovou nebo zápust-
nou montáží

Sirény FNM-320 jsou akustická signalizační zařízení s ge-
nerátorem tónů.

Funkce

Integrovaný generátor tónů nabízí 32 variant tónů včetně
různých kvílivých tónů, rozličných signálů pro požární
poplach ( (např. tón DIN podle normy EN 457 /
DIN 33404) a dalších speciálních modulací.
Tóny a hlasitost lze nastavit pomocí 6kolíkového přepí-
nače DIP na signalizačním zařízení. Je-li vybrán typ tónu,
je při aktivaci druhého vstupu zapnut druhý typ tónu.
V závislosti na typu tónu, nastavené hlasitosti a provo-
zním napětí může být akustický tlak až 112 dB(A).
Monitorované připojení k ústředně EPS je možné.
Bajonetový zámek umožňuje snadnou montáž.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FNM-320-SRD,FNM-320-
FRD,FNM-320-SWH,FNM-320-FWH

CE FNM-320LED-SRD

CPD 0832-CPD-1374 FNM-320-
SRD_FN-320-SWH_FNM-320-
FRD_FNM-320-FWH

CPD 0832-CPD-1375 FNM-320LED-SRD

Německo VdS G 210036 FNM-320-Serie

Oblast Certifikace

VdS G 210037 FNM-320-LEDSRD

Polsko CNBOP 1182/2012 FNM-320

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení lze připojit k následujícím ústřednám:
– FPA-5000 / FPA-1200 s NZM 0002 A nebo

FLM-420-NAC
– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN,

UGM 2020
• K dodání je také dvojitá šroubová objímka pro připo-

jení napětí.
• Siréna FNM-320LED-SRD není certifikována dle nor-

my EN 54-23. Zábleskové svítidlo není v rámci EU
vhodné pro použití při požárním poplachu.

• Certifikované tóny podle normy EN 54-3 jsou uvede-
ny v posledních sloupcích tabulek tónů. Úrovně aku-
stického tlaku (SPL) jsou měřeny při 28 nebo
15 V DC s nastavenou maximální hlasitostí a v nej-
hlasitějším uzlu. Veškerá měření hodnot úrovně aku-
stického tlaku jsou prováděna na ose 1 m a nejsou
ověřena třetími stranami.
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Tabulka tónů FNM-320-SRD/-SWH/-FRD/-FWH

Tolerance úrovně akustického tlaku je ±3 db(A).
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Tabulka tónů FNM-320LED-SRD

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Akustické signalizační zařízení, červené nebo bílé

1 Paticová, povrchová nebo zápustná montáž

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 9–30 V DC

Maximální odběr proudu  

• FNM-320-SRD/-SWH/-
FRD/-FWH

33 mA
 

• FNM-320LED-SRD 36 mA

Monitorování Obrácená polarita

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š × V)  

• FNM-320-FRD/-FWH Ø 93 x 63 mm

• FNM-320-SRD/-SWH Ø 93 x 91 mm

• FNM-320LED-SRD Ø 93 x 107 mm

Hmotnost  

• FNM-320-SRD/-SWH/-
FRD/-FWH

250g

• FNM-320LED-SRD 300g

Materiál krytu ABS V0, PC

Barva Červená, RAL 3001
Bílá, RAL 9010
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Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota  

• FNM-320-SRD/-SWH/-FRD/-
FWH

-25–70 °C

• FNM-320LED-SRD -10–55 °C

Přípustná relativní vlhkost EN 54-3

Třída krytí podle EN 60529  

• FNM-320-FRD/-FWH IP 54*

• FNM-320-SRD/-SWH IP 65*

• FNM-320LED-SRD IP 65*

* Technické údaje výrobců, neověřeno třetími stranami

Speciální vlastnosti

Max. akustický tlak  

• Při 12 V 105 ± 3 dB(A)

• Při 24 V 112 ± 3 dB(A)

FNM-320LED-SRD  

• Světelný výstup > 0,5 cd

• Frekvence blikání 1 Hz

Informace o objednání

FNM-320-SRD Červená siréna pro povrchovou montáž
s generátorem tónů, vhodná pro použití v nepříznivých
okolních podmínkách
Číslo objednávky FNM-320-SRD

FNM-320-FRD Červená siréna pro zápustnou montáž
s generátorem tónů, vhodná pro použití v nepříznivých
okolních podmínkách
Číslo objednávky FNM-320-FRD

FNM-320-SWH Bílá siréna pro povrchovou montáž
s generátorem tónů, vhodná pro použití v nepříznivých
okolních podmínkách
Číslo objednávky FNM-320-SWH

FNM-320-FWH Bílá siréna pro zápustnou montáž
s generátorem tónů, vhodná pro použití v nepříznivých
okolních podmínkách
Číslo objednávky FNM-320-FWH

FNM-320LED-SRD Červená siréna s diodami LED pro
povrchovou montáž
s generátorem tónů a integrovaným zábleskovým svíti-
dlem, vhodná pro použití v nepříznivých okolních pod-
mínkách
Číslo objednávky FNM-320LED-SRD
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FNM-420U Sirény, zálohované

Vlastnosti

u Zálohovaná signalizace poplachu – i pro větev od-
bočkové linky LSN

u Maximální odběr proudu menší než 4,35 mA

u Hlasitost až 101,3 dB(A)

u Okamžitá synchronizace

u Dlouhá životnost a moderní design

Pokud je toto zařízení ovládáno průmyslovým, vysoce vý-
konným napájecím zdrojem pro odpojení, napájecí zdroj
zajistí zálohovanou signalizaci poplachu podle směrnice
VdS 3536, a to i v případě přerušení odbočkové linky ne-
bo trvalého poškození sběrnicového systému (např.
v důsledku požáru).
Napájecí zdroj je svařovaný laserem a díky tomu je odol-
ný proti vytečení. Pozlacené kontakty umožňují použití
zařízení v nepříznivých okolních podmínkách. Ústředna
umožňuje neustálé a spolehlivé sledování zdroje napáje-
ní.

Funkce

K dispozici je 32 různých tónů (včetně tónu DIN 33404,
část 3) a úroveň hlasitosti lze nastavit na hodnoty od 65
do 101 dB(A). Zařízení se stejným typem tónu umožňují
okamžitou synchronizaci v rámci kruhového vedení.
Změnu nastavení zařízení lze provést v programovacím
softwaru FSP-5000-RPS.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FNM-420U-A/-B

CPD 0786-CPD-21134 FNM-420U-A-
WH_FNM-420U-A-RD_FNM-420U-B-RD

Německo VdS G 212006 FNM-420U-A-WH/-
RD_FNM-420U-B-RD

Polsko CNBOP 1572/2013 FNM-420U-A_-B

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Odběr proudu závisí na vybraném typu tónu a dosa-
huje maximálně 4,35 mA.

• Zařízení s různým nastavením LSN (classic nebo im-
proved) nelze synchronizovat.

• Maximální počet zařízení na každém kruhovém vede-
ní záleží na průměru kabelu a celkovém proudu kru-
hového vedení. 
Použijte software Bosch Planning Software pro spo-
lehlivé plánování kruhového vedení.

• Toto zařízení nelze použít s řídicí jednotkou
ústředny FPA-5000 typu A.
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Typy tónů

Číslo Typ tónu Frekvence/modulace Hlasitost dB(A) EN 54-3** dB(A)

1* Klesající = tón DIN 1 200 až 500 Hz při 1 Hz, pauza 10 ms 99,0 93,0

2 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 50 Hz 98,7  

3 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 7 Hz 99,6  

4 Stoupající 800/1 000 Hz při 7 Hz 99,0  

5 Pulzní tón 1 000 Hz při 1 Hz 101,2  

6 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,25 s zapnuto, 1 s vypnuto 100,5  

7 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 1 Hz 101,3  

8 Nepřetržitý tón 970 Hz 99,1 93,1

9 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 2 Hz 101,0  

10 Pulzní tón 970 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto, 3 tóny na
4 cykly

99,0 92,6

11 Pulzní tón 2 900 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 100,1  

12 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 101,2  

13 Stoupající 800/1 000 Hz při 1 Hz 100,3  

14 Kolísavý tón 510/610 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 97,8  

15 Tón BMW 800 Hz / 60 s zapnuto, 10 s vypnuto, 3 cykly 95,0  

16 Pulzní tón 2 900 Hz při 1 Hz 99,2  

17 Kolísavý tón 2 400/2 900 Hz při 2 Hz 99,4  

18 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 1 Hz 101,2  

19 Stoupající/klesající tón 1 400 až 2 000 Hz při 10 Hz 97,3  

20 Pomalu stoupající/klesající 500 až 1 200 Hz / 0,5 s 98,5  

21 Nepřetržitý tón 2 900 Hz 98,1  

22 Stoupající 800/1 000 Hz při 50 Hz 99,8  

23 Pulzní tón 554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms 95,7  

24 Pomalu stoupající 500 až 1 200 Hz po dobu 3,5 s, pauza 0,5 s 100,1 94,0

25 Pulzní tón 2 900 Hz / 150 ms zapnuto, 100 ms vypnuto 99,6  

26 Nepřetržitý tón 660 Hz 97,6  

27 Pulzní tón 660 Hz / 1,8 s zapnuto/vypnuto 97,6  

28 Pulzní tón 660 Hz / 150 ms zapnuto/vypnuto 96,4  

29 USA - dočasný 3tónový signál
ISO 8201

610 Hz 97,7  

30 USA - dočasný vzorek nízké frekvence 950 Hz / 3× 0,5 s zapnuto/vypnuto, poté
pauza 1,5 s

95,8  

31 3. Vysoký/nízký 1 000/800 Hz (0,25 s zapnuto/střídavý) 100,7  

32 Tón Thyssen Krupp 450/650 Hz při 2 Hz 96,5  

* Výchozí nastavení: tón podle normy DIN 33404, část 3
** Výsledek testování dle EN54-3: nejnižší hodnota při 15 V a maximální úrovni hlasitosti, měřeno na měřicí ose s nejvyš-
ším výsledkem. Veškerá další měření jsou prováděna „na ose“ a nejsou ověřena třetí stranou. 
Úroveň akustického tlaku určena s odchylkou ±3 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 m. Konstantní úroveň akustického tlaku
při provozním napětí mezi 22 a 33 V.
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Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 Siréna pro vnitřní prostory, červená nebo bílá
Siréna pro venkovní prostory, červená

1 Napájecí zdroj (3V lithiová baterie)

1 Klíč (pro otevření krytu)

Technické specifikace

Rozměry

V × Š × H  

• FNM-420U-A pro vnitřní
prostory

105 × 105 × 95 mm

• FNM-420U-B pro venkovní
prostory

110 × 110 × 95 mm

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu  

• Pohotovostní režim 1 mA

• Poplach 4,35 mA

Mechanické vlastnosti

Připojení (vstupy/výstupy) 0,28 až 2,5 mm²

Materiál krytu Plast, ABS

Barva krytu Červená, podobná odstínu
RAL 3001
Bílá, RAL 9003

Hmotnost Přibl. 295 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -20 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota -20 °C až +70 °C

Speciální vlastnosti

Maximální úroveň akustického tla-
ku ve vzdálenosti 1 m

101,3 dB(A)

Rozsah kmitočtu 440 Hz až 2,90 kHz

Napájecí zdroj

Typ 3V lithiová baterie

Kapacita 2,6 Ah

Typická životnost > 10 let

Přípustná provozní teplota −25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +85 °C

Třída krytí (EN 60529)

FNM-420U-A pro vnitřní prostory IP42

FNM-420U-B pro venkovní pro-
story

IP66

 

Informace o objednání

Hardwarové příslušenství

Napájecí zdroje FNM-BATTERIES
1 jednotka objednávky = 20 baterií
Číslo objednávky FNM-BATTERIES
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FNM-420U-A-BS Patice
s integrovanou sirénou (pro
vnitřní použití), zálohované

Vlastnosti

u Zálohovaná signalizace poplachu – i pro větev od-
bočkové linky LSN

u Maximální odběr proudu menší než 4,35 mA

u Hlasitost až 93,1 dB(A)

u Okamžitá synchronizace

u Dlouhá životnost a moderní design

Pokud je toto zařízení ovládáno průmyslovým, vysoce vý-
konným napájecím zdrojem pro odpojení, napájecí zdroj
zajistí zálohovanou signalizaci poplachu podle směrnice
VdS 3536, a to i v případě přerušení odbočkové linky ne-
bo trvalého poškození sběrnicového systému (např.
v důsledku požáru).
Napájecí zdroj je svařovaný laserem a díky tomu je odol-
ný proti vytečení. Pozlacené kontakty umožňují použití
zařízení v nepříznivých okolních podmínkách. Ústředna
umožňuje neustálé a spolehlivé sledování zdroje napáje-
ní.
Patice s integrovanou sirénou je možné instalovat jako
samostatné zařízení nebo v kombinaci s automatickým
hlásičem řady 420 či zábleskovým svítidlem LSN
FNS‑420‑R.

Funkce

K dispozici je 32 různých tónů (včetně tónu podle normy
DIN 33404, část 3) a úroveň hlasitosti lze nastavit na
hodnoty od 65 do 93 dB(A). Zařízení se stejným typem
tónu umožňují okamžitou synchronizaci v rámci kruhové-
ho vedení.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FNM-420U-A-BS

CPD 0786-CPD-21133 FNM-420U-A-
BSWH_FNM-420U-A-BSRD

Oblast Certifikace

Německo VdS G 212005 FNM-420U-A-BS

Polsko CNBOP 1573/2013 FNM-420U-A-BS

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Odběr proudu závisí na vybraném typu tónu a dosa-
huje maximálně 4,35 mA.

• Zařízení s různým nastavením LSN (classic nebo im-
proved) nelze synchronizovat.

• Maximální počet zařízení na každém kruhovém vede-
ní záleží na průměru kabelu a celkovém proudu kru-
hového vedení. 
Použijte software Bosch Planning Software pro spo-
lehlivé plánování kruhového vedení.

• Patici s integrovanou sirénou lze ovládat pomocí zá-
bleskového svítidla FNS-420-R LSN nebo automatic-
kého hlásiče řady 420.

• Pro scénáře instalace, které zahrnují vedení kabelu
po povrchu, je pro povrchové vedení kabeláže vyža-
dována také montážní patice FNM-SPACER.

• K bílé patici s integrovanou sirénou pro použití bez
hlásiče nebo zábleskového svítidla je vyžadován bílý
kryt FNM-COVER-WH.

• Toto zařízení nelze použít s řídicí jednotkou
ústředny FPA-5000 typu A.
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Typy tónů

Číslo Typ tónu Frekvence/modulace Hlasitost dB(A) EN 54-3** dB(A)

1* Klesající = tón DIN 1 200 až 500 Hz při 1 Hz, pauza 10 ms 91,0 86,8

2 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 50 Hz 91,9  

3 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 7 Hz 92,9  

4 Stoupající 800/1 000 Hz při 7 Hz 90,7  

5 Pulzní tón 1 000 Hz při 1 Hz 85,6  

6 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,25 s zapnuto, 1 s vypnuto 85,1  

7 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 1 Hz 88,5  

8 Nepřetržitý tón 970 Hz 88,7 84,7

9 Kolísavý tón 800/1 000 Hz při 2 Hz 88,2  

10 Pulzní tón 970 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto, 3 tóny na
4 cykly

88,6 85,2

11 Pulzní tón 2 900 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 89,9  

12 Pulzní tón 1 000 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 85,6  

13 Stoupající 800/1 000 Hz při 1 Hz 92,1  

14 Kolísavý tón 510/610 Hz / 0,5 s zapnuto/vypnuto 86,4  

15 Tón BMW 800 Hz / 60 s zapnuto, 10 s vypnuto, 3 cykly 89,0  

16 Pulzní tón 2 900 Hz při 1 Hz 89,7  

17 Kolísavý tón 2 400/2 900 Hz při 2 Hz 93,1  

18 Stoupající 2 400 až 2 900 Hz při 1 Hz 92,4  

19 Stoupající/klesající tón 1 400 až 2 000 Hz při 10 Hz 84,6  

20 Pomalu stoupající/klesající 500 až 1 200 Hz / 0,5 s 90,5  

21 Nepřetržitý tón 2 900 Hz 87,5  

22 Stoupající 800/1 000 Hz při 50 Hz 87,5  

23 Pulzní tón 554 Hz / 100 ms + 440 Hz / 400 ms 88,4  

24 Pomalu stoupající 500 až 1 200 Hz po dobu 3,5 s, pauza 0,5 s 92,2 87,4

25 Pulzní tón 2 900 Hz / 150 ms zapnuto, 100 ms vypnuto 89,0  

26 Nepřetržitý tón 660 Hz 89,6  

27 Pulzní tón 660 Hz / 1,8 s zapnuto/vypnuto 89,6  

28 Pulzní tón 660 Hz / 150 ms zapnuto/vypnuto 88,3  

29 USA - dočasný 3tónový signál
ISO 8201

610 Hz 86,2  

30 USA - dočasný vzorek nízké frek-
vence

950 Hz / 3× 0,5 s zapnuto/vypnuto, poté
pauza 1,5 s

89,5  

31 3. Vysoký/nízký 1 000/800 Hz (0,25 s zapnuto/střídavý) 88,3  

32 Tón Thyssen Krupp 450/650 Hz při 2 Hz 88,1  

* Výchozí nastavení: tón podle normy DIN 33404, část 3
** Výsledek testování dle EN54-3: nejnižší hodnota při 15 V a maximální úrovni hlasitosti, měřeno na měřicí ose s nejvyš-
ším výsledkem. Veškerá další měření jsou prováděna „na ose“ a nejsou ověřena třetí stranou. 
Úroveň akustického tlaku určena s odchylkou ±3 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 m. Konstantní úroveň akustického tlaku
při provozním napětí mezi 22 a 33 V.
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Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 Patice s integrovanou sirénou pro vnitřní použití, červená
nebo bílá

1 Napájecí zdroj (3V lithiová baterie)

1 Montážní deska (pro zápustnou montáž)

Technické specifikace

Rozměry

Ø × V  

• S montážní deskou 115 × 40 mm

• S montážní paticí 115 × 50 mm

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu  

• Pohotovostní režim 1 mA

• Poplach 4,35 mA

Mechanické vlastnosti

Připojení (vstupy/výstupy) 0,28 až 2,5 mm²

Materiál krytu Plast, ABS

Barva krytu Červená, podobná odstínu
RAL 3001
Bílá, RAL 9003

Hmotnost Přibližně 240 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -20 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota -20 °C až +70 °C

Speciální vlastnosti

Maximální úroveň akustického tla-
ku ve vzdálenosti 1 m

93,1 dB(A)

Rozsah kmitočtu 440 Hz až 2,90 kHz

Napájecí zdroj

Typ 3V lithiová baterie

Kapacita 2,6 Ah

Typická životnost > 10 let

Přípustná provozní teplota −25 °C až +70 °C

Přípustná skladovací teplota −25 °C až +85 °C

Třída krytí (EN 60529)

FNM-420U-A-BS pro vnitřní pro-
story

IP42

 

Informace o objednání

FNM-420U-A-BSRD Patice s integrovanou sirénou (pro
vnitřní použití), zálohovaná, červená
Číslo objednávky FNM-420U-A-BSRD

Hardwarové příslušenství

Napájecí zdroje FNM-BATTERIES
1 jednotka objednávky = 20 baterií
Číslo objednávky FNM-BATTERIES

FNM-COVER-RD Kryt pro patici s integrovanou siré-
nou, červený
1 jednotka objednávky = 10 krytů
Číslo objednávky FNM-COVER-RD

FNM-COVER-WH Kryt pro patici s integrovanou siré-
nou, bílý
1 jednotka objednávky = 10 krytů
Číslo objednávky FNM-COVER-WH

FNM-SPACER-WH Distanční podložka pro povrchovou
kabeláž, bílá
1 jednotka objednávky = 10 montážních patic
Číslo objednávky FNM-SPACER-WH

FNM-SPACER-RD Montážní patice pro povrchovou ka-
beláž, červená
1 jednotka objednávky = 10 montážních patic
Číslo objednávky FNM-SPACER-RD
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FNM-420V-A-RD/WH Hlasová
siréna pro vnitřní použití
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LX Konvenční záblesková
svítidla

Vlastnosti

u Vyhovuje normě EN54-23

u Pokrytí až 7,5 m

u Proměnlivá frekvence blikání

u Nízký odběr proudu

u Technologie LED

Záblesková svítidla LX jsou signalizační zařízení pro
optickou výstrahu.

Funkce

Zařízení disponuje čočkou s jedinečným designem k do-
sažení osvětlení požadovaného normou EN54-23. Frek-
venci blikání i menší objem pokrytého prostoru lze na-
stavit pomocí přepínače DIP.
Stropní zařízení vysílá světlo ve tvaru válce, nástěnné
zařízení vysílá světlo ve tvaru krychle.
Zařízení je určeno pro celou řadu použití.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CPD 0333-CPD-075443 LX_Beacon_Cei-
ling_EN

CPD 0333-CPD-075441 LX_Bea-
con_Wall_EN

Německo VdS G214067 Solista LX wall

VdS G214069 Solista LX ceiling

Polsko CNBOP 2236/2014 Solista

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení lze použít s následujícími ústřednami EPS:
– FPA-5000 / FPA-1200 s NZM 0002 A nebo

FLM-420-NAC
– FPC-500 Konvenční ústředna EPS

• Zařízení je dostupné ve verzi k umístění na stěnu ne-
bo ve verzi k umístění na strop.

• Zařízení je vhodné pro použití ve vnitřních i vnějších
prostorách. (Použití ve vnějších prostorách vyžaduje
použití vhodné kabeláže. Není součástí dodávky.)

• Pokrytí zařízení závisí na úrovni okolního světla. Rov-
něž je třeba vzít v úvahu montážní výšku zařízení.

• K lepšímu plánování můžete použít Planning Softwa-
re pro systémy EPS od společnosti Bosch.

Zahrnuté díly

Mno
žství

Součást

1 Signalizační zařízení k umístění na stěnu nebo strop, červené
nebo bílé, červený nebo bílý záblesk

1 Vysoká montážní patice pro venkovní použití, červená nebo
bílá
nebo
Nízká montážní patice pro vnitřní použití, červená nebo bílá

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

 Na stěnu Strop

Barva krytu a patice Červená odpovídajícíRAL 3031
Bílá odpovídající RAL 9003

Hmotnost 100 g

Rozměry (Ø × V) 93 mm × 38 mm / 
93 mm × 66 mm

93 mm × 37 mm / 
93 mm × 65 mm

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 9 - 60 V DC

Odběr proudu 10 - 25 mA, v závislosti na nastavení frek-
vence blikání a pokrytí

Monitorování Obrácená polarita

Odběr proudu

 Provo-
zní na-
pětí

Vyso-
ký vý-
kon
1 Hz

Vysoký
výkon
0,5 Hz

Nízký
výkon
1 Hz

Nízký
výkon
0,5 Hz

Pokrytí  7,5 m (135 m3) 2,5 m (15 m3) / 3 m
(21 m3)

Bílý zá-
blesk

24
V DC

25 mA 16 mA 16 mA 10 mA

Červený
záblesk

24
V DC

25 mA 16 mA 16 mA 10 mA

Okolní podmínky

Třída krytí IP33C – nízká patice
IP65 – vysoká patice *

Přípustná provozní te-
plota

-25 ºC až + 70 ºC

Přípustná relativní
vlhkost

Vyhovuje normě EN54-23

* Technické údaje výrobců, neověřeno třetími stranami
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Speciální vlastnosti

 Strop Na stěnu

Maximální montážní
výška (x)

3 m 2,4 m

Pokrytí (y) 7,5 m (přepnutel-
né na 3 m)

7,5 m (přepnutelné
na 2,5 m)

Objem pokrytého pro-
storu

132 m3 (21 m3) 135 m3 (15 m3)

Kód objemu pokryté-
ho prostoru 
(C-x-y / W-x-y)

C-3-7.5 W-2.4-7.5

Frekvence blikání 1 Hz (přepnutelná na 0,5 Hz)

Barva záblesku Bílá nebo červená

Informace o objednání

Zábleskové svítidlo LX, bílý záblesk, bílá nízká základ-
na, na strop
Číslo objednávky SOL-LX-C-WF-W-S

Zábleskové svítidlo LX, červený záblesk, bílá nízká zá-
kladna, na strop
Číslo objednávky SOL-LX-C-RF-W-S

Zábleskové svítidlo LX, bílý záblesk, bílá vysoká zá-
kladna, na strop
Číslo objednávky SOL-LX-C-WF-W-D

Zábleskové svítidlo LX, červený záblesk, bílá vysoká
základna, na strop
Číslo objednávky SOL-LX-C-RF-W-D

Zábleskové svítidlo LX, bílý záblesk, bílá nízká základ-
na, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-WF-W-S

Zábleskové svítidlo LX, červený záblesk, bílá nízká zá-
kladna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-RF-W-S

Zábleskové svítidlo LX, bílý záblesk, bílá vysoká zá-
kladna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-WF-W-D

Zábleskové svítidlo LX, červený záblesk, bílá vysoká
základna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-RF-W-D

Zábleskové svítidlo LX, bílý záblesk, červená nízká zá-
kladna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-WF-R-S

Zábleskové svítidlo LX, červený záblesk, červená nízká
základna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-RF-R-S

Zábleskové svítidlo LX, bílý záblesk, červená vysoká
základna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-WF-R-D

Zábleskové svítidlo LX, červený záblesk, červená vyso-
ká základna, na stěnu
Číslo objednávky SOL-LX-W-RF-R-D
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PB 2005 Červené zábleskové
svítidlo, 24 V

 

Zábleskové svítidlo PB 2005 je zařízení pro vizuální sig-
nalizaci poplachu. Je určeno pro připojení k ústřednám
EPS.

Přehled systému

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení lze použít s následujícími ústřednami EPS:
– BZ 1060
– BZ 500 LSN
– UEZ 1000 LSN
– UEZ 2000 LSN
– UGM 2020

Poznámka
Po připojení k ústředně EPS BZ 1060 se zapne
sériově připojený odpor 10 Ω / 2 W.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součásti

1 Červené zábleskové svítidlo 24 V PB 2005, tvořené šedou
spodní částí a červenou signalizační částí, vyrobenou
z průhledného plexiskla

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 18 až 30 V DC

Odběr proudu 230 mA

Příkon 5,6 W

Mechanické vlastnosti

Vstup kabelu M20

Materiál krytu Plast, ABS

Barva krytu Grafitově šedá, odstín
RAL 7024

Materiál signálního zábleskového
svítidla

PC

Barva svitu signalizačního záble-
skového svítidla

Červená průhledná

Rozměry (Š × V × H) 166 × 111 × 128 mm

Hmotnost Přibližně 310 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 55

Přípustná provozní teplota –30 °C až +55 °C

Přípustná skladovací teplota –40 °C až +70 °C

Přípustná relativní vlhkost 90 %

Speciální funkce

Síla záblesku 5,0 J

Frekvence záblesků 1 Hz

Životnost*) 8 miliónů záblesků

*) Po přibližně 8 miliónech záblesků klesne množství vy-
dávaného světla na pouhých 70 % původního výkonu.
Blesková výbojka pouze o něco ztmavne.
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FNS‑420‑R Červené zábleskové
svítidlo LSN

Vlastnosti

u Rychlá instalace

u Není potřebná žádná další kabeláž ani další napá-
jení

u Nízká spotřeba díky technologii LED

u Synchronizované blikání s kmitočtem 1 Hz

Zábleskové svítidlo FNS-420-R je optické signalizační
zařízení.

Přehled systému

Funkce

Zábleskové svítidlo LSN lze používat s paticemi hlásiče
s integrovanou sirénou FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS
nebo s paticemi hlásiče s integrovanou sirénou MSS
400 / MSS 401 LSN. Zajistí se tak kombinovaná vizuální
a akustická signalizace. Po připevnění na patici hlásiče
MS 400 lze jednotku FNS-420-R použít jako zábleskové
svítidlo bez akustické signalizace.

Obě varianty použití lze snadno integrovat do stávající
sítě LSN (Local SecurityNetwork).

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FNS-420-R LSN

CPD 0786-CPD-20531 FNS-420

Německo VdS G 207145 FNS-420-R

MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení není certifikováno dle normy EN 54-23.
V rámci EU není vhodné pro použití při požárním po-
plachu.

• Zařízení lze připojit výhradně k požárním ústřednám
FPA-5000 a FPA-1200.

• Zařízení nelze použít se samostatnými nebo kon-
venčními sirénami řady MSS.

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 FNS‑420‑R Červené zábleskové svítidlo LSN

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 28 V DC (15 až 33 V DC)

Odběr proudu 0,5 až 6,55 mA

Intenzita světla > 2 cd

Mechanické vlastnosti

Rozměry (V × Š) 40 × 99,5 mm

Hmotnost 67 g

Materiál PC, ABS (UL94 V‑2)

Okolní podmínky

Provozní teplota –20 °C až 60 °C

Třída krytí podle EN 60529 IP 42

Informace o objednání

FNS‑420‑R Červené zábleskové svítidlo LSN
analogové adresovatelné zábleskové svítidlo, červené
Číslo objednávky FNS-420-R
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FNS-320 Konvenční záblesková
svítidla

Vlastnosti

u Kompaktní, robustní a bezúdržbové

u Spolehlivé, jasné světlo a xenonové bleskové vý-
bojky

u Pro provozní napětí 12 a 24 V DC

u Lze použít v nepříznivých okolních podmínkách

Majáky FNS-320 jsou univerzálně použitelná optická sig-
nalizační zařízení.

Funkce

Lampa zábleskového svítidla je umístěna v horní prů-
hledné části zařízení. Jakmile dojde k aktivaci ústřednou
EPS, vydává záblesky s frekvencí jeden záblesk za sekun-
du.
Připojení jsou chráněna proti přepólování.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE,
FNS-320-SWH, FNS-320-SGR

Polsko CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Zařízení není certifikováno dle normy EN 54-23.
V rámci EU není vhodné pro použití při požárním po-
plachu.

• Zařízení je vhodné pro použití ve vnitřních i vnějších
prostorách. (Použití ve vnějších prostorách vyžaduje
použití vhodné kabeláže. Není součástí dodávky.)

• Horní část je připojena k patici pomocí bajonetové-
ho uzávěru.

• Čočky jsou vybaveny závity a také bezpečnostním
šroubem proti demontáži.

• Zařízení lze připojit k následujícím ústřednám:
– FPA-5000 / FPA-1200 s NZM 0002 A nebo

FLM-420-NAC

– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020

Zahrnuté díly

Množ-
ství

Součást

1 Signalizační zařízení v červené, čiré, žluté nebo zelené
barvě

1 Červená montážní patice pro povrchovou montáž

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 9 až 30 V DC

Odběr proudu  

• 24 V 88 mA

• 12 V 185 mA

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu ABS V0 + PC

Barva patice Červená, odstín RAL 3001

Rozměry (Ø × V) 93 mm × 121 mm

Hmotnost 180 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 21C (IP 65)*

Přípustná provozní teplota −20 °C až +70 °C

Přípustná relativní vlhkost  

* Technické údaje výrobců, neověřeno třetími stranami

Speciální vlastnosti

Světelný výstup 10 cd (1,25 J)

Frekvence blikání 1 Hz

Informace o objednání

FNS-320-SRD Červené zábleskové svítidlo pro po-
vrchovou montáž
pro místní vizuální signalizaci
Číslo objednávky FNS-320-SRD

FNS-320-SGR Zelené zábleskové svítidlo pro povrcho-
vou montáž
pro místní vizuální signalizaci
Číslo objednávky FNS-320-SGR

FNS-320-SYE Žluté zábleskové svítidlo pro povrchovou
montáž
pro místní vizuální signalizaci
Číslo objednávky FNS-320-SYE

FNS-320-SWH Čiré zábleskové svítidlo pro povrchovou
montáž
pro místní vizuální signalizaci
Číslo objednávky FNS-320-SWH
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Relé UAR pro systémy detekce
požáru

 

Univerzální připojovací relé (UAR) řídí zabezpečovací sy-
stém, zodpovídá za další zařízení na sledovaných řídicích
linkách.
Relé UAR lze v závislosti na připojení k zabezpečovacímu
systému vybavit relé 12 V nebo 24 V.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE UAR 12 V/24 V

Německo VdS G 178046 UAR

Zahrnuté díly

UAR/12 V Univerzální připojovací relé

Množ-
ství

Součásti

1 Kryt relé s deskou s tištěnými obvody a paticí relé

1 Relé 12 V

1 Sáček s montážním příslušenstvím

UAR/24 V Univerzální připojovací relé

Množ-
ství

Součásti

1 Kryt relé s deskou s tištěnými obvody a paticí relé

1 Relé 24 V

1 Sáček s montážním příslušenstvím

Technické specifikace

Provozní napětí 10,5 V DC až 29 V DC

Povolený spínací proud Max. 3 A

Spínací napětí 60 V AC/DC

Spínací výkon se střídavou zátěží 180 VA

Přípustná okolní teplota –25 °C až + 60 °C

Třída krytí podle EN 60529 IP 54

Barva krytu Šedá

Rozměry (Š x V x H) 160 × 80 × 55 mm

Hmotnost Přibližně 300 g

Informace o objednání

UAR/12 V Univerzální připojovací relé
Jsou třeba oba díly (kryt a relé).
Číslo objednávky FMX-UAR12-compl

UAR/24 V Univerzální připojovací relé
Jsou třeba oba díly (kryt a relé).
Číslo objednávky FMX-UAR24-compl
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Zařízení pro testování a

údržbu
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Testovací plyn pro kouřový
hlásič s chemickým senzorem

Rozprašovač s testovacím plynem CO pro multisenzoro-
vé hlásiče s komponentem pro detekci uhlíku.
Obsah: přibližně 4 l stlačeného plynu
(Obsah dodávky 12 kusů)

Informace o objednání

Testovací plyn pro kouřový hlásič s chemickým senzo-
rem
Pro multisenzorové hlásiče se senzorem C, obsah dodáv-
ky 12 kusů
Číslo objednávky FME-TEST-CO
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Testovací aerosol pro optický
kouřový hlásič

Rozprašovač s 250 ml testovacího aerosolu pro optické
kouřové hlásiče,
dodací jednotka = 12 kusů

Informace o objednání

Testovací aerosol pro optický kouřový hlásič
Obsah dodávky 12 kusů
Číslo objednávky FME-TEST-SMOKE
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FME‑420‑ADAP Adaptér
nástroje pro patice MS 420

Informace o objednání

FME‑420‑ADAP Adaptér nástroje pro patice MS 420
optimalizují vkládání a vyjímání hlásičů požáru
Číslo objednávky FME-420-ADAP
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SOLO610 Brašna na testovací
vybavení
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Tradice kvality a inovace
Již více než 125 let představuje jméno 
Bosch nejvyšší kvalitu a spolehlivost. 
Bosch je dodavatel inovativních 
technologií s celosvětovou působností, 
zajišťovaných nejvyššími standardy 
služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký 
sortiment zabezpečovací techniky, 
komunikačních a ozvučovacích řešení, 
na které se spoléhají při každodenním 
používání po celém světě, od vládních 
institucí přes místa určená 
k shromažďování široké veřejnosti 
až po komerční prostory, školy a 
domácnosti.

Bosch Security Systems
Pro více informací navštivte naše webové 
stránky www.boschsecurity.cz
nebo napište e-mail na adresu cz.
securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015
Změny vyhrazeny
FS-GB-cz-05_F01U561191_01
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