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Адресируеми контролни панели FireClass 500
Новият FireClass 500 е серия напълно програмируеми, адресируеми, модулни контролни панели, които отговарят на стандарт EN54, и които са подходящи за средни до големи инсталации за пожароизвестяване.
Всяка верига поддържа до 250 FireClass Digital Loop адреси - датчици и устройства могат да бъдат смесени
и съчетани във всякакви комбинации. В допълнение, всеки контролен панел предлага една конвенционална
зона за максимална гъвкавост и за съвместимост с устройства. Мрежа с до един главен и седем подчинени
контролни панели чрез вградения RS485 за максимална разширяемост, необходима в по-големи инсталации,
способни да контролират до 4000 адресируеми устройства.
Всеки изход може да бъде свързан с до 4 зони и/или с до 3 входа на веригата за избрана интервенция по време
на аларма (сигнализация за местоположението, затваряне на врати за пожарна бариера).
NAC наблюдавани, програмируеми и изключваеми изходи могат да бъдат използвани за активиране на сигналните устройства. На разположение са също един непрограмируем NAC, спомагателен неконтролиран алармен
изход и неконтролиран сигнален изход за повреда (реле) .
Програмирането на конфигурацията и управлението на FireClass 500 е опростено с многоезична буквеноцифрена клавиатура и големия задно осветен LCD дисплей. Контролният панел е защитен с кодове, които
позволяват достъп до командите само на упълномощен персонал.
Възможност за свързване на до осем рипитъра FC500REP чрез RS485 шина към контролния панел, като имат
един и същ дисплей, разширена функция за управление и визуализация на контролния панел.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

EN54 ОДОБРЕН
250 устройства на всяка верига
Автоматична компенсация на дрейфа на устройствата
1 конвенционална входна линия за свързване на до 32 конвенционални устройства
Напълно програмируеми софтуерни зони:
FC520 = 128
FC510 = 64
16 програмируеми изхода с отворен колектор, 8
от които са наблюдавани
NAC наблюдавани програмируеми и
изключваеми изхода
FC520 = 3
FC510 = 1
1 непрограмируем NAC
1 допълнителен неконтролиран алармен изход (реле)
1 неконтролиран изход за сигнализиране на повреди (реле)
Интерфейс RS485 за свързване на до 8 рипитъра FC500REP
и до 7 подчинени контролни панела FireClass 500
Памет за 4000 събития
Захранване 230 Vac
27.6 Vdc 5 A импулсно захранване/зарядно у-во

Код на продукта

• Контролен панел с 2 вериги FC520
• Контролен панел с 1 верига FC510
• Рипитър			
FC500REP



Софтуерна конзола FireClass 500
Софтуерна конзола FireClass 500
Софтуерната конзола FC500, много гъвкав и мощен инструмент за програмиране,
който беше използван успешно със системите FireClass от първия ден. Тя постоянно
се допълва и усъвършенства, за да отговори на всяка промяна в търсенето.
На разположение за свободно изтегляне от www.bentelsecurity.com

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нов графичен потребителски интерфейс
Преглед на диагностика на системата
Бързо и лесно конфигуриране на системата, също така офлайн
Прехвърляема потребителска база данни
Графика на устройствата на дисплея
Сумарен отчет за конфигурацията
Визуализация в реално време на текущото натоварване на линията
Изчисляване батерия/окабеляване
Персонализиране на база данни за кабелите
Визуализация на всички устройства, присвоени на една зона
Лесен за създаване потребителски интерфейс с бутони за управление
(Reset, silence, evacuate)

FireClass 500 Graphic Maps
FireClass 500 Graphic Maps е нова клиент/сървър система за управление
на извънредни ситуации и графичен потребителски интерфейс за откриване на пожар.
FireClass Graphic Maps е Microsoft Windows® базиран графичен интерфейс
с цветен дисплей с висока разделителна способност и осигурява известяване,
дисплей на състоянието, включващ най-новите системи FireClass Technology
за откриване на пожар.
Използвайки комбинация от символи, етажни планове, снимки, текст,
FireClass Graphic Maps показва точното местоположение.
• Визуализация в реално време на веригите на контролния панел и състоянието на зоните и др.
• Карта с много нива, базирана на дървовидна структура
• Достъпът до данни за устройствата
от всички страници на картата

Адресируеми контролни панели



Аксесоари FireClass 500
IP модул

FC500IP

FC500IP е IP модул, който се използва за свързване на контролни единици
от гамата FireClass 500 към LAN.
Същите процедури, може да се осъществяват с помощта на приложението
FireClass Graphic Maps, чрез серийния порт или мрежата.
С публичен IP адрес, също така е възможно да се управлява и наблюдава
контролния блок от всяка точка в света, стига да имате достъп до Интернет.

Характеристики
• Свързване на контролни блокове от гамата FireClass 500 контролни
панели към LAN
• Услуга за програмиране на поддръжката от разстояние чрез IP
• DHCP или ръчно конфигуриране
• 128 bit AES криптиране
• Инсталира се в кутията на контролен панел FC500

Телеком модул

FC500PSTN

FC500PSTN е телеком модул, който позволява изпълнението на
функциите на канален телефонен избирач и телемониторинг
(функции E и J на стандарт EN54-1: 1996), на контролни панели FireClass 500.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Възможност за асоцииране на до 3 гласови съобщения за всяко събитие
Вграден в мулти протоколен цифров комуникатор: Contact ID и SIA
32 програмируеми телефонни номера
Програмиране от компютър чрез конзолата FireClass 500
Проверка за прекъсване на телефонна линия
Изключена проверка на тон на линия
Защита от пренапрежение
Запис/възпроизвеждане на цифрово съобщение
Вграден високоговорител за възпроизвеждане на съобщения
Инсталира се в кутията на контролен панел FC500

Кутия за батериите
Разширена кутия за батерии помества до две 12 V, 38 Ah батерии,
осигуряващи продължителен период от време за резервно захранване
на системата.

Характеристики
• Размери: 452x350x209 милиметра
• Помествани батерии: две батерии 12 V, 38 Ah



FC500BX

Датчици от серия FC400
Серията FC400 са адресируеми мулти-сензорни датчици за огън, дим
и детектори на топлина, които могат да бъдат изпълнени като няколко
датчика на контролния панел Fire Class 500. Серията FC400 са проектирани и одобрени съгласно EN54.
Серията датчици FC400 предоставят най-новите технологии за откриване на пожар в атрактивен, ценово ефективен пакет.
Серията датчици FC400 се доставят в изключително здрава и надеждна напълно уплътнена конструкция, която е преминала през строги
екологични тестове. Електрическите контакти са отлети в пластмасата, за да се елиминира всякакво движение.
Датчиците са изработени от износоустойчива негорима пластмаса
FR110.
Мулти-сензорните датчици са екологично чисти. Те не използват радиоактивни части и могат да бъдат върнати на фабриката за рециклиране в края на живота си.
Всички датчици от серията FC400 са снабдени с вградена противопрахова покривка като част от опаковката. Противопраховата покривка
се запазва по време на инсталиране и се премахва при въвеждане в
експлоатация.

Инсталационни характеристики
Серията датчици FC400 включва множество характеристики за монтаж и обслужване, които са условие за намаляване на разходите за
монтаж и сервиз, както и намаляване на времето на ремонт.
• Стандартни основи с множество възможности за монтаж ускоряват
и опростяват инсталирането
• Уникална “парк” позиция за въвеждане в експлоатация и сервизни
процедури.
• Адресирането на датчика се програмира от SERVICE Tool или контролния панел FireClass 500
• Адресен флаг - фиксиран към основата, за да се предотврати смесването по време на ремонт
• Пълен набор от инструменти за отдалечена инсталация и обслужване
• Показанието “Замърсен датчик” може да бъде видяно от SERVICE
Tool или контролния панел

Характеристики
• Няколко режима на детектиране
на пожар
• FC алгоритми на детектиране
• Технология на детектиране на СО
• До 250 датчика на една линия
• Опционално 2-посочно изолиране
на линията
• Дистанционна верификация на
датчик и отчитане на температурата
• Силно препоръчван сервизен
инструмент
• Програмируем алармен светодиод
с 360° ъгъл на виждане
• Опционален щифт за заключване
• Разнообразие на сирени и релейни основи за датчика
• Адресният флаг остава с основата
• Международно утвърдени

Режими на детектиране
Всички устройства от серията FC400 комуникират с контролния панел
FireClass 500 контролния панел чрез бързия, надежден FireClass
протокол за цифрови линии. Това позволява на всеки датчик да работи в един или няколко режима на детектиране, като по този начин
позволява лесно да бъдат оптимизирани към риска. Например, за да
отговаря на приложения за детектиране с множество рискове, датчикът FC400PH позволява да работят едновременно два режимиа на
детектиране.

Адресируеми контролни панели



Датчици от серия FC400
Фото оптичен датчик на дим

FC400P

FC400P е усъвършенстван фото оптичен датчик на дим, който осигурява
икономично покритие за откриване на пожар, без използването на мулти-сензор.
FC400P осигурява наблюдение на състоянието на датчика и опции за
предварителна аларма, но без възможността за управление на функционални основи.
С FC400P може да се използва стандартна основа FC450B
или изолаторна основа FC450IB.
FC400P не може да бъде използван с основа FC430SB със сирена.

Характеристики
•
•
•
•
•

Размери (ØхВ): 109 х 43 милиметра
Работна температура: -20 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)
Стандарти: EN54-7

Мулти-сензорен датчик на дим и топлина
FC400PH е най-съвременен датчик на дим и топлина, който позволява пълен
набор от режими на детектиране, които да бъдат приложени в контролния панел
FireClass 500, за да отговаря на повечето приложения за откриване на дим и топлина.
FC400PH включва оптична камера с уникален дизайн “миша дупка” с
ненадминато отношение сигнал/шум, висока устойчивост на прах и
замърсяване, което означава намаляване на разходите за обслужване.
FC400PH предоставя всички функции на Digital Loop датчици FireClass.
С FC400PН може да се използва стандартна основа FC450B
или изолаторна основа FC450IB.
FC400PН може да бъде използван с основа FC430SB със сирена.

Характеристики
•
•
•
•
•



Размери (ØхВ): 109 х 43 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)
Стандарти: EN54-5, EN54-7

FC400PН

Датчик на топлина

FC400H

FC400H е гъвкав икономически ефективен адресируем детектор на топлина
с всички характеристики на датчиците FireClass. FC400H изпраща
температурата на контролния панел FireClass 500 контролния панел,
което позволява да се прилагат различни режими за детектиране.
FC400H използва висококачествен термистор с много ниска топлинна
маса. Това позволява на датчика да осигури бързо и точно детектиране
на температурата, както и детектиране на топлина.
С FC400Н може да се използва стандартна основа FC450B
или изолаторна основа FC450IB.
FC400Н може да бъде използван с основа FC430SB със сирена.

Характеристики
•
•
•
•
•

Стандарти: EN54-5
Размери (ØхВ): 109 х 43 милиметра
Работна температура: -20 до +70 °C, +90°С за кратко време
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Мулти-сензорен датчик на СО и топлина

FC400СH

FC400CH е предназначен за предаване на контролния панел FireClass 500
на цифрови сигнали, които представляват състоянието на сензора за
въглероден окис и на топлинните елементи на датчика.
С FC400СН може да се използва стандартна основа FC450B
или изолаторна основа FC450IB.
FC400СН може да бъде използван с основа FC430SB със сирена.

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ØхВ): 109 х 43 милиметра
Работна температура: 0 до +55 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)
Стандарти: EN54-5, EN54-7

Устройства с адресируеми вериги



Серия FC400 за визуално/акустично сигнализиране
Адресируем светлинен сигнализатор със сирена

FC430SAB

FC430SAB е FireClass адресируем светлинен сигнализатор, който се
вмества в 5B стандатна основа. Алтернативно, FC430SAB може да се
монтира към FC430SB, основа със сирена, за да се даде възможност на
контролен панел FireClass 500 да комуникира и да управлява тази основа,
а също и да осигури мигащ светлинен сигнализатор, като ефективно превръща FC430SB в комбинирана сирена, захранвана от веригата и светлинен сигнализатор

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ØхВ): 108x21.2 милиметра
Работна температура: -10 до +55 °C
Температура на съхранение: -25 до +70 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Адресируема модулна сирена

FC430SAM

Адресируемата модулна сирена FC430SAM е адресируемо устройство
FireClass, което може да бъде монтирано в основа FC430SB със сирена,
за да позволи на контролен панел FireClass 500 да комуникира и да управлява тази основа, без необходимостта от датчик, като ефективно превръща комбинацията в адресируема, захранвана от линията сирена.

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ØхВ): 108x21.2 милиметра
Работна температура: -10 до +55 °C
Температура на съхранение: -25 до +70 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Основа за сирена, захранвана от линията сирена
Захранваната от линията основа за сирена FC430SB осигурява допълнителна функция на сирена за контролен панел FireClass 500.
Захранваната от линията основа за сирена FC430SB изисква асоциирани
датчици от серия FC400, модул FC430SAB или FC430SAM, за да работи,
тъй като използва адреса на датчика или модула, който е монтиран към
нея. Конфигурацията FC430SB с датчици позволява само да се активира
сирената от свързания датчик и не може да бъде активирана от зони. За
този случай трябва да използвате FC430SAM и FC430SAB.
FC430SB не поддържа датчика FC400P.

Характеристики
• Токова консумация: 200 μA в дежурен режим (типично); 6.8 mA при пълна
сила (90 dBA); 1.2 mA при ниска сила (68 dBA)
• Размери (ØхВ): 110x37.5 милиметра (вкл. монтажния фланец)
• Работна температура: -25 до +70 °C
• Температура на съхранение: -40 до +80 °C
• Относителна влажност: 95% (без кондензация)

10

FC430SB

Основи на датчици и аксесоари от серия FC400
Универсална основа 5 инча

5В

FC450B е най-общата основа, предназначена да се закрепи директно на
тавана или в различни общи задни кутии. Тази основа позволява датчикът
да бъде вкаран директно.

Характеристики
•
•
•
•

Различни опции за закрепване
Връзки за отдалечен светодиод
Позиция за паркиране и държач на адресния флаг
Интегрален ключ за заключване

Изолаторна основа 5 инча

FC450IB

С всички характеристики на универсалната основа FC450B, изолаторната
основа FC450IB позволява всеки датчик от серия FC400 да бъде модернизиран, за да включи двупосочна изолация на верига при късо съединение.
Реализирана на всеки датчик, FC450IB може да гарантира, че не се губи
датчик на системата в случай на отворена верига или късо съединение.
Като алтернатива, FC450IB може да бъде реализиран между датчици, за
да предостави изолация при късо съединение на веригата съгласно EN54.
FC450IB може да се използва като самостоятелен изолатор на линия,
монтиран между точки за повикване и други спомагателни устройства.

Характеристики
• Всички характеристики на FC450B
• Вграден жълт светодиод за индикация, когато вграденият изолатор е задействан

Адаптерен комплект за таванна плочка

517.050.060

Спестяващият време адаптерен комплект за таванна плочка се използва
с 4-инчова основа за датчик 4В основа за монтаж с щракване и се състои
от три части, рамка и скоба, които се монтират на таванна плочка и задна
кутия, която носи сглобката на датчика и основата.
Изисква диаметър на отвора 127 мм. Адаптерната плоча CTA позволява
да се използва с други устройства като FC430SB.

Код на продукта
• Адаптерен комплект за таванна плочка
(състои се от 1 x 517.050.056 / 1 x 517.050.057)
• CTA-BB CTA задна кутия
• CTA-BC CTA рамка и скоба
• CTA-AP CTA адаптерна плоча

517.050.060
517.050.056
517.050.057
517.050.058

Адаптерната плоча CTA позволява адаптерният комплект за таванна
плочка да бъде използван с други устройства като 802SB

Устройства с адресируеми вериги
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Основи на датчици и аксесоари от серия FC400
Основа на датчик 4 инча 4В

4В

Новата 4B 4 “ основа на датчик е проектирана за монтаж с щракване към
адаптер за таванни плочки. Адаптерът или тя могат да бъдат закрепени с
винтове към тавана по традиционния начин.

Характеристики
•
•
•
•

Различни опции за закрепване
Връзки за отдалечен светодиод
Позиция за паркиране и държач на адресния флаг
Интегрален ключ за заключване

Основа с евро-монтаж

FC450EMB

Основата с евро-монтаж осигурява съвпадаща задна кутия, която позволява 5“ основи да бъдат монтирани на тавана с входове за стандартна 18
и 21 мм. тръба.

Характеристики
• 2 х 18 мм. входове за тръба
• 2 х 21 мм. входове за тръба
• Приема всички 5-инчови основи

Монтаж на горна палуба

DHM-5B

Когато датчиците са монтирани във влажни и екологично предизвикателни ситуации, като например морските или брегови инсталации, DHM-5B
монтажът осигурява херметичен водоустойчив монтаж, който предпазва 5“
електрическите връзки на 5-инчови основи.
Може да бъде закрепен с винтове, болтове или заварка към тавана на
палубата. Доставя се с 1 клема.

Характеристики
• 4 х 20 мм. входове със салник
• Приема всички 5-инчови основи
• IP55 с приложеното уплътнение

Защитна клетка за датчик

517.050.011

Покрита с бял прах стоманена защитна клетка за датчици от серия FC400,
снабдени с основа със сирена.

Характеристики
• Диаметър 120 мм. х дълбочина 80 мм.

Защитна клетка за датчик
Здрава стоманена защитна клетка за датчици от серия FC400, използващи 5“ основи. Идеална за училища и спортни зали или когато датчиците
се нуждаят от защита. Силна конструкция от покрита стомана, с 4, точков
монтаж.
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517.050.614

Тръбен пробник

DPK4

Тръбният пробник DPK4 беше разработен за детектиране на дим във
вентилационните тръби. Той предлага значителни ползи по отношение на
изпълнение и монтаж.
Системата се състои от един тръбен пробник и корпус, специално проектиран за оптимално движение на въздуха през датчика за дим и е подходящ за използване във входящи, изходящи и циркулационни въздуховоди
на вентилационни и климатични системи.
Тръбните пробници могат да работят в широк диапазон скорости на
въздушния поток и са особено препоръчителни за инсталации в тръби
със скорости на потока на въздух между 1 м./сек. и 20 м./сек. За разлика
от по-традиционните тръбни пробници, които използват всмукателна и
изпускателна тръба с отвори за вземане на проби, DPK4 и DPK4I използват високо ефективна единствена тръба за вземане на проби, която има
прорези по дължината си. Това дава възможност тръбите за вземане на
проба да бъдат отрязани до желаната дължина, като в същото време се
поддържа максимална ефективност.
Прозрачното покритие дава ясна видимост на датчика, светодиодната
индикация и индикатора на въздушния поток. Червен пластмасов флаг
е фиксиран вътре в корпуса, който предоставя просто, но ефективно
потвърждение, че няма изтичане и че в действителност въздушния поток
от въздуховода преминава през корпуса. За да се намали времето, необходимо да се тества тръбния пробник по време на рутинна поддръжка,
е предвиден един отвор, който позволява аерозолен тестов газ да бъде
насочен към датчика, без да се налага разглобяване на устройството.

Характеристики
• Вградена универсална 5-инчова основа FC450B
• Подходящ за адресируеми и конвенционални системи
• Подходящ за скорости на въздуха от 1 м./сек. до 20 м./сек.
• Може да се използва в комбинация с широк обхват на датчици
• Еднотръбна система за вземане на проби на въздуха опростява инсталацията
• Обхват на алуминиеви тръби за въздуховоди до 1500 мм.
• Прозрачен капак позволява да се вижда датчика
• Тестов отвор на капака
•	Чувствителен индикатор на потока
• IP рейтинг: IP 54
• Размери (ШхВхД): 180x235x183 мм.
• Работна температура: -20 до +70 °C
• Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Аксесоари
• Тръба за тръбен пробник 600 мм.		
• Тръба за тръбен пробник 1500 мм.		
• Скоба за тръбен пробник			

DPK600
DPKM1500
DPKBR

Устройства с адресируеми вериги
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Входни и изходни модули от серия FC400
Модул лъчев датчик

FC410BDM

FC410BDM е проектиран за интерфейс на FIRERAY 50/100 към FireClass
Digital адресируема верига. FC410BDM осигурява мощност от веригата,
наблюдава изходите на датчика за пожар и повреда, а също и следи вътрешните връзки за отворена верига и къси съединения.

Характеристики
•
•
•
•

Пълни размери (ШхВхД): 148x87x14 милиметра
Работна температура: -10 до +55 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Краен лъчев модул

FC410BTM

Опростява окабеляването между лъчев датчик и FC410BDM. Той позволява FC410BDM да бъде разположен до 40 метра от лъчевия датчик.

Характеристики
•
•
•
•

Пълни размери с плоча (ШхВхД): 148x87x14 милиметра
Работна температура: -10 до +55 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Контактен входен модул

FC410CIM

Адресируемият входен контактен модул FC410CIM е проектиран за наблюдение на външните съоръжения. FC410CIM предоставя два входа и
може да бъде конфигуриран така, че да наблюдава нормално отворени
или нормално затворени входове.

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 85x60x15 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Мини входен модул
Адресируемият мини контактен модул FC410MIM е проектиран за наблюдение на външните съоръжения. FC410MIM предоставя един вход и може
да бъде конфигуриран така, че да наблюдава нормално отворени или
нормално затворени входове.

Характеристики
•
•
•
•
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Размери (ШхВхД): 48x57x13 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

FC410MIM

Входен модул за датчик

FC410DIM

Адресируемият FC410DIM осигурява възможност за свързване и интерфейс на до две зони на 24V DC 2-проводни конвенционални датчици за
контролен панел FireClass 500.
Конвенционалната верига за детектиране се захранва от външен 24V DC
източник и е рестартиран от контролния панел FireClass 500.
FC410DIM следи състоянието и опроводяването на датчици и външното
захранване 24V DC.

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 85x60x15 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Модул за изолиране на линия

FC410LI

Модулът FC410LI линиен изолатор е проектиран да бъде използван на
FireClass контролен панел FireClass с адресируеми вериги. Той наблюдава състоянието на линията и при откриване на късо съединение ще
изолира засегнатата част, като в същото време позволява на останалата
част на адресиращата верига да функционира нормално.
Целта на модула линиен изолатор FC410LI е да се гарантира, че на затворена адресируема система, повреда от късо съединение няма да забрани
повече устройства за детектиране, отколкото биха били загубени при
конвенционална неадресируема пожарна верига.

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 85x60x15 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Релеен интерфейсен модул

FC410RIM

Релейният интерфейсен модул FC410RIM осигурява един свободен от
напрежение превключващ контакт.

Характеристики
•
•
•
•
•

Релеен контакт: 2 A @ 24 Vdc
Размери (ШхВхД): 85x60x15 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Устройства с адресируеми вериги
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Входни и изходни модули от серия FC400
Единичен входно / изходен модул

FC410SIO

Единичният входно/изходен модул FC410SIO осигурява един свободен от
напрежение превключващ контакт и един вход за наблюдение на външни
устройства. Входът може да бъде конфигуриран да наблюдава нормално
отворени или нормално затворени входове.

Характеристики
•
•
•
•
•

Релеен контакт: 2 A @ 24 Vdc
Размери (ШхВхД): 85x60x15 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Мулти входно / изходен модул

FC410МIO

Мулти входно/изходният модул FC410MIO има три входа и четири изхода
с ниска мощност. Входът могат да наблюдават нормално отворени или
нормално затворени входове. Всичките четири изхода с ниска мощност
могат да активират реле със самостоятелно захранване при високо напрежение HVR800. Чрез забраняването на изходите за ниско напрежение три
и четири, изходите едно и две могат да бъдат използвани като свободни
от напрежение превключващи релейни контакти (2 A @ 24 V прав ток).

Характеристики
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 110x72x18 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -40 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Високоволтово реле
Модулът HVR800 е неадресируемо устройство, което позволява слаботоково мрежово реле да се превключва ток до 10 А.

Характеристики
• Релеен контакт:
- 5 A @ 240 Vаc
• Размери (ШхВхД): 42x26.5x74 милиметра
• Работна температура: -25 до +70 °C
• Температура на съхранение: -45 до +80 °C
• Относителна влажност: 95% (без кондензация)
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HVR800

Серия FC400 - модулни аксесоари
Допълнителен капак за FC модули

FC470CV

Допълнителен капак за използване с модули от серия 400. Ще се побере в
една задна кутия.

Бяла пластмасова задна кутия за повърхностен монтаж

FC470DGB

Бяла пластмасова задна кутия за използване с адресируеми модули от
серия 400 с използването на капак FC470CV.

Задна кутия за потопен монтаж в суха облицовка

FC470DLB

Задна кутия за потопен монтаж в суха облицовка (гипсокартон и т.н.) за
използване с адресируеми модули от серия 400 с използването на капак
FC470CV.

Стоманена задна кутия за потопен монтаж

FC470FMB

Стоманена задна кутия за потопен монтаж за използване с адресируеми
модули от серия 400 с използването на капак FC470CV.

Метална задна кутия за потопен монтаж

FC470FMB

Метална задна кутия за потопен монтаж за използване с адресируеми
модули от серия 400 с използването на капак FC470CV.

Устройства с адресируеми вериги
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Сигнални точки от серия FC400
Адресируема сигнална точка (вътрешна)

FC420CP

Адресируемата сигнална точка FC420CP със стъкло за счупване е предназначена да наблюдава и сигнализира за състоянието на един бутонен
контакт, който се управлява от счупването на стъкления елемент.
Стъкленият елемент може да бъде заменен с деформируем пластмасов
елемент 515.001.127, което позволява устройството FC420CP да бъде
активирано отново след активиране на алармата, като използвате предоставения ключ.

Характеристики
• Размери (ШхВхД): 89x93x59.5 милиметра
(27.5 милиметра, ако е с потопен монтаж)
• Работна температура: -10 до +55 °C
• Температура на съхранение: -30 до +70 °C
• Относителна влажност: 95% (без кондензация)

Аксесоари
•
•
•
•

Стандартен корпус за сигнална точка със стъкло за счупване
Деформируем елемент за активиране				
Капак									
Тестов бутон за всички сигнални точки MCP и CP			

FC420CPB
515.001.127
515.001.128
515.001.045

Адресируема сигнална точка (външна)

FC421CP

Адресируемата сигнална точка FC421CP със стъкло за счупване е предназначена да наблюдава и сигнализира за състоянието на един бутонен контакт, който се управлява от счупването на стъкления елемент.
FC421CP се помества в стандартен водоустойчив корпус на сигнална
точка със стъкло за счупване.
Стъкленият елемент може да бъде заменен с деформируем пластмасов
елемент 515.001.127, което позволява устройството FC421CP да бъде
активирано отново след активиране на алармата, като използвате предоставения ключ.

Характеристики
•
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 97.5x93x73 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -30 до +70 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)
IP рейтинг: IP67

Аксесоари
• Деформируем елемент за активиране				
• Капак									
• Тестов бутон за всички сигнални точки MCP и CP			
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515.001.127
515.001.128
515.001.045

Аксесоари от серия FC400
Инструмент за обслужване на верига

FC490ST

FC490ST е мощен и гъвкав инструмент за помощ в инсталацията, въвеждане в експлоатация, диагностика и сервиз на FireClass пожароизвестителни системи. Инструментът позволява всички адресируеми устройства
да бъдат изпитвани, тествани и програмирани. Подходящ за настолна
работа или работа с една ръка, инструментът FC490ST работи с акумулаторна батерия, като се използват стандартните акумулаторни батерии.

Характеристики
•	Четене/запис на датчик/допълнителен адрес
• Показва температура / нива на СО / затъмнение от дим
• Програмиране на светодиода
• Тестване на изнесения LED на датчик и контролните изходи
• Извършване на функционални тестове за самопроверка на датчик
• Показва нивото на замърсеност на датчик
• Контролиране на допълнителни изходи
• Отчитане на състоянието на допълнителни изходи
• Опции за управление на захранването

Калъф на инструмент за обслужване на верига

FC490STK

Калъф за носене, които съдържа следните елементи:
Адаптер за запалка на автомобил, Лента за носене на рамо.
Това осигурява пространство за следното:
801AP MX сервизен инструмент.
Спомагателен проводник за програмиране.
Мрежово зарядно устройство.

Изнесен светодиоден индикатор

801RIL

Изнесеният индикатор 801RIL се използва, когато светодиода на датчика
не се вижда, т.е. когато датчикът е монтиран на покрив, асансьорна шахта
и др.

Характеристики
•
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 86x86x16 милиметра
Работна температура: -20 до +70 °C
Температура на съхранение: -45 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)
Токова консумация: дежурен режим: 0; аларма: 5.43 mA

Изнесен светодиоден индикатор

801HL

Изнесеният индикатор 801HL се използва, когато светодиода на датчика
не се вижда, т.е. когато датчикът е монтиран на покрив, асансьорна шахта
и др.

Характеристики
•
•
•
•
•

Размери (ШхВхД): 85x85x38 милиметра
Работна температура: -25 до +70 °C
Температура на съхранение: -45 до +80 °C
Относителна влажност: 95% (без кондензация)
Токова консумация: дежурен режим: 0; аларма: 5 mA

Устройства с адресируеми вериги
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Лъчеви датчици
Оптични лъчеви датчици на дим

FR50 / FR100

FR100 и FR50 се състоят от два базови елемента, т.е. комбиниран инфрачервен предавател и приемник в общ корпус и отразяваща призма.
Електрониката на комбинираните предавател и приемник анализира отразената светлина от призма за дим и генерира алармено състояние, ако се
достигне предварително определено ниво.

Характеристики
• Обхват:
FR100 = 50 до 100 метра
FR50 = 5 до 50 метра
• Област на покритие: FR100 до 1500 кв. м.; FR50 до 750 кв. м.
• Избираема селективност
• Самопроверка и автоматична компенсация
• Ръчен или автоматичен ресет
• Ниска токова консумация
• Размери (ШхВхД): 130x210x120 милиметра
• Работна температура: -30 до +55 °C
• Относителна влажност: 95% (без кондензация)

FR5000 Автоматично регулиращи се оптични лъчеви датчици на дим
FIRERAY® 5000 моторизиран автоматично регулиращ се инфрачервен
оптичен лъчев датчик на дим може да бъде инсталиран с до четири глави
на датчици на системата, като по този начин спестява време и разходите за инсталиране. Тази иновативна система е проектирана от началото
да включи пионерска технология, която напълно отговаря на нуждите на
инсталатора и потребителя, както сега, така и в бъдеще.
След като детекторните глави са свързани, като се използва системата
Easifit First Fix, може да бъде активиран интегрален LASER, който е регулиран по оптичния път на лъча. Това позволява отразяващата призма да
бъде видяна бързо и уверено. След като LASER е бил използван, за да се
насочи грубо лъча, системата AutOptimise за регулиране на лъча поема и
автоматично го насочва в оптималната позиция.
Всяка детекторна глава е независимо конфигурируема от 8м. до 100м. и
има свой собствен индивидуален пожарен праг. Системният контролер запазва един комплект от релета за пожар и повреди, който е общ за всички
инсталирани датчици.
FR5000 Multihead се доставя с една детекторна глава и рефлектор за
работа с един лъч от 8 до 50 метра. Към контролера може да се добавят
до 3 допълнителни детекторни глави, за да се даде възможност да бъдат
защитени по-големи или по-сложни области, за (Предмет на местните
правила и стандарти).

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Моторизирано автоматично регулиране
До 4 датчика за 1 системен контролер
Всеки датчик е конфигурируем от 8 до 100 метра
Интегрален LASER
Автоматично регулиране - бързо автоматично регулиране на лъча
Автоматично оптимизиране на движението в сградата и компенсация на замърсяването
Одобрение в целия свят, включително EN54: 12 и UL268
Размери на контролера (ШхВхД): 202 x 230 x 81 милиметра
Размери на датчика (ШхВхД): 134 x 135 x 134 милиметра

516.015.020

Монтажни аксесоари на датчик на дим с оптичен лъч FireRay
Детекторна глава FR 5000

516.015.021

Всеки детектор главата е независимо конфигуриран от 8 м. до 100 м. и
има свой собствен индивидуален пожарен праг.
Системният контролер запазва един комплект от релета за пожар и повреди, който е общ за всички инсталирани датчици.

Рефлектор

516.015.007

Рефлектор 100 х 100 мм. 4 рефлектора се изискват за разстояния от 50 до
100 метра.

Универсална монтажна конзола

5000-005

Универсалната монтажна конзола може да се използва с главата на датчик Fireray 5000 и на призма с 1 или 4 плочи, за да се даде възможност
главата или призмата лесно да се монтира и коригира, когато се закрепва
на ъглови или облицовъчни стени.

Плоска монтажна плоча за 1 до 4 призми

5000-006

Плоската монтажна плоча е метална плоча, която ще поддържа една или
4 призми, страничните монтажни отвори са съвместими с Unistrut® стелажни системи.

Монтажна плоча за 4 призми

5000-007

Голямата плоча за призми ще закрепи здраво 4 призми и е предназначена за използване в комбинация с универсалната монтажна скоба (не е
включена).

Монтажна плоча за 1 призма

5000-008

Малката плоча за призми ще закрепи здраво 1 призма и е предназначена
за използване в комбинация с универсалната монтажна скоба (не е включена).

Устройства с адресируеми вериги
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Детектиране на дим с въздушни проби
Системи за детектиране на дим с въздушни проби ICAM

IAS800

Системата за детектиране на дим с въздушни проби ICAM IAS800 осигурява гъвкаво решение, за да отговори на уникалните нужди на различни
приложения, включително индустриални пространства, като например кабелни тунели, защитена срещу вмешателства и ненатрапчиви изисквания
за специални помещения за настаняване, или може просто да се използва за заместител на точкови датчици в офис среди.
Системата IAS800 активно засмуква въздух от защитената територия чрез
вземане на проби през отвори в тръбната мрежа. Включеният в пробата
въздух се филтрира, преди да се анализира с до два датчика от серия
FC400.
Системата IAS800 се предлага в три конфигурации:
IAS800 двойна конфигурация входни тръби, които могат да бъдат оборудвани с два датчика за наблюдение на една или две тръби.
IAS801 единична конфигурация с тръба на входа, която може да бъде
оборудвана с един датчик.
IAS802 двойна конфигурация входни тръби, които могат да бъдат оборудвани с два датчика за наблюдение на една или две отделни тръби с
независими изходи за неизправност.
Системата използва високопроизводителен аспиратор и софтуерно конфигурируеми вериги за наблюдение на потока.
Нивото на въздушния поток се показва на графична лента с десет елемента, които могат да бъдат коригирани за високи и ниски прагове на потока,
а недостатъчност на потока се отчита като неизправност на устройството.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

Мощен вентилатор
До 2 х 50 метра тръби
Тръбите могат да бъдат индивидуално наблюдавани за въздушен поток с LED графична лента
FireClass цифрова верига и 24 VDC връзки
Неизправностите са наблюдавани чрез FireClass цифрова верига
IP65 корпус
Полево обслужване на въздушните филтри
Използва стандартни 25 милиметрови VESDA тръби и фитинги

Технически характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Захранващо напрежение 18 до 30Vdc
Токова консумация 300 mA
Размери 259ш x 184в x 166д милиметра
Тегло 2.77 кг.
Работна температура -10 до +55°C (с датчици)
Влажност 10 до 90% отн. влажност без кондензация
Тръби на пробниците 25 мм. диаметър, 50 метра за вход

Код на продукта
•
•
•
•
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Аспирационен двоен датчик с общо наблюдение за неизправности		
Аспирационен единичен датчик с общо наблюдение за неизправности
Аспирационен двоен датчик с отделно наблюдение за неизправности
ICAM Course филтър (PK10)							

ICAM IAS800
ICAM IAS801
ICAM IAS802
516.016.303

Специално оборудване

Аксесоари за вземане на въздушни проби
Тръба с диаметър 25 мм. _ _________________________________ 571.270
VESDA аспираторна тръба, отпечатана по дължина от другата страна на
интервали по 450 мм. Дължина 3 м. Поръчвайте на множители по 10.

Муфа 25 мм._ _____________________________________________ 571.121
Права муфа за тръба 25 мм. Поръчвайте на множители по 10.

Муфа 25 мм._ _____________________________________________ 571.122
Съединителна муфа за улесняване на обслужването на тръбопроводите. Поръчвайте на множители по 1.

Коляно 25 мм._____________________________________________ 571.123
90° коляно с голям радиус. Поръчвайте на множители по 5.

Коляно 25 мм._____________________________________________ 571.128
45° коляно. Поръчвайте на множители по 5.

Коляно 25 мм._____________________________________________ 571.125
Крайна капачка. Поръчвайте на множители по 5.

Равностранно Т-разклонение 25 мм._________________________ 571.124
Равностранно Т-разклонение 25 мм.. Поръчвайте на множители по 5.

Тръбна скоба 25 мм._______________________________________ 571.127
Права муфа за тръба 25 мм. Поръчвайте на множители по 10.

Разтворим цимент (0.25 литра тенекиена кутия)_______________ 570.888
Права муфа за тръба 25 мм.

Конична точка за вземане на проби с капилярна тръба_ _______ 571.144
Конична точка за вземане на проби с капилярна тръба. 25 мм. адаптерно
гнездо + 2 м. капилярна тръба (цвят на тръбата - червен)

Струйна точка за вземане на проби с капилярна тръба_________ 571.145
Струйна точка за вземане на проби с капилярна тръба. 25 мм. адаптерно
гнездо + 2 м. капилярна тръба (цвят на тръбата - червен)

Капилярна тръба 10 мм.____________________________________ 571.148
Капилярна тръба 10 мм. o/d + 30 м. дължина (цвят на тръбата - червен)

Етикет на точка за вземане на проби (1 ролка)_ _______________ 571.152
Етикет на точка за вземане на проби. Поръчвайте на множители по 100.

Етикет на тръба (1 ролка)___________________________________ 517.017.006
Етикет на тръба. Поръчвайте на множители по 100.
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Конвенционални контролни панели FireClass J400
Разширяем контролен панел с 8 до 24 зони
Проектиран и изработен според стандартите EN54 и EN12094-1 (с J400-EXT пожарогасителен модул), J424-8 е микропроцесорно базиран контролен панел за средни и
големи приложения.
Той има дънна платка с 8 зони и поддържа два J400-EXP8 разширителни модула, за
общо 24 зони и 512 устройства (максимум 32 във всяка зона). Всяка зона е оборудвана с повторител на алармите за селективно управление на аларма в случай на пожар.
Контролният панел има наблюдавани и изключваеми алармени изходи за контрол на
сирени със самостоятелно захранване, пиезоелектрични сирени, пожарни звънци,
мигащи сигнални светлини, телефонни избирачи и др.
Този лесен за употреба контролен панел е защитен от заключваща се предна плоча,
което позволява оперативен достъп само на упълномощен персонал.
Контролния панел J424 се предлага и с дисплей, който показва цялата информация
по отношение на състоянието на контролния панел. Опционалният софтуер Console
в среда на Windows™ позволява пълно управление на паметта за събития, файлове,
ресет и всички програмируеми функции, предвидени от контролния панел.

Главни характеристики
• EN54 и EN12094-1 одобрен (с пожарогасителен модул J400-EXT)
• 8 контролирани, балансирани входни зони, които могат да бъдат прескачани,
разширяеми до 24 с помощта на два 8 зонови разширителя
• Към всяка зона могат да бъдат свързвани до 32 устройства (но не повече от 512 общо):
конвенционални пожарни датчици, алармени бутони, датчици на газ
• Газова зона, съвместима с 4 - 20 mA датчици на газ
• Разпознаване на ръчна сигнална точка
• Програмируеми прагове
• Липсващи датчици
• Дневен/нощен режим
• Време за проверка на алармата
• Програмируеми времена за възстановяване и ресет
• По един изход за повтаряне на аларма (отворен колектор) за всяка входна зона
• 2 наблюдавани, изключваеми, прескачаеми 24V алармени изхода за контрол на
пиезоелектрични сирени, пожарни звънци и мигащи сигнални светлини
• Изключваем, прескачаем алармен изход за активиране на 24V
сирени със собствено захранване
• Изключваем изход за предупреждение за неизправности за активиране
на сигнализиращи и допълнителни устройства
• Наблюдаван пожарен изход за активиране на телефонен избирач
• Програмируем изход с отворен колектор
• Памет за аларми/неизправности до следващия ресет
• Команда за изключване на сигнализиращи устройства (сирени)
• Безопасност на командите с използване на ключ и код
• Програмируем от компютър или клавиатура
• Памет за 50 събития, видими чрез компютър
• Опционален задно осветен дисплей
• Шина RS485 за свързване на до 4 рипитърни панела

Технически характеристики
•
•
•
•
•
24

Захранване: 230 Vac ±10%
27.6 Vdc 2.5 A импулсно захранване/зарядно устройство за батерия
Място за две батерии 12 Vdc 17 Ah
Размери (ш х в х д): 422x502x116 милиметра
Тегло (без батерии): макс. 8.5 кг.

Конвенционални контролни панели

J424-8

Конвенционални контролни панели FireClass J400
Контролни панели с 2, 4, 8 зони

J408

Проектиран и изработен според стандартите EN54 и EN12094-1 (с J400-EXT пожарогасителен модул), J424-8 е микропроцесорно базиран контролен панел за малки и
средни приложения.
Той има до 8 зони, всяка поддържа до 32 устройства, за максимум 256 устройства.
Всяка зона има алармен повтарящ изход за селективно управление в случай на пожар.
Контролният панел има наблюдавани и изключваеми алармени изходи за контрол на
сирени със самостоятелно захранване, пиезоелектрични сирени, пожарни звънци,
мигащи сигнални светлини, телефонни избирачи и др.

Главни характеристики
• EN54 и EN12094-1 одобрен (с пожарогасителен модул J400-EXT)
• 8 (J408-8), 4 (J408-4) или 2 (J408-2) контролирани, балансирани входни зони, които могат да бъдат прескачани,
• Към всяка зона могат да бъдат свързвани до 32 устройства:
конвенционални пожарни датчици, алармени бутони, датчици на газ
• Газова зона, съвместима с 4 - 20 mA датчици на газ
• Разпознаване на ръчна сигнална точка
• Програмируеми прагове
• Липсващи датчици
• Дневен/нощен режим
• Време за проверка на алармата
• Програмируеми времена за възстановяване и ресет
• По един изход за повтаряне на аларма (отворен колектор) за всяка входна зона
• 2 наблюдавани, изключваеми, прескачаеми 24V алармени изхода за активиране на
пиезоелектрични сирени, пожарни звънци и мигащи сигнални светлини
• Изключваем, прескачаем алармен изход за активиране на 24V
сирени със собствено захранване
• Изключваем изход за предупреждение за неизправности за активиране
на сигнализиращи и допълнителни устройства
• Наблюдаван пожарен изход за активиране на телефонен избирач
• Програмируем изход с отворен колектор
• Памет за аларми/неизправности до следващия ресет
• Команда за изключване на сирени
• Клавиатурните команди изискват ключ или код
• Програмируем от компютър или клавиатура
• Памет за 50 събития, видими чрез компютър
• Шина RS485 за свързване на до 4 рипитърни панела

Технически характеристики
•
•
•
•
•

Захранване: 230 Vac ±10%
27.6 Vdc 1.5 A импулсно захранване/зарядно устройство за батерия
Място за две батерии 12 Vdc 17 Ah
Размери (ш х в х д): 354x280x100 милиметра
Тегло (без батерии): макс. 4 кг.

Код на продукта
• 2-зонов контролен панел		
• 4-зонов контролен панел		
• 8-зонов контролен панел		

J408-2
J408-4
J408-8
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Конвенционални контролни панели FireClass J400
Рипитърен панел

J400-REP

Рипитърен панел.

Технически характеристики
•
•
•
•
•
•

4-проводно свързване към панела (приложено е захранване)
Рипитърният панел може да бъде инсталиран до 1000 метра от контролния панел
Показва цялото звуково и визуално сигнализиране
Управление от контролния панел
Размери (ш х в х д): 280x320x40 милиметра
Тегло: 2.260 кг.

LCD дисплей

J400-LCD

Осветен LCD дисплей модул, два реда с 16 символа на ред. Основен текст
относно състоянието на системата и е снабден с 6 бутона за превъртане.

Пожарогасителен модул

J400-EXT

Пожарогасителен модул с микропроцесорно управление.

Технически характеристики
• Изход за електромагнитни клапани, контролирани от логика (И/ИЛИ) между
състоянието на зоните на контролния панел
• Програмируемо закъснение за гасене
• Изходни сигнали: забавяне на гасене, гасене и освобождаване
• Вход за принудително включване на пожарогасителни устройства; вход за автомат за налягане
• Сигнализиране за неизправност на захранването на автомата за налягане
• Сигнализиране за неизправност на входните линии
• Прескачане на пожарогасителните устройства в случай на фалшива аларма
• Входове за ръчно активиране, инхибиране на гасенето и наблюдение на налягането

Разширителен модул

J400EXP8

8-зонов разширителен модул за панела J424.

BRIDGE - сериен интерфейс

PCJ400

Позволява комуникация на компютър с пожарни контролни панели от серия
J400 чрез RS485 шина. Той получава данни от зони и периферни устройства и предава команди към системата.
АКСЕСОАРИ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ
J424
J408
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Конвенционални контролни панели

Конвенционални датчици от серия 600
Новата Серия 600 конвенционални датчици е резултат от еволюцията
на конвенционалните датчици за дизайн, но с допълнително уникални
стилни характеристики, позволяващи по-добро функциониране, монтаж и лесно обслужване. В рамките на обхвата от серия 600 е включен
новият конвенционален подобрен датчик на въглероден окис (СО)
(601CH). Включването на надеждна електрохимична клетка за откриване на СО и термистор с ниска термична маса за детектиране на точната
температура позволи въвеждането на подобрен датчик на CO, подходящ за бързо, надеждно откриване на пожар както при бавните, така и
при бързо развиващите се пожари.
Традиционните датчици или датчиците с две състояния от серия 600
имат два изхода за състоянието: режим на готовност или аларма.
Когато се използват в съчетание с подходящо наблюдателно и сигнално
оборудване, те създават автоматична система за детектиране.

Приложение
Тъй като всеки вид датчик отговаря на определена “пожарна характеристика “, относителната скорост на реакцията на датчика следователно
зависи от вида на детектирания пожар.
Обхватът на конвенционалните датчици от серия FC600 беше проектиран да осигурява възможно най-ранното предупреждение за пожар, с
минимална възможност за фалшиви/нежелани аларми.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN54 одобрен от LPCB
Ниско работно напрежение: 10.5 Vdc до 33 Vdc
Естетически дискретен
Отлична производителност и надеждност
Проектиран за бързо инсталиране
Интегриран алармен светодиод
Връзка за изнесен светодиод
Независим от полярността на свързване
Съвместим с основа за стандартен монтаж база и с релейна основа
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Конвенционални датчици от серия 600
Фото оптичен датчик на дим

601P

Датчикът 601P е в състояние да открива видимия дим, произведен от
материали, които тлеят или горят бавно, т.е. меки мебели, дунапрен и
т.н.; или “дим”, произведен от прегрети, но неизгорели PVC. Тези датчици са особено подходящи за общо приложение и области, където може
да възникне например прегряване на кабел, например области за електрически услуги.

Мултисензорен датчик на дим и топлина

601PН

Датчикът 601PH реагира на цялата гама от пожарни продукти, от бавно
тлеещи пожари, произвеждащи видими частици, до пожари с открит
огън, произвеждащи голям брой много горещи аерозоли с по-малки размери. Той съчетава технология но оптичен и топлинен датчик за детектиране на чисти продукти от горящ огън, които до момента може лесно да
бъдат открити само от йонно-камерни датчици.
За нормални условия на околната среда, високопроизводителният оптичен датчик се държи като нормален оптичен датчик.
Само, когато бъде детектирано бързо покачване на температурата,
чувствителността на датчика се увеличава и наличието на дим ще потвърди състоянието на пожар.
Той няма да работи само при бързо нарастване на температурата.

Мултисензорен датчик на дим и топлина

601H-R / 601H-F

Датчици 601H-R (за скорост на нарастване) и 601H-F (за фиксирана температура) за откриване необичайно високи темпове на нарастване на
температурата и ненормално високи (статично) температури съответно.

Мултисензорен датчик на СО и топлина
Датчикът 601CH е уникален пожарен датчик за обща употреба, който
осигурява много ранно предупреждение за бавно тлеещи пожари. Идеален за спящи рискове, датчикът на пожар и на CO е много подходящ за
много приложения, където детектирането на топлина не е достатъчно,
но откриване на дим причинява фалшиви аларми.
Тъй като въглеродният окис (CO) се движи по-свободно, отколкото дима,
позицията на CO пожароизвестители е по-гъвкава.
Тази функция е особено полезна в големи сложни структури като атриуми и складове, където разполагането на датчици за дим е трудно.
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Конвенционални датчици

601CH

Основи и аксесоари за датчици
Универсална основа 5 инча

5В

FC450B е най-общата основа, предназначена да се закрепи директно на
тавана или в различни общи задни кутии. Тази основа позволява датчикът
да бъде вкаран директно.

Характеристики
•
•
•
•

Различни опции за закрепване
Връзки за отдалечен светодиод
Позиция за паркиране и държач на адресния флаг
Интегрален ключ за заключване

Адаптерен комплект за таванна плочка

517.050.060

Спестяващият време адаптерен комплект за таванна плочка се използва
с 4-инчова основа за датчик 4В основа за монтаж с щракване и се състои
от три части, рамка и скоба, които се монтират на таванна плочка и задна
кутия, която носи сглобката на датчика и основата.
Изисква диаметър на отвора 127 мм. Адаптерната плоча CTA позволява
да се използва с други устройства като FC430SB.

Код на продукта
• Адаптерен комплект за таванна плочка
(състои се от 1 x 517.050.056 / 1 x 517.050.057)
• CTA-BB CTA задна кутия
• CTA-BC CTA рамка и скоба
• CTA-AP CTA адаптерна плоча

517.050.060
517.050.056
517.050.057
517.050.058

Адаптерната плоча CTA позволява адаптерният комплект за таванна
плочка да бъде използван с други устройства като 802SB
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Основа на датчик 4 инча 4В

4В

Новата 4B 4 “ основа на датчик е проектирана за монтаж с щракване към
адаптер за таванни плочки. Адаптерът или тя могат да бъдат закрепени с
винтове към тавана по традиционния начин.

Характеристики
•
•
•
•

Различни опции за закрепване
Връзки за отдалечен светодиод
Позиция за паркиране и държач на адресния флаг
Интегрален ключ за заключване

Основа с евро-монтаж

FC450EMB

Основата с евро-монтаж осигурява съвпадаща задна кутия, която позволява 5“ основи да бъдат монтирани на тавана с входове за стандартна 18
и 21 мм. тръба.

Характеристики
• 2 х 18 мм. входове за тръба
• 2 х 21 мм. входове за тръба
• Приема всички 5-инчови основи

Монтаж на горна палуба

DHM-5B

Когато датчиците са монтирани във влажни и екологично предизвикателни ситуации, като например морските или брегови инсталации, DHM-5B
монтажът осигурява херметичен водоустойчив монтаж, който предпазва 5“
електрическите връзки на 5-инчови основи.
Може да бъде закрепен с винтове, болтове или заварка към тавана на
палубата. Доставя се с 1 клема.

Характеристики
• 4 х 20 мм. входове със салник
• Приема всички 5-инчови основи
• IP55 с приложеното уплътнение

Защитна клетка за датчик

517.050.011

Покрита с бял прах стоманена защитна клетка за датчици от серия FC400,
снабдени с основа със сирена.

Характеристики
• Диаметър 120 мм. х дълбочина 80 мм.

Защитна клетка за датчик

517.050.614

Здрава стоманена защитна клетка за датчици от серия FC400, използващи 5“ основи. Идеална за училища и спортни зали или когато датчиците
се нуждаят от защита. Силна конструкция от покрита стомана, с 4, точков
монтаж.
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Конвенционални датчици

Конвенционални датчици от серия ZT100
Фотооптичен датчик на дим

ZT100PL2

Конвенционален фотоелектричен датчик на дим без основа.
Здрава сензорна глава, без необходимост от подмяна; 2-проводен/ 24Vdc;
ток на покой: 90 μA; ток при аларма: 50 mA (макс.)

Датчик на топлина

ZT100HL2

Конвенционален датчик на скорост на нарастване на температурата с
детектори за фиксирана температура без основа. 2-проводен/ 24Vdc;
ток на покой: 55 μA; ток при аларма: 50 mA (макс.)

Високопрофилна основа

ZT100BH4

Висока основа за инсталации, които се нуждаят от повече разстояние от
монтажната повърхност.

Нископрофилна основа

ZT100BH4

Нископрофилна основа.
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Конвенционални аксесоари
Конвенционална сигнална точка

MCP200CS

MCP200CS е ресетируема ръчна сигнална точка за конвенционалните
пожарни контролни панели. Лесна за използване и инсталиране, тя е в
съответствие със стандарта EN 54 11. MCP200CS има голяма повърхност
за активиране, която дава визуална индикация, след употреба.
Състоянието на готовност се възстановява с прости действия, с помощта
на предоставения ключ, докато прозрачен пластмасов капак осигурява
ефективна бариера, за да се предотврати случайно активиране. Сигналът
за състояние на аларма се допълва от светенето на червен LED индикатор. Другите характеристики включват лесна инсталация чрез натискащи
се клеми и опция за избор на алармения ток, с цел да изолира точката
срещу алармени сигнали от датчик, когато е възможно на една и съща
зона (само когато контролният панел поддържа тази функция).

Сирена

Н200

H200 е звуково индикиращо устройство за системи за индикация на пожар
в съответствие със стандарт EN 54-3.
Тя излъчва акустичен сигнал, избираем от 32 опции и има тример за регулиране на силата на звука.

Характеристики
•
•
•
•
•
•

Захранване: 18 ÷ 28 Vdc
Токова консумация при 24 Vdc: от 12.5 до 37.4 mA
IP нормиране: IP21
Работна температура: -10 до +55 °C
Размери (ØхВ): 92x94 милиметра
Тегло: 254 гр.

Сирена и светлинна сигнализация
HS200 е звуково-светлинно индикиращо устройство за системи за индикация на пожар в съответствие със стандарт EN 54-3.
Тя излъчва акустичен сигнал, избираем от 32 опции и има тример за регулиране на силата на звука.
Светлинната сигнализация се извършва с помощта на високо ефективни
червени светодиоди.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
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Захранване: 18 ÷ 28 Vdc
Токова консумация на сирената при 24 Vdc: от 12.5 до 37.4 mA
Токова консумация на светлинната индикация при 24 Vdc: 16 mA
IP нормиране: IP21
Работна температура: -10 до +55 °C
Размери (ØхВ): 92x110 милиметра
Тегло: 278 гр.

Конвенционални аксесоари

HS200

Захранвания
Захранващи блокове

BXM24/25-U / BXM24/50-U

BXM24/25-U и 50-U са одобрени от IMQ към EN 54-4:1997 + A1: 2002 и
EN60950-1: 2001. Стоманеният корпус съдържа 2,5 ампера или 5 ампера
импулсно захранване и наблюдаваща платка и има място да се настанят
2 х 12V 17Ah капсуловани оловнокиселинни батерии. 10-те светодиода на
предния панел изчерпателно индикират състоянието на блока.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здрав метален корпус
Два изхода с предпазители
Температурно компенсирано зареждане
Защита на батериите от дълбок разряд
Релеен изход за неизправност
Размер 383 мм. широк х 408 мм. висок х 97 мм. дълбок
Тегло 4.3 кг. (без батериите)
Работна температура -5°C до +40°C
Захранващо напрежение 230VAC 50/60Hz
Подробна индикация на състоянието със светодиоди

Код на продукта
BXM24/25-U = 2.5 A
BXM24/50-U = 5.5 A

Захранващи блокове

BXM24/25-B / BXM24/50-B

BXM24/25-В и 50-В са одобрени от IMQ към EN 54-4:1997 + A1: 2002 и
EN60950-1: 2001. Стоманеният корпус съдържа 2,5 ампера или 5 ампера
импулсно захранване и наблюдаваща платка и има място да се настанят
2 х 12V 17Ah капсуловани оловнокиселинни батерии. 10-те светодиода на
предния панел изчерпателно индикират състоянието на блока.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерфейс с шина RS485, могат да бъдат свързани до 8 BXM24, -B версия
Здрав метален корпус
Два изхода с предпазители
Температурно компенсирано зареждане
Защита на батериите от дълбок разряд
Релеен изход за неизправност
Размер 383 мм. широк х 408 мм. висок х 97 мм. дълбок
Тегло 4.3 кг. (без батериите)
Работна температура -5°C до +40°C
Захранващо напрежение 230VAC 50/60Hz
Подробна индикация на състоянието със светодиоди

Код на продукта
BXM24/25-B = 2.5 A
BXM24/50-B = 5.5 A
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Захранване-Зарядно устройство за батерии
BAQ е захранващ блок и зарядно устройство за използване с уреди, които
изискват стабилизирано напрежение от 27,6 V и максимален ток 5,5 А.
Неговият мощен изход е защитен срещу претоварване, късо съединение и
случайно обръщане на полярността на батерията.

Характеристики
• Входно напрежение: 240 Vac, -15% /+10%, 50/60Hz
• Изходно напрежение: 27.6Vdc, -1% / +1%
• Максимален капацитет на батерията (зареждане):
BAQ35T24 = 2 x 12V - 7Ah макс.
BAQ60T24 = 2 x 12V - 15Ah макс.
BAQ140T24 = 2 x 12V - 15Ah макс.
• Работна температура: -5º - +40ºC
• Размери: 38В x 205Ш x 98Д милиметра
• Тегло: 0.7 кг.

Код на продукта
BAQ35T24 = 1.5 A
BAQ60T24 = 2.5 A
BAQ140T24 = 5.5 A
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Конвенционални аксесоари

BAQ

Тестово оборудване за датчици
Дозатор за Solo Smoke и контейнер за СО
•
•
•
•
•

SOLO330

Лек и лесен за използване
Универсалният дизайн е подходящ за широка гама датчици
Пружинно решение за окачени тавани
За използване със Solo Smoke и контейнери за CO
Предназначен е за използване със Solo Dispenser

Тестер за датчик на дим

517.001.256

• Негорим
• Бързо активиране

Тестер за датчик на СО

517.001.262

• Предназначен е за използване със Solo Dispenser
• Истински, негорим, за стимулиране на CO

Безжичен тестов комплект за датчик на дим
•
•
•
•
•

SOLO461

Захранван от батерии
Няма кабели, влачещи се проводници или висящи жици
Подходящ за датчици на фиксирана температура и за скорост на нарастване
Лек и лесен за използване
Универсалният дизайн е подходящ широка гама датчици
Включва: 1 х Solo тестер на датчици за топлина;
1 х Solo зарядно устройство

Телескопичен прът за достъп

SOLO100

• Телескопичният прът за достъп се разтяга от 1.26 до 4.5 метра
• Оптимално отношение на якост към тегло
• Сертифицирано непроводим

Удължителен прът

SOLO101

1,13 м Solo удължителен прът, който може да бъде използван сам по себе си
или добавен към Solo.

Адаптерна тръба В

SOLO704

Адаптер за телескопичен прът за достъп Solo достъп, за да позволява монтаж
на инструмента за премахване на датчици FC400RT.

Инструмент за премахване на датчици

800RT

• Съвместим с датчиците от серия FC400

Чанта за съхранение

517.001.264

Защитна чанта за пренасяне и съхранение на Solo или Testifire продуктови гами.
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За повече информация за продуктите, показани тук
или всякакви други продукти на Bentel Security, молим обадете се на
+39 0861 839060
E-mail: infobentelsecurity@tycoint.com
или се свържете със своя представител на DSC.
Молим, посетете ни на www.bentelsecurity.com
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