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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy modernizacji Systemu
Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego związanych z przebudową wnętrz
budynku Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św.
Piotra i Pawła w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2.

Informacja:
- Niniejsze opracowanie jest projektem urządzenia przeciwpożarowego i podlega
uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;

2. Zakres opracowania
a) Opracowanie koncepcji zabezpieczenia Obiektu
b) Dobór elementów systemu
c) Rozmieszczenie elementów systemu w Obiekcie
d) Obliczenia projektowe
e) Opracowanie Opisu technicznego i planów systemu
f) Opracowanie zestawienia projektowego elementów systemu
g) Opis warunków technologii montażu, konserwacji i szkolenia
h) Zestawienie dokumentacji certyfikującej

2.2. Podstawy prawne:
2.2.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony.
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 roku.
2.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z późniejszymi zmianami).
2.2.3. Materiały techniczne i zalecenia producentów systemu sygnalizacji pożaru SIEMENS.
2.2.4 Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej -Część 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
2.2.5. Podręcznik Projektanta Systemów Sygnalizacji Pożarowej – Izba Rzeczoznawców SITP
z 10.2004r.
2.2.6. Podkłady architektoniczne oraz ustalenia z Architektem oraz Inwestorem.
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2.3. Charakterystyka obiektu
2.3.1. Parametry pożarowe budynku
Lp.

Nazwa Parametru

Opis

1

Adres

Hel, ul. Bulwar Nadmorski 2.

2

Kategoria zagrożenia ludzi

ZLIII

3

Klasyfikacja wysokości budynku

Budynek Średniowysoki [SW]

Liczba kondygnacji

3 budynku oraz 3 wieży, w tym taras widokowy
zadaszony

Klasa odporności pożarowej budynku

B

4
5

3. Scenariusz pożarowy
3.1. Organizacja alarmów przeciwpożarowych
Projektowany System Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmuje
Obiekt ochroną całkowitą. Przyjęto dwustopniową organizację alarmowania pożarowego
z podziałem na alarmy I i II stopnia:

ALARM I STOPNIA
Centrala Sygnalizacji Pożaru sygnalizuje alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednego
z detektorów samoczynnych rozmieszczonych w budynku.
Scenariusz pożarowy w przypadku alarmu I stopnia:
−

personel obsługi centrali identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu,

−

centrala rozpoczyna odliczanie czasu T1 = 30 sekund na potwierdzenie przyjęcia

alarmu I stopnia przez personel obsługi; w przypadku braku takiego potwierdzenia, po
upływie czasu T1 następuje natychmiastowe uruchomienie procedury alarmu II st.
z pominięciem czasu na identyfikację zagrożenia T2,
−

w przypadku potwierdzenia przyjęcia alarmu I st. przez personel obsługi, centrala

rozpoczyna odliczanie czasu na identyfikację zagrożenia T2 = 3 minuty ( T1 + T2 < 10min )
oraz wyłącza sygnalizację akustyczną (brzęczyk) alarmu I st. w centrali (czasy T 1 i T2
należy zweryfikować praktycznie na etapie wykonawczym),
−

w przypadku identyfikacji alarmu I st. jako prawdziwy w sygnalizowanym przez

centralę miejscu, personel obsługi powinien skrócić odliczany czas T 2 uruchamiając
najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy,
−

w przypadku weryfikacji alarmu jako fałszywy należy alarm w centrali skasować.
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ALARM II STOPNIA
Centrala sygnalizacji pożaru sygnalizuje alarm II stopnia w przypadku:
−

zadziałania dwóch detektorów samoczynnych w Obiekcie,

−

wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,

−

upłynięcia czasów T1 lub T2.

Scenariusz pożarowy w przypadku alarmu II stopnia:
−

Uruchomienie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,

−

Dezaktywacja kontroli dostępu,

− Wysłanie sygnału do dźwigu osobowego o konieczności zjazdu na parter i otwarciu
drzwi.
− Wysterowanie pracy systemu oddymiania.
− Wysłanie sygnału o zagrożeniu do centrum monitoringu PSP

System posiada możliwość elastycznej rozbudowy w zakresie zastosowania modułów do
sterowania i kontroli innych urządzeń, w tym przeciwpożarowych.

Scenariusz w przypadku alarmu technicznego informującego o uszkodzeniu:
−

centrala informuje personel obsługi o rodzaju i lokalizacji uszkodzenia.

−

personel obsługujący centrale lokalizuje uszkodzenie i podejmuje środki w celu jej

usunięcia (mogą to być działania własne lub wezwanie serwisu)

Kontrola:
System SSP będzie dodatkowo kontrolować pracę urządzeń współpracujących:
−

uruchomienie lub uszkodzenie systemu oddymiania

−

kontrola uszkodzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego

−

potwierdzenie wysłania sygnału do urządzenia monitoringu PSP

−

uszkodzenie urządzenia transmisji alarmów do PSP

5/21

4. Opis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej
4.1. Zakres zabezpieczenia obiektu
Obiekt wymieniony w zakresie projektu został objęty ochroną całkowitą przez System
Sygnalizacji Pożaru wg Specyfikacji Technicznej [2.2.4.].
Dodatkowo system będzie obsługiwać dwa niezależne budynki: Nowy Dom, Budynek
Gospodarczy.

4.2. Dobór elementów systemu

Ze względu na obowiązek uzgodnienia rzeczoznawcy ppoż. NIMOZ oraz gwarancję
skuteczności i prawidłowej pracy, system zaprojektowano na bazie urządzeń CEBERUS PRO
produkcji Siemens. Ze względu na realizację inwestycji w warunkach zamówień publicznych
dopuszcza się realizację innego systemu. W tym celu wykonawca powinien uzyskać zgodę
Inwestora oraz Projektanta na zamianę urządzeń na posiadające parametry na poziomie
techniczno – jakościowym nie gorsze niż zaprojektowane. Zmiany należy ująć w dokumentacji
powykonawczej i uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

4.2.1. Dobór elementów systemu sygnalizacji pożaru
Dobór i umiejscowienie centrali
Do spełnienia stawianych wymagań projektuje się 1 pętlową centralę adresowalną produkcji
SIEMENS typu CERBERUS PRO FC721-ZZ.
Ustalono miejsce montażu centrali w pomieszczeniu ochrony na parterze.

Centrala będzie posiadać rezerwę (w danym momencie obciążona jest na ok 50% - rezerwa
wynosi ok. 65 elementów) w przypadku konieczności rozbudowy.
Centrala poprzez wyjścia/wejścia kolektywne będzie wysyłać sygnały do Urządzenia Transmisji
Alarmu do Centrum Monitorowania Państwowej Straży Pożarnej (dostawa urządzeń UTA oraz
ich typ jest po stronie dostawcy usługi).
Więcej informacji o centrali oraz jej możliwościach zostało przedstawionych w karcie
katalogowej w załączniku.
Dobór i rozmieszczenie czujek punktowych
Automatyczne detektory pożarowe zostały rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami
opisanymi w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pożarowej.
Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji".
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W

pokojach

biurowych,

technicznych,

pomieszczeniach

magazynowych,

salach

wystawienniczych, technicznych oraz na korytarzach mogą wystąpić pożary bezpłomieniowe
i płomieniowe generujące zadymienie w znacznych ilościach. W związku z tym dobrano do ich
zabezpieczenia optyczne rozproszeniowe czujki dymu o rozpraszaniu światła w przód i wstecz,
montowane na stropach pomieszczeń zgodnie z załączonymi rysunkami.
W przypadku występowania sufitów podwieszanych lub innych przestrzeni zastosowano drugi
poziom czujek nad sufitem podwieszanym.
W przypadku nietypowych sufitów (belki tworzące małe zbiorniki dymu) zastosowano wytyczne
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14.
Dla w/w warunków dobrano czujkę typu: OP720 prod. SIEMENS.
Więcej informacji na temat czujek zostało przedstawionych w karcie katalogowej w załączniku
do dokumentacji.
W pomieszczeniach kuchennych w budynkach Gospodarczy i Nowy Domek projektuje się
czujki, dedykowane do środowisk charakteryzujących się występowaniem środowisk
zwodniczych, typu OOH740 – Czujka jest wysoce odporna na produkty powstałe przy
gotowaniu (para wodna itp.)

Dobór i rozmieszczenie detektorów zasysających
Do zabezpieczenia pustki pomiędzy piętrem 1 a 2 oraz szybu dźwigu osobowego projektuje się
detektory zasysające typu FDA221. Detektor jest elementem adresowalnym, pracującym
w pętli dozorowej Fdnet i cała obsługa detektora realizowana jest poprzez centralę SSP.
Instalacja rur zasysających zostanie poprowadzona pod podłogą a otwory zasysające
wykonane w sposób przedstawiony na rysunku w detalu. Należy zastosować orurowanie
z tworzywa sztucznego ABS (zalecane przez producenta systemu). Montaż rur należy
przeprowadzić zgodnie z poniższymi zasadami:
- Rury należy solidnie skleić klejem zalecanym przez producenta systemu.
- Wykonanie połączeń należy sprawdzić pod kątem wad.
- Nie należy stosować nadmiernej ilości kleju, ze względu na możliwość zmniejszenia
przepływu rury.
-

Otwory

detekcyjne

należy

sfrezować

większym

wiertłem

ażeby

zmniejszyć

prawdopodobieństwo zapychania się.
- Przed montażem podłogi oraz zaraz po montażu jej pierwszej warstwy należy wykonać próby
detektorów potwierdzone protokołem.
- W przypadku konieczności należy poprawić montaż.
- Prowadzenie rury w szybie windowy lub wprowadzenie otworów należy skonsultować z
dostawcą windy na etapie realizacji systemu.
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Dla w/w warunków dobrano czujkę typu: FDA221 prod. SIEMENS.
Więcej informacji na temat czujek zostało przedstawionych w karcie katalogowej w załączniku
do dokumentacji.
Detektory FDA221 zostaną zasilone z dedykowanego zasilacza typu ZSP 135 DR 5A
1 wyposażony w baterię akumulatorów 17 Ah.
Dobór i rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych
Ręczne ostrzegacze pożarowe zostały rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami opisanymi
w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14:
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" [3.4.].
Dla w/w warunków dobrano ręczny ostrzegacz pożarowy typu: FDME221 z czerwoną
obudową prod. SIEMENS.

Okablowanie
Rodzaj okablowania dobranego w Systemie wg zaleceń producenta systemu:
a) pętle dozorowe – YnTKSY 1x2x1
b) przewód zasilający detektory zasysające – HDGs 2x1,5 PH90
c) przewody zasilające centralę oraz zasilacz buforowy - HDGs 3x2,5 E90/PH90
d) przewody sterujące - HTKSH 1x2x1 PH90
e) przewody kontrolne - YnTKSY 1x2x1, 2x2x1
Przebieg przewodów został przedstawiony na rysunkach w sposób schematyczny.
Przewody należy montować w trasach i w sposób wskazany przez Inwestora. Pion należy
prowadzić we wskazanym miejscu wraz z innymi przewodami instalacji niskoprądowych.
UWAGA: Dla budynków Gospodarczy i Nowy Domek należy zastosować istniejące
okablowanie. Przed wykorzystaniem należy ocenić jego stan oraz dokonać niezbędnych
pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji oraz rezystancji obwodów.

Pętlowe moduły kontrolno - sterujące
W systemie sygnalizacji pożaru przewidziano adresowalne moduły pętlowe służące do
sterowania i kontroli stanu urządzeń współpracujących z SSP.

Sygnalizator optyczno akustyczny
Projektuje się sygnalizator optyczno-akustyczny typu AS367. Sygnalizator należy zamontować
w miejscu istniejącego na zewnątrz budynku. Sygnalizator wymagany jest do informowania o
zagrożeniu pracowników ochrony w dyżurce.
W budynkach Nowy Dom oraz Budynek Gospodarczy zostaną zastosowane sygnalizatory
pętlowe typu FDS229-R zasilane z pętli dozorowej.
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Centrala sterująca oddymianiem
Na etapie realizacji należy doposażyć system oddymiania w centralę sterującą spełniającą
następujące wymagania:

−
−
−
−

posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP
możliwość sterowania pracą klapy dymowej
możliwość zasilania wentylatora napowietrzającego klatkę schodową w wierzy
możliwość sterowania klapy dymowej z pom. Ochrony poprzez przycisk przewietrzania (np.:

LT)

−
−

możliwość podłączenia przycisku oddymiania (np. RPO-1)

współpraca z systemem sygnalizacji pożaru. Będzie wysyłać sygnał do SSP o uszkodzeniu
oraz potwierdzający o uruchomieniu. Będzie możliwość podłączenia sygnałów sterujących
z SSP uruchamiających układ oraz resetujący po skasowaniu alarmu w centrali SSP.
4.3. Bilans energetyczny systemu sygnalizacji pożaru
Wykonanie bilansu energetycznego konieczne jest do oszacowania ilości akumulatorów
oraz rodzaju zasilacza potrzebnego do obsługi systemu.
Do obliczenia użyto modelu kalkulacyjnego FX7210 QuantitiesTool
Bilans energetyczny systemu został załączony do niniejszego opracowania.
Bilans energetyczny przewiduje zapewnienie zasilania centrali z akumulatorów przez 72
godziny.

4.4. Obliczenie dopuszczalnej długości pętli
Do obliczenia dopuszczalnych długości pętli systemu wykorzystano parametry przewodu
nieekranowanego YnTKSY1x2x1.
Do obliczenia dopuszczalnej długości pętli wykorzystano rezystancję oraz pojemność
zastosowanego przewodu.
Do obliczenia użyto modelu kalkulacyjnego FX7210 QuantitiesTool
Obliczenia dopuszczalnej długości przewodu przedstawiono w załączniku do niniejszego
opracowania.
4.5. Zasilanie sieciowe centrali i zasilacza
Centrale FC721-ZZ- centralę należy podłączyć kablem HDGs E90, 3 żyłowym, do rozdzielni
elektrycznej budynku, przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zamontowanym wg
aprobaty na odporność ogniową (np. BAKS E90). Pole zasilające i odpowiednie zabezpieczenie
powinno być oznaczone w sposób symboliczny lub opisowy.
Napięcie pracy 230VAC 50HZ, do 500W.
Zasilacz ZSP 135 - należy podłączyć kablem HDGs E90, 3 żyłowym, do rozdzielni
elektrycznej budynku, przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zamontowanym wg
aprobaty na odporność ogniową (np. BAKS E90). Pole zasilające i odpowiednie zabezpieczenie
powinno być oznaczone w sposób symboliczny lub opisowy.
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Napięcie pracy 230VAC 50HZ, do 500W.
Zasilanie centrali sterującej wentylatorem oraz klapą dymową poza zakresem niniejszej
dokumentacji.

4.6. Elementy systemu
4.6.1. Przykładowe zestawienie elementów systemu (oparte na prod. SIEMENS,PULSAR,
MERAWEX, BOSCH, MERCOR)
Lp.

Nazwa

Typ

J.m.

Ilość

1

Centrala sygnalizacji pożaru 1-pętlowa

FC721-ZZ

szt.

1

2

Baterie akumulatorów 17Ah/12V

FA2005-A1

szt.

2

3

Przekaźnik sterujący na szynę

Z3B171

szt.

2

4

Czujka optyczna dymu

OP720

szt.

51

5

Czujka multisensorowa

OOH740

szt.

3

6

Gniazdo czujki

DB720

szt.

54

7

Wskaźnik zadziałania

FDAI91

szt.

1

8

Ręczny ostrzegacz pożaru, adresowalny IP44

FDME221

szt.

7

9

Obudowa do FDME221 czerwona

FDMH291-R

szt.

7

10

Moduł 1 wyjściowy/ 1 wyjściowy

FDCIO221

szt.

1

11

Moduł 4 wyjściowy/ 4 wejściowy

FDCIO222

szt.

3

12

Obudowa do modułu

FDCH221

szt.

3

13

Sygnalizator opt.-akust. adresowalny

FDS229-R

szt.

2

14

Gniazdo sygnalizatora

FDB221

szt.

2

15

Sygnalizator zewnętrzny

AS367

szt.

1

16

Detektor zasysający

FDA221

szt.

5

17

Moduł komunikacyjny

FDCC221S

szt.

5

18

Orurowanie detektora zasysającego

PIP

kpl.

5

19

Zasilacz Buforowy 24VDC

ZSP 135 DR 5A1

szt.

1

20

--- akumulator

17Ah

szt.

2

21

mat. montażowe - rury, uchwyt, złączki PCV

kpl.

1

22

Przewód

YnTSKY 1x2x1

m.

550

23

Przewód

HDGs 3x1,5 PH90

m.

100

24

Przewód

HTKSH1x2x1

m.

80

25

Obudowa na akumulatory

AWO 401

szt.

2

26

Centrala sterująca oddymianiem

np. Mcr Omega

szt.

1

27

Przycisk uruchomienia ręcznego

np. RPO-1

szt.

1

28

Przycisk przewietrzania

np. LT

szt.

1

4.6.2. Rozmieszczenie elementów systemu
Szczegółowe rozmieszczeniu elementów systemu zostało przedstawione na dołączonych do
projektu rysunkach i schematach. Może ono ulec zmianie wobec zaprojektowanego
umiejscowienia w sposób spełniający DTR i funkcjonalność urządzeń sterujących.
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5. Opis techniczny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego
5.1. Założenia do scenariusza pożarowego w zakresie działania
systemu.
W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego przez detektor lub ręczny ostrzegacz pożaru,
wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru następuje wysterowanie sygnału poprzez
moduły

przekaźnikowe

SSP

do

sterownika

dźwiękowego

Dźwiękowego

Systemu

Ostrzegawczego. Wysterowanie sygnałów odbywa się dla zagrożenia w danej strefie wg n/w
scenariusza:
− komunikat rozgłaszany jest w całym budynku.

Dodatkowo po przyjeździe Państwowej Straży Pożarnej Dowódca akcji ratowniczo - gaśniczej
będzie miał możliwość kierowania ewakuacją poprzez Panel strażaka DSO, umiejscowiony
w pomieszczeniu ochrony.

5.2. Założenia projektowe

5.2.1. Zakres ochrony
Zakres ochrony projektowanego systemu obejmuje pomieszczenia w analizowanej części
budynku, zgodnie z rysunkami technicznymi.

5.2.2. Podział na strefy nagłaśniające

W obiekcie projektuje się 1 strefę nagłaśniania.
Strefa nagłaśniająca posiada 2 niezależne linie głośnikowe podłączone do osobnych wyjść,
dzięki czemu zapewniona zostanie niezawodność zadziałania części systemu nawet
w przypadku uszkodzenia jednej z linii głośnikowych.
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5.2.3. Współczynnik zrozumiałości mowy

Za cel przyjęto osiągnięcie zrozumiałości mowy nie mniejszej od 0,7 CIS na wspólnej skali
zrozumiałości, co odpowiada współczynnikowi RASTI nie mniejszemu niż 0,5.

Pomiary zrozumiałości mowy należy przeprowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 60849.
Przy wyborze obszarów, w których należy wykonać pomiary zrozumiałości w każdej strefie
nagłaśniania np.: pomieszczenia biurowe, techniczne, hole, korytarze, klatki schodowe.

Ilość pomiarów oraz miejsce ich wykonania

Pomiary

należy

wykonywać

w

odpowiedniej

ilości

reprezentatywnych

punktów

rozmieszczonych na całej powierzchni pomieszczenia. Nie są wymagane pomiary w rogach
pomieszczeń, niszach itp., a wiec tam, gdzie istnieje małe prawdopodobieństwo przebywania
ludzi. Pomiary powinny być wykonywane na całej powierzchni pomieszczenia a nie tylko
w

części

objętej

obszarem

pokrycia

głośników.

Pomieszczenia

powtarzalne

należy

przyporządkować do grup o identycznych właściwościach: wymiarach, proporcjach, aranżacji
wnętrz, wyposażenia, przeznaczeniu, poziomie tła itd. W pomieszczeniach każdej klasy należy
wykonać pomiary.

Warunki wykonywania pomiarów zrozumiałości

Warunki wykonania pomiarów zależeć będą od przyjętej metody pomiarów. Pomiary
zrozumiałości można wykonywać jedynie w pomieszczeniach całkowicie wykończonych,
w których nie przewiduje się już zmian w zakresie: wymiarów, proporcji, aranżacji wnętrz,
wyposażenia,

przeznaczeniu,

poziomie

tła

(bardzo

ważne).

Zmiana

któregokolwiek

z powyższych warunków na przykład w wyniku remontu, powinna powodować podjęcie
decyzji o wykonaniu pomiarów. Decyzja o wykonaniu pomiarów powinna zapaść również
w przypadku wprowadzonych zmian w systemie nagłośnienia. Dotyczy również zmian
w nastawach korektorów, regulatorów poziomów, zmian w rozmieszczeniu głośników itp.

5.2.4. Certyfikaty
Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie DSO powinny posiadać aktualne świadectwa
dopuszczenia oraz

certyfikaty zgodności

Centrum Naukowo Badawczego Ochrony

Przeciwpożarowej.
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5.3.

Opis

działania

i

konfiguracja

Dźwiękowego

Systemu

Ostrzegawczego.
Dźwiękowy

System

Ostrzegawczy

Plena

firmy

BOSCH

jest

systemem

rozgłaszania

przewodowego, wykorzystywanym w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego
zmobilizowania osób znajdujących się w zagrożonej strefie. Do celów alarmowania używa
sygnałów tonowych oraz komunikatów głosowych.
Centrala Bosch umożliwia nadawanie komunikatów do wybranych stref, grup stref, lub do
wszystkich stref jednocześnie.
DSO może służyć również do nadawania komunikatów niezwiązanych z alarmowaniem
zagrożenia.

5.3.1 Opis centrali systemu DSO
Wszystkie

moduły

(w

tym

kontroler

sieciowy

i

wzmacniacz

rezerwowy)

będą

zamontowane w szafie typu Rack 19” 24U firmy MERAWEX.
Projektuje się zastosowanie 1 rezerwowego wzmacniacza.

5.3.2. Wymagania dotyczące systemu
System powinien być zdolny do rozgłaszania w ciągu 10 sekund po pierwszym lub powtórnym
włączeniu zasilania oraz w ciągu 3 sekund od zaistnienia zagrożenia (automatycznie po
otrzymaniu sygnału z SSP lub przez operatora). Urządzenia systemu DSO takie jak moduły,
wzmacniacze, linie głośnikowe, głośniki będą nieustannie monitorowane i kontrolowane.
W momencie przyjęcia alarmu system powinien przerwać realizację funkcji nie związanych
z ostrzeganiem.

5.3.3. Podłączenie z Systemem Sygnalizacji Pożaru

W celu połączenia DSO z SSP wykorzystane zostaną moduły kontrolno-sterujące (na potrzeby
tego projektu wymagane będzie 1 wyjście sterujące oraz 1 wejście kontrolne.

5.3.4. Dobór i rozmieszczenie głośników

Przyjęto minimalne poziomy dźwięku dla poszczególnych obszarów projektowanego systemu
DSO założono według zaleceń normy PN-EN 60849 - Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze.
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5.3.5. Zalecane poziomy dźwięku sygnału ostrzegawczego:

Zaleca się, aby sygnały ostrzegawcze w całym obszarze pokrycia spełniały następujące
kryteria:
- absolutnie minimalny poziom dźwięku: 65 dBA
- absolutnie minimalny poziom dźwięku w porze spoczynku: 75 dBA
- słyszalność dźwięku alarmu powyżej szumu tła (stosunek sygnału do szumu) wynosił od
6dBA do 20 dBA (lub od 9dB do 23dB w odpowiednich pasmach częstotliwości alarmu),
- maksymalny poziom dźwięku alarmu może wynosić maksymalnie 120 dBA

5.3.6. Rodzaj głośników

Do nagłaśniania projektuje się głośniki ścienne typu LBC 3018/01, wykorzystując moc
znamionową głośnika na poziomie 1,5W w miejscach o niskim poziomie szumów tła
(pomieszczenia biurowe, personelu, szatnie) oraz 1,5W-3W w miejscach głośniejszych
(korytarze, sale wystawiennicze) (wartość tą, w przypadku zbyt dużych różnic pomiędzy
poziomem tła akustycznego a poziomem dźwięku, należy skorygować).
W przypadku tarasu widokowego, na szczycie wieży projektuje się projektor dźwięku
LBC343202 odporny na działanie wiatru i wody IP66.

5.3.7. Rozmieszczenie głośników

Głośniki należy montować w miejscach wskazanych na rysunkach minimum 2,5 m nad
poziomem posadzki. Na klatkach schodowych głośniki należy montować nad spocznikami na
ścianie minimum 2,5 m nad poziomem posadzki.
Głośniki należy montować wg zaleceń producenta.

5.3.8. Ilość oraz podział głośników w strefach nagłaśniania
Strefa
1

Opis strefy
Budynek
RAZEM

Nr linii

Liczba głośników

1/1

18

1/2

15
32
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5.3.9. Prowadzenie linii głośnikowych

Okablowanie głośników należy wykonać przewodem HDGs PH90. Schemat rozmieszczenia
okablowania został przedstawiony na rysunkach. Każda strefa głośnikowa ma 2 niezależne
linie głośnikowe, dzięki czemu zapewniona jest ich redundancja. Takie podłączenie spełnia
wymagania normy PN-EN 60849:2001, zakładające, że uszkodzenie pojedynczej linii
głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty obszaru pokrycia. Wszystkie linie głośnikowe
prowadzone są do miejsca montażu szafy DSO. Nie powinno się łączyć przewodów poza
głośnikami, jednak jeśli zachodzi taka konieczność połączenie należy wykonać poprzez
metalową puszkę elektroinstalacyjną (z ceramicznymi zaciskami) i taki fakt wprowadzić do
dokumentacji powykonawczej.
Kabel montowany natynkowo, należy prowadzić wykorzystując system montażu
wg. standardu na odporność ogniową E90. Trasy prowadzone w bruzdach należy
zakryć warstwą tynku o grubości minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu linii przez ściany i stropy należy wykorzystać w miarę możliwości istniejące
przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie prowadzić przez przewody kominowe
i wentylacyjne oraz przez belki stropowe. Instalację wykonać bez naruszania konstrukcji
budynku.

5.3.10. Dobór rodzaju oraz średnicy przewodu dla poszczególnych linii
głośnikowych

Obliczeń dokonano za pomocą programu wirecalculator 5485 (dostarczony przez producenta
systemu DSO)

Warunki dla obliczenia średnicy przekroju kabla:
- Akceptowalna strata – 0,9 dB
- Procentowy akceptowalny spadek napięcia – 10%
- Napięcie zasilania 100V

Strefa
1

Nr linii

Liczba głośników

Długość linii[m]

Obciążenie[W]

Przewód

5/1

18

300

54

HDGs 2x1,5

5/2

14+1

300

62

HDGs 2x1,5

33

600

106

RAZEM
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5.4. Zasilanie systemu
5.4.1. Dobór rodzaju i ilości wzmacniaczy
Poniższa tabela przedstawia liczbę głośników na danych liniach oraz na tej podstawie
dobrano rodzaj oraz ilość wzmacniaczy.

Strefa

Nr linii

1

Liczba głośników

Obciążenie[W]

Wzmacniacz

Wyjście
A

1/1

18

54

1/2

14+1

42+20=62

Sterownik Plena
240W

33

116 W

240W

RAZEM

B

Do obsługi systemu projektuje się sterownik główny + 1 wzmacniacz rezerwowy LBB1935/20
(240W).

5.4.2. Zasilanie podstawowe Szaf DSO

Szafa DSO - Szafę należy podłączyć kablem HDGs E90, 3 żyłowym, do rozdzielni elektrycznej
budynku, przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zamontowanym wg aprobaty na
odporność ogniową (np. BAKS E90). Pole zasilające i odpowiednie zabezpieczenie powinno być
oznaczone w sposób symboliczny lub opisowy.
Napięcie pracy 230VAC 50HZ, do 500W.
Panel Strażaka – zasilony zostanie poprzez zasilacz buforowy ppoż. ZSP 135 DR 5A
1 przewodem HDGs 2x1,5 PH90 zamontowanym wg aprobaty na odporność ogniową (np.
BAKS E90)

5.4.3. Zasilanie awaryjne systemu

System DSO wyposażony będzie we własny układ zasilania rezerwowego firmy MERAWEX.
Układ taki jest zaopatrzony w baterię akumulatorów. Zasilacz musi spełniać warunki zawarte
w wymaganiach dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych zamieszczonych w normie PNEN 60849 punkt 5.6. W przypadku gdy w budynku w czasie ewakuacji nastąpi uszkodzenie
podstawowego źródła zasilania, system dalej jest w stanie pracować z wykorzystaniem
akumulatorów. System zasilania rezerwowego musi zapewnić 24 godziny pracy w stanie
czuwania oraz 0,5 godziny w czasie alarmowania.
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5.5. Sumaryczne zestawienie elementów systemu

Lp.

Nazwa

Typ

J.m.

Ilość

1

Kontroler systemowy PLENA DSO

LBB1990/00

szt.

1

2

Panel Strażaka

LBB1995/00

szt.

1

3

Głośnik ścienny typu EVAC w metalowej obudowie 6W

LBC3018/01

szt.

32

4

Kierunkowy metalowy projektor dźwięku 12W

LBC3432/02

szt.

1

5

PLENA wzmacniacz końcowy 360/240W

LBB1935/20

szt.

1

6

Szafa systemu Merawex 24U, 1x80Ah, 24h
podtrzymania wraz akumulatorami

kpl.

1

7

Konwerter światłowodowy LANEX TA-110

szt.

2

8

Skrzynka mikrofonu strażaka

szt.

1

9

Patchcord światłowodowy wielomodowy 30mb - SC

szt.

2

10

Kabel

szt.

300

11

Materiały montażowe

szt.

1

HDGs 2x1,5
PH90
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6. Instalowanie
6.1. Zasady ogólne
Montaż systemów powinien być przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadające
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jeśli podczas instalowania systemów
wystąpią odstępstwa od Projektu, to wszystkie istotne zmiany powinny być uzgodnione
z Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny być uwzględnione wraz z deklaracją
zgodności wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.
6.2. Rozmieszczenie
Rozmieszczenie wszystkich elementów systemów powinno być zgodne z Projektem. Wszelkie
zmiany istotne powinny być uzgodnione z Projektantem systemu.
6.3. Montaż okablowanie
a) Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Prowadzenie kabli powinno stosować się dodatkowo do poniższych zasad:
c) Czynniki wpływające na przebieg tras kablowych:
- zakłócenia elektromagnetyczne
- możliwość uszkodzenia przez pożar
- możliwość uszkodzenia mechanicznego
- możliwość uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urządzeń)
d) Wszystkie kable i inne metalowe części systemu powinny być skutecznie oddzielone od
metalowych części instalacji odgromowej.
e) Pętle dozorowe powinny być odseparowane od innych przewodów wysokiego napięcia na
odległość nie mniejszą niż 0,3 m.
f) Należy stosować przewody YnTKSY, HDGs PH90, HtKSH PH90.
g) Kable prowadzone natynkowo zasilające urządzenia wykonawcze ppoż. (HDGs, HtKSH)
powinny być montowane w sposób certyfikowany na odporność ogniową w klasie E90 (np.
stalowymi obejmami mocującymi UDF prod. BAKS, o średnicy dostosowanej do przekroju
kabla, mocowanymi za pomocą stalowych kotew GSO 6x40 prod. BAKS w rozstępach
maksymalnie co 30 cm). Montaż należy przeprowadzić wg. aprobaty technicznej dla
zastosowanego rozwiązania.
h) Przewód pętlowy można układać w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV.
i) Nie wolno łączyć przewodów sygnałowych pomiędzy detektorami (czujkami dymu, ręcznymi
ostrzegaczami pożarowymi, ręcznymi przyciskami oddymiania), należy w takim wypadku
wymienić cały odcinek kabla.
j) W przypadku konieczności łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi
systemu, a kablem zasilającym należy zastosować metalową puszkę, z kostkami
ceramicznymi, odpornymi na wysoką temperaturę np. PIP 1/2A prod. W2.
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k) Instalacje należy prowadzić zgodnie z Projektem, jednak w sposób zabezpieczający
instalację przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającym z sąsiedztwa innych urządzeń lub
instalacji. Ewentualne zmiany rozmieszczenia należy konsultować z Projektantem Systemu.
m) W przypadku przejścia instalacji kablowych przez ściany oddzielenia ppoż. to należy takie
przejście zaizolować na odporność ogniową, w klasie odporności elementu, przez który
przechodzą (EI60/EI120), zgodnie z aprobatą techniczną na zastosowane rozwiązanie. (np.:
Promat Top).
l) Przy układaniu przewodów światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na
dopuszczalny kąt gięcia.

6.5. Pozostałe prace przy instalowaniu
Przy instalowaniu należy w szczególności przestrzegać następujących zasad:
a) Po uruchomieniu należy wykonać niezbędne próby w celu wyeliminowania nieprawidłowych
połączeń elementów systemu (konieczne próby zadziałania).
b) Uruchomienie systemów należy wykonać według Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
producenta.

7. Próby zdawczo-odbiorcze
7.1. Próby systemów
Należy przeprowadzić następujące próby systemów:
−

uruchomienie wszystkich elementów systemów;

−

uruchomienie poszczególnych elementów pod zasilaniem awaryjnym (dot. zasilania SSP
i DSO);

−

sprawdzenie kontroli wszystkich urządzeń w SSP i DSO;

−

sprawdzenie poprawności realizacji scenariusza zadziałania

−

należy wykonać protokół sprawdzenia zadziałania wszystkich elementów SSP (czujki,
ROP, sterowania) oraz próby zrozumiałości mowy DSO.

−

Dezaktywacja kontroli dostępu

W/w próby powinny być udokumentowane protokołem zdawczo – odbiorczym.
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7.2. Przekazanie systemów
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach przedmiotu zamówienia wszelkie prawa
umożliwiające Inwestorowi korzystanie z SSP i DSO zgodnie z powszechnie obowiązującym
prawem. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
1) dokumenty uprawniające do korzystania ze sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego
w SSP i DSO (program konfiguracyjny, ostateczny plik konfiguracyjny, gwarancje, licencje,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia);
2)

dokumenty

niezbędne

do

prawidłowej eksploatacji

SSP,

w

tym

dokumentację

powykonawczą oraz eksploatacyjną SSP i DSO, w tym instrukcje obsługi przeznaczone dla
użytkowników.
3) Dokumentację powykonawczą, wg punktu 7.3.
7.3. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna w szczególności zawierać następujące elementy:
1) Aktualne rysunki rozmieszczenia elementów systemów
2) Schemat ideowy powykonawczy systemów
3) Schematy podłączenia każdego urządzenia współpracującego z SSP z podaniem numeru
modułu (miejsca), do którego urządzenie zostało podłączone.
4) Arkusz sterowania systemu i urządzeń współpracujących (zgodnie ze scenariuszem
Projektu Wykonawczego)
5) Aktualne zestawienie elementów systemu.
6) Aktualne obciążenie central, ilość miejsc zajętych na pętlach dozorowych, jakimi
elementami.
7) Świadectwa dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności urządzeń.
8) Karty katalogowe urządzeń.
9) Protokół z prób zdawczo-odbiorczych z wydrukiem/listą (wydruk z pamięci zdarzeń
centrali) sprawdzonych urządzeń oraz z pomiarów zrozumiałości mowy.
10) Certyfikatów odbiorowych.

8. Odbiór
Odbiór Systemu SSP należy przeprowadzić po dokonaniu niezbędnych prób poprawnego
działania systemów. Odbioru dokonuje komisja w składzie:
- przedstawiciel właściciela, osoby przez niego wyznaczone lub użytkownik Obiektu,
- przedstawiciel firmy Instalującej (kierownik robót),
- konserwator systemu,
- projektant SSP;
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9. Szkolenie
Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych urządzeń
sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy przeszkolić w zakresie
obsługi systemów. Szkolenie niniejsze powinno być zakończone testem oraz potwierdzone
podpisanym przez osoby przeszkolone dokumentem.

10. Konserwacja systemu
Konserwacja powinna składać się z czynności wymienionych przez producenta i powinna być
wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 obsługa SSP powinna składać się
z następujących etapów:

Obsługa codzienna:
- sprawdzanie prawidłowości wskazań wyświetlacza centrali będącej w stanie dozorowania,
- informowanie konserwatora SSP o zaistniałych nieprawidłowościach.

Obsługa miesięczna:
- przeprowadzenie prób zadziałania zasilania awaryjnego,
- zapewnienie odpowiedniej ilości papieru w drukarce centrali (jeśli występuje),
- przeprowadzenie testu wskaźników centrali.

Obsługa kwartalna(realizowana przez autoryzowany serwis):
- sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali,
- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ROP na każdej linii (dopuszcza się
możliwość sprawdzania zadziałania 25% elementów w trybie kwartalnym),
- sprawdzenie nadzorowania uszkodzeń,
- sprawdzenie łącza monitoringu do PSP i SSWiN,
- sprawdzenie czy nastąpiły w obiekcie jakieś zmiany budowlane.

Obsługa roczna(realizowana przez autoryzowany serwis):
- sprawdzenie wszystkich sterowań
- przeprowadzenie wszystkich etapów konserwacji (codziennej, miesięcznej, kwartalnej),
- sprawdzanie zadziałania każdej czujki i ROP (dopuszcza się możliwość sprawdzania
zadziałania 25% elementów w trybie kwartalnym),
- sprawdzenie wzrokowe wszystkich połączeń kablowych,
- sprawdzanie stanu akumulatorów.

21/21

FX2010 Sinteso Quantities Tool

Wybór stacji
Wybór stacji
FC721

Wykonanie
FC721-ZZ

Parametry centrali:
Typ centrali:
Wykonanie: -Numer zamówienia: -Płyta peryferii:
Typ kasety na karty:
Typ obudowy:
Typ zasilacza:
Maks.rozmiar akumulatorów:
Maks. zasilacz:

FC721-ZZ

FCI2010-A1
-eco
FP2001-A1
FA2003-A1
FP2001-A1

1 pętli

70 W
7 Ah
70 W

Urządzenia peryferyjne
Moduł 2 C-NET

prąd spoczynkowy
0,093 A

Pobór prądu (w centrali przy 24V)

prąd alarmowania
0,126 A

uwagi
Wartości z zakładki "C-NET_Module2"

Wyjścia na płycie peryferii
Linia sygnalizatorów
Linia 1 (SOUND1)

Wyjścia alarmu i awarii

prąd spoczynkowy

Obciążenie wyjścia nadzorowanego Alarmu (AL_OUT)
Obciążenie wyjścia nadzorowanego Awarii (FAU_OUT)

uwagi

prąd alarmowania

uwagi

0,000 A
0,000 A

0,010 A

Zewnętrzne wyjście zasilacza 1 (VSYS_01)
Zewnętrzne wyjście zasilacza 1 (VSYS_01)
Obciążenie Programowanych Wej/Wyj OC
Obciążenie dołączonych modułów sygnal.
Obciążenie dołączonych FDCIO223
Obciążenie podłączonej konsoli FT724
Obciążenie dołączonego Scalance X204-2 / S612

prąd alarmowania
0,075 A

prąd spoczynkowy
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

FCA2005-A1
FDCIO223
FT724-xx

prąd alarmowania

A
A
A
A
A
A

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

A
A
A
A
A
A

uwagi
Wprowadź wszystkie zewnętrzne zasilania z zacisku VSYS_01.
Wartość sumaryczną podaj w najwyższym wierszu tej sekcji lub
wprowadź wartości dla poszczególnych wierszy. Podaj wartości
średnie.

Rozszerzenia
Komunikacja
Połączenie Ethernet
Moduł RS232 (izolowany)
Moduł RS485 (izolowany)

Ilość
FCA2001-A1
FCA2002-A1

Opcje konsoli obsługowej (PMI)
Dodatkowe wskaźniki LED
Moduł rozszerzeń z 20 strefami EVAC

0 szt
0 szt
0 szt
Ilość

FTO2002-A1
FCM2008-N1

Dodatkowe urządzenia (zasilanie z stacji FS72x)
Zdalny moduł EVAC 20-strefowy (FCM2008-N1, 2xFTI2002-N1)
Sterownik tablicy synoptycznej EVAC 10-stref
FT2003-N1

0 szt
0 szt
Ilość
0 szt
0 szt

moc spoczynkowa

moc w alarmie

0,00 W
0,00 W
0,00 W

0,00 W
0,00 W
0,00 W

moc spoczynkowa

moc w alarmie

0,00 W
0,00 W

0,00 W
0,00 W

moc spoczynkowa

moc w alarmie

0,00 W
0,00 W

0,00 W
0,00 W

uwagi
Tylko w przypadku połączenia z komputerem.

uwagi
Grupa 24-LED nie ujęta w standardowym wykonaniu centrali
20-strefowy panel EVAC
uwagi
Wymagany moduł RS485
Wymagany moduł RS485

Stacja
Pobór własny
Typ stacji

moc spoczynkowa
2,81 W

FC721-ZZ

moc w alarmie
4,68 W

uwagi

Zasilanie i dobór akumulatorów
Oczekiwany czas podtrzymania

uwagi

Oczekiwany czas podtrzymania
Oczekiwany czas w alarmie

72 h
0,5 h

Pobór mocy zasilacz 1

moc spoczynkowa

Urządzenia
Wejścia / Wyjścia
Rozszerzenia
Stacja
Suma

2,23
0,24
0,00
2,81
5,28

moc w alarmie

W
W
W
W
W

3,03
1,80
0,00
4,68
9,51

uwagi

W
W
W
W
W

Obliczenia akumulatorów

uwagi

Wymagane akumulatory

16,0 Ah
FA2005-A1

17 Ah

Użyj dodatkowej obudowy na akumulatory

Obliczenia zasilacza 1

Wartości zasilacza

Wymagana moc zasilacza (bez prądu ład. akumulatorów)
Wymagana moc zasilacza (z prądem ład. akumulatorów)

FP2001-A1

10,5 W
26,2 W

70 W

60,0 W
60,0 W
minimalne akumulatory
7 Ah

uwagi

maksymalne akumulatory
17 Ah

OK
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Planowanie modułu pętli dozorowych C-NET (jedna karta liniowa lub jeden moduł liniowy)
Przeznaczenie:
Za pomocą arkusza możemy obliczyć obciążenie prądowe modułu liniowego. Jako rezultat są wyświetlene:
- liczba i typ urządzen na linii dozorowej
- liczba niezbędnych kart liniowych
- liczba pętli i linii otwartych
- obciążenie w stanie spoczynku i alarmu
Procedura:
1.) Określ typy i rozmieszczenie czujek w obiekcie.
2.) Zdefiniuj topologię linii i okablowanie.
3.) Określ przyporządkowanie linii dozorowych do modułów liniowych (wiersze 43 i 44)
--> Obliczenia (punkty 4 - 7) muszą zostać wykonane dla każdego modułu liniowego
4.) Wprowadź liczbę poszczególnych urządzeń na pętli/ linii otwartej (wiersze 47 do 93).
--> Wspólczyniiki obciążeniowe C-NET (AK, RK, MK) dla wszystkich pętli/ linii otwartych zostaną obliczone.
--> Kalkulator wyliczy również maksymalną możliwą rezystancję i pojemność linii dozorowej (wiersze 170 / 172, wyróżnienie kolorem zielonym lub czerwonym)
5.) Określ długość linii dozorowej zgodnie z projektem obiektu (wprowadź wartości w wierszach 119 i 120)
Ostrzeżenie: długość linii dozorowej dla rezystancji i pojemności musi zostać obliczona niezależnie zgodnie z dokumentem A6V10210362
6.) Wprowadź parametry przewodów (wiersze 121 i 122)
7.) Wszystkie dane są teraz kompletne, kalkulator wykona obliczenia.
--> Jeśli wynik obliczeń jest w kolorze zielonym, konfiguracja jest prawidłowa
Uwaga:
W stanie alarmu, przyjęto do obliczeń, że w najbardziej niekorzystnej wersji działa 10 wewnętrznych i 10 zewnętrznych wskaźników zadziałania
Jeśli do zewnętrznego wskaźnika zadziałania podłaczone jest sterowanie prądowe, wartość ta musi zostać wprowadzona w wierszach 80 i 81
pola żółte
pola pomarańczowe
pola zielone
pola czerwone
pola jasno zielone

Komórka do wprowadzenia danych przez użytkownika.
Komórka wypełniona - błąd danych.
Wartość wyliczona. Konfiguracja prawidłowa. Komórka wynikowa, której nie należy wypełniać.
Wartość wyliczona.Konfiguracja nieprawidłowa. Komórka wynikowa, której nie należy wypełniać.
Wartość wyliczona.Dodatkowe informacje. Komórka wynikowa, której nie należy wypełniać.

Wprowadź liczbę poszczególnych urządzeń
Urządzenia

C-NET on FCI2010 (1 Pętla)
Pętla

Pętla

Pętla

Pętla

Pętla 1
Czujki punktowe
OP720 - Czujka optyczna
HI722 - Czujka ciepła
HI720 - Czujka ciepła
OH720 - Czujka wielodetektorowa
OOH740 - Czujka wielodetektorowa ASA
Czujki specjalne
FDF221-9 - Czujka płomieni
FDF241-9 - Czujka płomieni
FDL241-9 - Czujka liniowa
OOHC740 - Czujka neuronowa z detekt. CO
ROPy
FDM22x - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
Moduły liniowe
FDCI221 - Moduł wejściowy (1wej.)
FDCI222 - Moduł wejściowy (4wej.)
FDCIO221 - Moduł wej./wyj. (1wej./1 wyj.)
FDCIO222 - Moduł wej./wyj. (4wej./4wyj.)
FDCIO223 - Moduł wej./wyj. (2wej. lub 2wyj.)
FDCIO224 - Moduł wej./wyj. (4wej./4wyj.)
FDCL221 - Separator linii
FDCL221-M - Moduł separatora linii
Urządzenia bezprzewodowe
FDCW221 - Bramka bezprzewodowa
DOW1171, SMF6120+SMF121 - czujki i ROP
FDCW241 - Bramka SWiNG
FDOOT271 - SWiNG Czujka opt/term
Zintegrowane moduły
FDA221
Urządzenia alarmowe
FDS221-R/W - Sygnalizator akustyczny
FDS229-A/R - Sygnalizator akust.-opt.
FDSB291/292 - Gniazdo z sygn. aku.
FDSB221/DBS721 - Sygnal. aku. do gniazda
FDSB229 - Sygnal. opt. do gniazda
Zewnętrzny wskaźnik zadziałania
DJ119x/FDAI9x - Zewnętrzny WZ
DJ119x/FDAI9x - Zewnętrzny WZ inwersyjny
Panele strefowe i rozszerzenia
FT2001 (24 LED, zasilany z C-NET) - Ster. tablicy
FT2001 (36 LED, zasilany z C-NET) - Ster. tablicy
FT2001 (48 LED, zasilany z C-NET) - Ster. tablicy
FT2001 (zasilanie zewnętrzne) - Ster. tablicy
FT2010 (zasilany z C-NET) - FRT
FT2010 (zasilanie zew.) - FRT
FT2011 (zasilany z C-NET) - FRD
FT2011 (zasilanie zew.) - FRD
FDCAI221 - Wskaźnik zadziałania adresowalny

51
0
0
0
3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

0
0
0
0
0

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

0
0
0
0
0
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szt.

0
0
0
0
0
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szt.
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0

szt.
szt.
szt.
szt.

0
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0
0
0
0

szt.
szt.
szt.
szt.

0
0
0
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Wprowadź parametry kabla
Dane techniczne

C-NET on FCI2010 (1 Pętla)
Pętla 1

Długość linii dla rezystancji
Długość linii dla pojemności
Rezystancja przewodu R'
Pojemność przewodu Cs

500
500
48
140

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

1
1
50
70

m
m
Ohm/km
nF/km

- Informacje nt. długość linii dla rezystancji oraz definicji R' zawarte są w dokumencie nr 008843 rozdział 6.1.6
- Informacje nt. długość linii dla pojemności oraz definicji Cs' zawarte są w dokumencie nr 008843 rozdział 6.1.6

Analiza konfiguracji
Liczba urządzeń

C-NET on FCI2010 (1 Pętla)
Pętla 1

Współczynnik adresowy (AK) na Pętlę / Linię
Współczynnik adresowy (AK) na moduł lin.

72

Współczynnik (RK) na Pętlę / Linię
Wspólczynnik (MK) na Pętlę / Linię
Współczynnik (MK) dla modułu liniowego
Dopuszczalna wartość współczynnika (MK)

86
145

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

72

0
0

0
0

0
0
145
1360

Pobór prądu w stanie spoczynku (przy 24V)
Pobór prądu w stanie alarmu (przy 24V)

0,093 A
0,126 A

Okablowanie

C-NET on FCI2010 (1 Pętla)
Pętla 1

Maksymalna długość dla rezystancji
maksymalna długość dla pojemności
Maksymalna dopuszczalna rezystancja
Rezystancja obliczona
Maksymalna dopuszczalna pojemność
Pojemność obliczona
Maksymalna pojemność linii na moduł liniowy
Obliczona pojemność na moduł liniowy

3 300
5 000
221,2
24,0
750
70

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,0
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,1
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,0
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,0
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,0
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,0
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

3 300
5 000
240,0
0,0
750
0

m
m
Ohm
Ohm
nF
nF

1 000 nF
70 nF
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Cerberus PRO

Seria FS720 (MP3.0)
Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemno ci do
126 adresów
Centrala mo e pracowa w wersji stand-alone
Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym
Interfejs Ethernetowy do zdalnego serwisu
Konsola obsługowa z przyjaznym interfejsem u ytkownika
Opcjonalna stacyjka z kluczem
Mo liwo instalacji portów szeregowych RS232, RS485
Podtrzymanie w przypadku awarii zasilania głównego do 72godzin
Wykrywanie i automatyczne wczytanie urz dze (autokonfiguracja) wszystkich
urz dze C-NET, umo liwiaj ce natychmiastow i prosta obsług
Kompatybilno z urz dzeniami serii FD720
Panele strefowe informacyjne i informacyjno - kontrolne oraz sygnalizatory instalowane bezpo rednio na magistrali (C-NET)
Elastyczne programowanie rozbudowanych sterowa
Dane mog by przesłane poprzez zdalny dost p
Wgrywanie firmware-u do wszystkich elementów znajduj cych pod kontrol
mikroprocesora centrali

Building Technologies
CPS Fire Safety

Przegl d systemu

Charakterystyka
– Centrala FC721 jest kompaktow centrala sygnalizacji po aru wyposa on w konsol obsługow i przystosowan do pracy z urz dzeniami serii FD720.
– Centrala mo e by konfigurowana przy u yciu przyjaznego dla u ytkownika oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool.
– Wszystkie linie dozorowe s monitorowane na doziemienie.
– Dostosowanie tekstów u ytkownika bezpo rednio z poziomu konsoli lub oprogramowania in ynierskiego.
– Pami do 2000 zdarze wg ró nych kryterii.
– Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego.
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Elementy składowe
Konsola obsługowa
Konsola obsługowa wyposa ona jest w:
– Mikroprocesor wraz z płyt główn
– Port Ethernetowy
– Porty na moduły RS232, RS485
– Miejsce na stacyjk typu 'Kaba' lub 'Nordic'
Płyta peryferii
Płyta peryferii wyposa ona w:
– Zaciski podł czeniowe magistrali C-NET, zdalnej transmisji (alarmu, uszkodzenia),
wyj cie sygnalizatora, programowalnych wej /wyj , monitorowanych wyj alarmu i uszkodzenia, zasilania dodatkowego, zasilania głównego
Zasilacz 70 W, zasilanie awaryjne
Zasilacz zasila elementy systemu i ładuje akumulatory
– Akumulatory zasilaj system w przypadku braku zasilania głównego
Konfiguracja
Oprogramowanie FXS7212 Cerberus-Engineering-Tool umo liwia dostosowanie systemu do specjalnych wymaga klienta.
Przeznaczenie
Centrala FC721 jest przeznaczona do stosowania w małych aplikacjach takich jak
warsztaty, hotele itp.
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Wy wietlacz i elementy obsługowe
Ka da centrala posiada zintegrowan konsol obsługow
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Du y pod wietlany wy wietlacz (LCD 256 x 112
punktów) ze szczegółowymi informacjami nt
wszystkich zdarze
– Rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia, teksty
interwencyjne, status obsługi zdarzenia itd.
– Teksty podpowiedzi wy wietlane adekwatnie
do zaistniałej sytuacji alarmowej
– Intuicyjna obsługa za pomoc przycisków soft
key oraz przycisku nawigacyjnego
Czerwona lampka alarmu, uaktywniana podczas
alarmu
4 programowalne diody LED
Przyciski soft key do bezpo redniego dost pu do
pozycji menu
2 programowalne przyciski z diodami LED
Przyciski –> 'Wycisz brz czyk', 'Potwierdzenie'
'Kasowanie'
Przycisk przegl du alarmów
Przycisk nawigacyjny
Klawiatura numeryczna/alfanumeryczna do
wprowadzania opisów u ytkownika, hasła itd.
Przyciski organizacji alarmowania
Przycisk sterowania sygnalizatorami
Opcjonalna stacyjka typu Kaba lub Nordic
Wsuwki opisowe
Grupa 24 LED
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Przegl d central FC721
Obudowa (Eco)
FC721-ZZ

FC721-YZ

Grupa 24 LED
ka dy LED czerwony+ ółty

1 p tla
Zasilacz (70 W)
Max pojemno akumulatorów
7 Ah

1 p tla
Zasilacz (70 W)
Max pojemno akumulatorów
7 Ah

Rozszerzenia
FH7201-Z3

FH7202-Z3

Obudowa (Eco)
430 x 398 x 80 mm

Obudowa (Standard)
430 x 398 x 160 mm

Pusta obudowa
Do ró nych zastosowa np.
drukarka zdarze

Pusta obudowa
Do ró nych zastosowa np.
dodatkowy zasilacz
wi ksze akumulatory
2 x FA2004-A1 (12 Ah) lub
2 x FA2006-A1 (26 Ah)
+ Zestaw zasilacza (150 W)

Drukarka wewn trzna
FTO2001-A1

Drukarka zewn trzna
DL3750+

Drukarka zdarze

Drukarka (zewn trzna)
interfejs RS232

instalowana w pustej obudowie
moduł RS232 musi by zamówiony oddzielnie
moduł RS232 musi by zamówiony oddzielnie
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Konfiguracja centrali FC721

11

4

7 1

2

13
5

9

3

6
10

Wyposa enie podstawowe
1 Tył obudowy (Eco)
2 Płyta peryferii (1-Loop)
3 Zasilacz (70 W)
4 Zaciski zasilania na szynie TS35
5 Konsola obsługowa
6 Miejsce na akumulatory
Rozszerzenia
7 Zestaw przeka ników
Stacyjka typu (Kaba)
8
Stacyjka typu (Nordic)
Moduł RS485 (izolowany) lub
9
Moduł RS232 (izolowany)
10 Akumulatory (12V, 7Ah, VDS)
11 19" zestaw monta owy
12 Klucz licencyjny L1
13 Zestaw kabli (komunikacja)

8

Opis
FHA2001-A1
FCI2010-A1
FP2001-A1
–
FCM7xx-xx
–
Z3B171
FTO2005-C1
FTO2006-B1
FCA2002-A1
FCA2001-A1
FA2003-A1
FHA2016-A1
FCA2012-A1
FCA2014-A1

12

Uwagi
Nr. 1-5 –> Podstawowe wyposa enie ka dej FC721
Miejsce równie na inne elementy np. przeka niki
Wraz z mikroprocesorem i pokryw
2 x 12V / 7…12Ah
Przeka niki do sterowa po arowych
Dost p dla operatora
Do urz dze peryferyjnych z portem RS485
Do urz dze z portem RS232
Podtrzymanie awaryjne
Do instalacji w szafach typu Rack
Do zdalnego dost pu za pomoc Cerberus-Remote
Do elastycznych poł cze pomi dzy modułami i płyt główn
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Dane techniczne
Zasilanie główne
Moc zasilacza
Napi cie robocze
Pobór pr du
Pojemno akumulatorów
Monitorowanie akumulatora
Monitorowanie zasilania głównego
Kompatybilno z czujkami
Liczba linii
– P tle lub
– Linie otwarte
Liczba adresów
Wbudowane wej cia/ wyj cia
– Wyj cia przeka nikowe
– Transmisja zdalnego alarmu
– Transmisja zdalnej awarii
– Wyj cia monitorowane
– Alarm
– Awaria
– Sygnalizatory
– Programowalne wej cia/wyj cia
Konsola obsługowa
Gniazdo do monta u modułów RS232, RS485
Gniazdo do monta u kabli (komunikacyjnych)
Port Ethernetowy RJ45
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotno (bez kondensacji )
Wymiary (W x H x D)
Kolor
– Obudowa
– Pokrywa
Stopie ochrony (IEC 60529)
Standardy
Certyfikaty
– CNBOP
– VdS
– LPCB

85 … 265 VAC
70 W
21… 28.6 VDC
max 2.5 A
2 x 12 V, 7 Ah
tak
tak
Cerberus PRO FD720 (C-NET)
1
2
max 126

1
1
1
1
1
4
zintegrowana
1
1
1
-8 … +42°C
-20 … +60°C
95 % rel.
430 x 398 x 80 mm
szara, ~RAL 7035
szara, ~RAL-Design 050 00 00
IP30
EN54-2, EN54-4
0720/2010
w toku
126aw-(cl-2)
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Dane do zamówie

Centrale po arowe
Rozszerzenia

Dodatkowe zasilanie

Akumulatory

Oprogramowanie
Drukarka zewn trzna
Cz ci zamienne

Typ
FC721-ZZ
FC721-YZ
Z3B171
FTO2001-A1
–
FTO2005-C1
FTO2006-B1
FCA2002-A1
FCA2001-A1
FCA2014-A1
FH7201-Z3
FH7202-Z3
FHA2016-A1
FP2003-A1
FP2004-A1

Nr katalogowy
S54400-C32-A2
S54400-C32-A3
BPZ:4843830001
A5Q00010126
A5Q00017619
A5Q00010113
A5Q00010129
A5Q00009923
A5Q00005327
A5Q00023027
S54400-B72-A101
S54400-B70-A101
A5Q00020179
A5Q00016005
A5Q00020825

FA2003-A1
FA2004-A1
FA2006-A1
FCA2012-A1
DL3750+
–

A5Q00019353
A5Q00019354
A5Q00019356
A5Q00018856
A5Q00023962
A5Q00023963

Opis
Centrala po arowa (1L)
Centrala po arowa (1L, 1LED)
Przeka nik 250 VAC / 10 A (1 przeka nik)
Drukarka zdarze
Papier do drukarki (10 rolek)
Stacyjka typ (Kaba)
Stacyjka typ (Nordic)
RS485 module (izolowany)
RS232 module (izolowany)
Zestaw kabli (komunikacja)
Obudowa (Eco)
Obudowa (Standard)
Zestaw monta owy do szaf typu Rack 19"
Zestaw zasilacza (70 W)
Zestaw zasilacza (150 W) do instalacji w
pustej obudowie
Akumulatory (12 V, 7 Ah, VDS)
Akumulatory (12 V, 12 Ah, VDS)
Akumulatory (12 V, 26 Ah, VDS)
Klucz licencyjny (L1)
Drukarka (zewn trzna)
Czarny wkład do drukarki zewn trznej typu
DL3750+

'( )
+ , -. / * 0
!
!

" #

$

%#

**

%
&

Waga
8.900 kg
9.000 kg
0.042 kg
0.250 kg
0.090 kg
0.013 kg
0.050 kg
0.067 kg
0.068 kg
0.224 kg
5.700 kg
7.500 kg
3.000 kg
0.650 kg
1.366 kg
2.450 kg
3.930 kg
7.572 kg
0.010 kg
7.300 kg
0.078 kg

' 12. //.3+4+++
12. //.3+4++4
' 5
')

&

)6$

'( )
* * 7 + , -. / * 0
;
< 8
5 ' '0
/ 2 ? * * , ? ? / 7- B 7 0 C C C C + + + ? + , + 0 0 7

Dokument

A6V10203220_d_pl

Wydanie

11.2010

=

7
0
$> )
? / D -+ , -+ / -. 3 +

:

7
8

5

5

;

< 8

7

7

; 7

:<

!
70
+++++, *.?270

8

@A

9 :
)

7 ! ;

$

$

)6$

FS720
Sekcja 2

Cerberus® PRO

Adresowalne detektory magistrali C-NET
Optymalne czujki dymu do ka dego zastosowania
Przetwarzanie sygnałów przy u yciu algorytmów detekcyjnych
Automatyczna adresacja podczas uruchomienia
Wczesne i niezawodne wykrywanie po arów we wczesnym stadium
Odpowiednie dla pr dko ci powietrza do 5 m/s dla OH720 i OP720
Komunikacja poprzez magistral C-NET (indywidualna adresacja)

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Cechy główne
Ochrona rodowiska naturalnego
– Praca czujek nie powoduje zagro e dla rodowiska naturalnego
– Materiały nadaj ce si do recyklingu
– Mo liwo łatwego rozdzielenia elementów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych
Główne cechy
– Odporno na czynniki rodowiskowe oraz zakłócenia, takie jak pył, włókna, owady,
wilgotno , skrajne temperatury, zakłócenia elektromagnetyczne, opary korozyjne,
wibracje
– Odporne na uderzenia i próby sabota u
– Przetwarzanie sygnałów przy u yciu algorytmów detekcyjnych
– Wysoka odporno na zakłócenia elektroniczne
– Zabezpieczone układy elektroniczne, elementy wysokiej jako ci
– Wbudowany izolator zwar
– Wbudowany wska nik zadziałania (AI), k t widzenia 360°
– Mo liwo
podł czenia do 2 zewn trznych wska ników zadziałania (AI) typu
DJ1191/DJ1192 do czujki
– Zaawansowane monitorowanie czujnika oraz układów elektronicznych
– Przetwarzanie sygnałów przy u yciu algorytmów detekcyjnych
– Automatyczna adresacja podczas uruchomienia
– Gniazda tego samego typu mog by u ywane ze wszystkimi typami czujek do monta u na ró nych powierzchniach

–
–
–
–
–
–

Akcesoria
Urz dzenie blokuj ce czujk LP720 jako zabezpieczenie przed kradzie
Płytki opisowe FDBZ291
Element uszczelniaj cy RS720 dla zapewnienia wy szego stopnia ochrony
Mikrozł cza DBZ1190-AA (0.28… 0.5 mm2)
Zaciski pomocnicze DBZ1190-AB (1.0… 2.5 mm2)
Gniazdo z sygnalizatorem DBS720

Czujka wielodetektorowa OH720
Czujka wielodetektorowa zawiera:
– Czujk
– Osłon zabezpieczaj ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych
Działanie
– Praca na zasadzie rozproszenia wiatła w przód, oparta na jednym czujniku optycznym
– Komora próbkowania chroni przed zakłóceniami ze strony o wietlenia zewn trznego a jednocze nie zapewnia optymalne wykrywanie cz stek dymu
– Dodatkowy czujnik ciepła zwi ksza odporno
czujki na zjawiska zwodnicze
– Wybór ró nych parametrów umo liwia optymalne działanie czujki
– Odporno na zakłócenia powoduj ce fałszywe alarmy
Przeznaczenie
– Wczesne wykrywanie po arów płomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciał
stałych, jak równie po arów tl cych
– Wczesne i niezawodne wykrywanie po arów w obecno ci zjawisk zakłócaj cych
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Czujka dymu OP720
Czujka dymu zawiera:
– Czujk
– Osłon zabezpieczaj ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych
Działanie
– Praca na zasadzie rozproszenia wiatła w przód, oparta na jednym czujniku optycznym
– Komora próbkowania chroni przed zakłóceniami ze strony o wietlenia zewn trznego a jednocze nie zapewnia optymalne wykrywanie cz stek dymu
– Wybór ró nych parametrów umo liwia optymalne działanie czujki
Przeznaczenie
– Wczesne wykrywanie dymu powstaj cego przy po arach płomieniowych, jak rów-

nie po arach tl cych

Czujka ciepła HI720 (nadmiarowo-ró niczkowa)
Czujka ciepła zawiera:
– Czujk
– Osłon zabezpieczaj ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych
Działanie
– Czujka wyposa ona w jeden czujnik temperatury
– Pewna detekcja zarówno wolnych jak i szybkich wzrostów temperatury, równie
w wysokich temperaturach
– Wybór ró nych parametrów umo liwia optymalne działanie czujki
Przeznaczenie
– Do rodowisk o zró nicowanych temperaturach
– W brudnym rodowisku, miejscach o du ym zakurzeniu lub wysokiej wilgotno ci, co

mo e wpływa na uszkodzenie tradycyjnego detektora

Czujka ciepła HI722 (nadmiarowa)
Czujka ciepła zawiera:
– Czujk
– Osłon zabezpieczaj ca przed zapyleniem podczas prac budowlanych
Działanie
– Czujka wyposa ona w jeden czujnik temperatury
– Pomiar temperatury otoczenia; w momencie przekroczenia okre lonego progu zostaje wysłany sygnał alarmowy do centrali po arowej
Przeznaczenie
– Do rodowisk, w których wyst puj tymczasowe wysokie wzrosty temperatury
– W miejscach o wysokim zabrudzeniu, z fluktuacj temperatury, co mo e powodowa uszkodzenie tradycyjnego detektora
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Gniazda czujek DB720 / DB721
Działanie
– Uniwersalne gniazdo do wszystkich czujek punktowych serii Cerberus PRO FD720
Zastosowanie
– Do monta u w przypadku okablowania prowadzonego podtynkowo
– Do monta u w przypadku okablowania prowadzonego natynkowo i rednicy 8 mm
U ywaj c gniazda DB721 linia dozorowa nie zostanie przerwana nawet w przypadku
braku czujki w gnie dzie
Monta
Łatwa instalacja
– Uniwersalne gniazdo wraz z
– 2 boczne przepusty kablowe do wprowadzenia okablowania prowadzonego natynkowo o rednicy max 8 mm
– du e otwory monta owe do łatwego wprowadzenia okablowania wtynkowego
– Bardzo du e szczeliny monta owe ułatwiaj ce ponowne wykorzystanie otworów wywierconych podczas monta u innych systemów
– Zaciski poł czeniowe dla kabli o rednicy do 1.6 mm2
– Miejsce na dodatkowe adaptery 2x DBZ1190-AA oraz 2x DBZ1190-AB
– Czujka mo e by łatwo zainstalowana w gnie dzie r cznie lub za pomoc zmieniacza czujek DX791
Miejsce na dodatkowe adaptery
DBZ1190-AA,
DBZ1190-AB

Zaciski poł czeniowe
linii oraz zewn trznego
wska nika zadziałania

Wska nik zaOtwory na okablowanie działania

5

6

1a

1b

Zaciski poł czeniowe linii oraz
zewn trznego wska nika zadziałania

Otwory monta owe min. 40 mm do max. 90 mm

– Wska nik zadziałania (AI) umieszczony centralnie na czujce dzi ki temu nie ma konieczno ci specjalnego monta u
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Element blokuj cy czujk w gnie dzie LP720
– Do ochrony przed kradzie

Gwintowany kołek M3 x 12 mm

Klucz sze ciok tny

Płytka opisowa FDBZ291
– Do identyfikacji adresu czujki
– Zastosowanie tylko bez elementu uszczelniaj cego RS720

Element uszczelniaj cy RS720
– Do zwi kszenia stopnia ochrony
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DBZ1190-AA Mikrozł cze, DBZ1190-AB Zaciski pomocnicze
– Do przewodów o przekroju max 0.5 mm

2

– Do przewodów o przekroju max. 2,5 mm

2

– Do podł czania 2 wska ników zadziałania lub ekranu kabla oraz przy prowadzeniu

linii odgał

nej

– Miejsce na max 2 dodatkowe ka dego typu adaptera

5

6

1a

1b

DBS720 Gniazdo z sygnalizatorem
– Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym do alarmowania
– Do stosowania ze wszystkimi czujkami punktowymi serii Cerberus PRO FD720

Wi cej informacji w karcie katalogowej A6V10203095

Wymiary czujek wraz z gniazdem
OH720

OP720

ø117

59

HI720/722

ø117

ø117
56

59
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Dane techniczne

Napi cie robocze (modulowane)
Pobór pr du (w stanie spoczynku)
Zewn trzny wska nik zadziałania bez
gniazda z sygnalizatorem akustycznym
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotno (dopuszczalna chwilowa kondensacja)
Protokół komunikacyjny
Kolor
Kategoria ochronna EN60529 / IEC529
– z elementem uszczelniaj cym RS720
Normy

OH720
12… 33 VDC
~230 A
2

OP720
12… 33 VDC
~220 A
2

HI720 / HI722
12… 33 VDC
~200 A
2

-10… +50 °C
-30… +70 °C
95 % rel.

-10… +50 °C
-30… +70 °C
95 % rel.

-10… +50 °C
-30… +70 °C
95 % rel.

C-NET
biały, ~RAL 9010
IP40
IP42
CEA4021, EN54-7,
EN54-17

C-NET
biały, ~RAL 9010
IP40
IP42
EN54-7, EN54-17

C-NET
biały, ~RAL 9010
IP40
IP42
EN54-5, EN54-17

Certyfikaty
– VdS
– LPCB
Dopuszczalna pr dko powietrza
Kompatybilno z systemami C-NET
Zarz dzanie jako ci
OH720

G209064
w trakcie
max. 5 m/s

OP720

G209068
G209065 /G209146
w trakcie
w trakcie
max. 5 m/s
−
FS720
Siemens Standard SN 36350
HI720

HI722
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Dane do zamówie

Akcesoria

Typ
OH720
OP720
HI720
HI722
DB720
DB721
LP720

Nr katalogowy
S54310-F2-A1
S54310-F1-A1
S54310-F4-A1
S54310-F3-A1
S54319-F4-A1
S54319-F11-A1
S54319-F9-A1

FDBZ291
RS720
DBZ1190-AA
DBZ1190-AB

A5Q00002621
S54319-F8-A1
BPZ:4677080001
BPZ:4942340001

Opis
Masa
Wielodetektorowa czujka po arowa
0.144 kg
Czujka dymu
0.138 kg
Czujka ciepła nadmiarowo-ró nicowa 0.130 kg
Czujka ciepła nadmiarowa
0.130 kg
Gniazdo czujki
0.052 kg
Gniazdo czujki z „przej ciem”
0.100 kg
Element blokuj cy (2 klucze sze cio0.040 kg
k tne, 100 gwintowanych kołków )
Płytki opisowe (10x)
0.034 kg
Element uszczelniaj cy (10x)
0.014 kg
Mikrozł cza 0.28... 0.5 mm2
0.001 kg
Zaciski pomocnicze 1.0... 2.5 mm2
0.007 kg

Wi cej informacji w dokumencie A6V10225323
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Cerberus® PRO

ASAtechnologyTM
Adresowalne detektory magistrali C-NET
Przetwarzanie sygnałów oparte na technologii ASAtechnologyTM
Detekcja sterowana zdarzeniami
Analiza trzech kryteriów: dymu, ciepła i gazu (OOHC740)
Bardzo szybka reakcja dla wszystkich po arów z tlenkiem w gla (OOHC740)
Oddzielna detekcja tlenku w gla CO (OOHC740)
Wczesne i niezawodne wykrywanie po arów w zarodku
Wysoka odporno na zjawiska zakłócaj ce
System redundantnych czujników
Czujka przeznaczona do wykrywania zjawisk po arowych przy przepływie
powietrza w zakresie od 1 do 20 m/s
Dostosowanie do przyszłych wymaga , dzi ki mo liwo ci programowania
Komunikacja przez C-NET (indywidualne adresowanie)
Automatyczne przydzielanie adresu podczas uruchamiania
Konstrukcja i materiały dostosowane do wymaga ochrony rodowiska.
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Cechy główne
Ochrona rodowiska naturalnego
– Ekologiczny proces technologiczny
– Materiały nadaj ce si do recyklingu
– Mo liwo łatwego rozdzielenia elementów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych.
Główne cechy
– Odporno na czynniki rodowiskowe oraz zakłócenia, takie jak pył, włókna, owady,
wilgotno , skrajne temperatury, zakłócenia elektromagnetyczne, opary korozyjne,
wibracje, udary, aerozole syntetyczne oraz nietypowe zjawiska po arowe
– Odporne na uderzenia, zabezpieczenie antysabota owe
– Przetwarzanie sygnałów oparte na technologii ASAtechnologyTM ('Advanced Signal
Analysis')
– Detekcja sterowana harmonogramem i procesami
– Wysoka odporno na zakłócenia elektroniczne
– Zabezpieczone układy elektroniczne, wysoka jako komponentów
– Zaawansowana kontrola czujników i układów elektronicznych
– Redundatny, wysokiej jako ci system czujników
– Wbudowany izolator zwar , lokalizuj cy miejsce uszkodzenia i izoluj cy uszkodzon
cz
magistrali
– Wbudowany wska nik zadziałania (WZ) o widzialno ci 360°
– Mo liwo podpi cia do 2 wska ników zadziałania do czujki
– Automatyczne przydzielanie adresu podczas uruchamiania
– Ten sam typ gniazd do wszystkich czujek, zarówno do monta u powierzchniowego
jak i sufitów podwieszanych

–
–
–
–
–
–
–

Akcesoria opcjonalne
Element blokuj cy czujk przed kradzie
Płytki opisowe FDBZ291
Uszczelka RS720 do zwi kszenia kategorii ochrony
Mikrozł cza DBZ1190-AA (0.28 … 0.5 mm2)
Zaciski pomocnicze DBZ1190-AB (1.0 … 2.5 mm2)
Gniazdo z sygnalizatorem DBS720
Rezystory PSR720 i PSR720-2 (tylko dla OOH740)

OOH740 wielodetektorowa czujka dymu, ASA
Czujka wielodetektorowa składa si z:
– Czujka
– Osłona przeciwzapyleniowa
Działanie
– W czujce wykorzystano zjawisko optycznego rozpraszania wiatła w przód i wstecz
oparte o detekcj przez dwa niezale ne czujniki optyczne
– Konstrukcja komory detekcyjnej chroni przed zakłóceniami pochodz cymi od
o wietlenia zewn trznego a jednocze nie zapewnia optymalne wykrywanie cz stek
dymu
– Dwa dodatkowe czujniki ciepła zwi kszaj odporno
czujki na zjawiska zakłócaj ce
– Oprogramowanie umo liwia ustawienie działania czujki jako wielodetektora, czujki
optycznej lub czujki ciepła
– Wybór zestawów parametrów ASA dostosowany do ró nych aplikacji
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Zastosowanie
– Do wczesnego wykrywanie po arów płomieniowych spowodowanych spalaniem
cieczy i ciał stałych, jak równie po arów tl cych
– Niezawodne wykrywanie po arów w rodowiskach ze zjawiskami zakłócaj cymi
– Czujka adresowalna lub kolektywna
OOHC740 czujka wielodetektorowa dymu z detektorem CO, neuronowa ASA
Czujka wielodetektorowa składa si z:
– Czujka
– Osłona przeciwzapyleniowa
Działanie
– W czujce wykorzystano zjawisko optycznego rozpraszania wiatła w przód i wstecz
oparte o detekcj przez dwa niezale ne czujniki optyczne
– Konstrukcja komory detekcyjnej chroni przed zakłóceniami pochodz cymi od
o wietlenia zewn trznego a jednocze nie zapewnia optymalne wykrywanie cz stek
dymu
– Dwa dodatkowe czujniki ciepła oraz dodatkowy czujnik CO zwi kszaj odporno
czujki na zjawiska zakłócaj ce i poprawiaj charakterystyk detekcji
– Techniczny nadzór otoczenia: alarmowanie, kiedy temperatura lub koncentracja CO
przekroczy warto progow
– Współpraca z elektrochemicznym ogniwem CO
– Transmisja alarmu przekroczenia koncentracji CO poprzez niezale ny kanał alarmu
technicznego
– Niezale ne przetwarzanie sygnału przez kanał technicznego alarmu CO i przetwarzania sygnału wykrywania po aru
– Mo liwo
wyboru sposobu zachowywania si kanału alarmowego CO, niezale nie
od zestawu parametrów ASA dla wykrywania po aru
– Wybór zestawów parametrów ASA dostosowany do ró nych aplikacji
Zastosowanie
– Do bardzo wczesnego wykrywania po arów tl cych generuj cych tlenek w gla
(CO) (np. po ar materacy)
– Lub bardzo wczesne i niezawodne wykrywanie po arów w rodowiskach ze zjawiskami zwodniczymi
– rodowiska ze zwi kszonym ryzykiem wydzielania CO, np. kotłownie, spalarnie
mieci, instalacje fermentacyjne, parkingi, warsztaty samochodowe, laboratoria
chemiczne lub zakłady produkcyjne
– Czujka adresowalna

3
Building Technologies
Fire Systems

Gniazdo DB721
Działanie
– Uniwersalne gniazdo do wszystkich czujek punktowych serii Cerberus PRO FD720
Zastosowanie
– Do monta u w przypadku okablowania prowadzonego podtynkowo
– Do monta u w przypadku okablowania prowadzonego natynkowo i rednicy 8 mm
Dzi ki zastosowaniu gniazda z przej ciem, p tla nie jest przerywana nawet podczas
demonta u czujki (tryb adresowalny)
Gniazdo DB721D
Działanie
• Tryb kolektywny
– Uniwersalne gniazdo do czujek punktowych OOH740 pracuj cych w trybie kolektywnym
• Tryb adresowalny
– Uniwersalne gniazdo dla czujek punktowych OOH740 serii Cerberus PRO
FD720 pracuj cych w trybie kolektywnym
– Mo liwo
demonta u diody
– Do zastosowania w trybie adresowalnym diod nale y usun .
Zastosowanie
– Do monta u w przypadku okablowania prowadzonego podtynkowo
– Do monta u w przypadku okablowania prowadzonego natynkowo i rednicy 8 mm
Dzi ki zastosowaniu gniazda z przej ciem (dioda usuni ta), p tla nie jest przerywana
nawet podczas demonta u czujki (tryb adresowalny)
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Monta
Łatwy monta
– Uniwersalne gniazdo wraz z
– 2 boczne przepusty kablowe do wprowadzenia okablowania prowadzonego natynkowo o rednicy max 8 mm
– du e otwory monta owe do łatwego wprowadzenia okablowania wtynkowego
– Bardzo du e szczeliny monta owe ułatwiaj ce ponowne wykorzystanie otworów wywierconych podczas monta u innych systemów
– Zaciski poł czeniowe dla kabli o rednicy do 1.6 mm2
– Miejsce na dodatkowe adaptery 2x DBZ1190-AA oraz 2x DBZ1190-AB
– Czujka mo e by łatwo zainstalowana w gnie dzie r cznie lub za pomoc zmieniacza czujek DX791 wraz z adapterem FDUD491
Miejsce na dodatkowe adaptery
DBZ1190-AA,
DBZ1190-AB

Zaciski p tli oraz WZ

Otwory do wprowadzenia kabli
WZ

5

6

1a

1b

Zaciski poł czeniowe p tli oraz Otwory monta owe min. 40 mm do max. 90 mm
WZ
– Wska nik zadziałania (WZ) zainstalowany na rodku czujki dzi ki temu nie wymaga
ukierunkowania
Element blokuj cy czujk w gnie dzie LP720
– – Do ochrony przed kradzie

Gwintowany kołek M3 x 12 mm

Klucz sze ciok tny
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Płytka opisowa FDBZ291
– Do identyfikacji adresu czujki
– Zastosowanie tylko bez elementu uszczelniaj cego RS720

Element uszczelniaj cy RS720
– – Do zwi kszenia stopnia ochrony

DBZ1190-AA Mikrozł cze, DBZ1190-AB-Zaciski pomocnicze
– – Do przewodów o przekroju max 0.5 mm2

– – Do przewodów o przekroju max. 2,5 mm2
– – Do podł czania 2 wska ników zadziałania lub ekranu kabla oraz przy prowadze-

niu linii odgał

nej

– – Miejsce na max 2 dodatkowe ka dego typu adaptera

5

6

1a

1b
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Gniazdo z sygnalizatorem DBS720
– Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym do alarmowania akustycznego
– Do stosowania ze wszystkimi czujkami punktowymi serii Cerberus PRO FD720

Wi cej informacji w karcie katalogowej A6V10203095

Wymiary czujek wraz z gniazdem
OOH740 (wraz z DB721D)

OOHC740 (wraz z DB721)
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Dane techniczne

Napi cie robocze (modulowane)
Pobór pr du (w stanie spoczynku)
Zewn trzny wska nik zadziałania bez
gniazda z sygnalizatorem akustycznym
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotno
Protokół komunikacyjny
Kolor

Kategoria ochronna EN60529 / IEC529
–z elementem uszczelniaj cym RS720

OOH740
DC 12 … 33 V
~170 … 250 A

OOHC740
DC 12 … 33 V
~300 … 380 A

2
-25 … +55 °C
-30 … +70 °C
95 % rel.
C-NET, kolektywny lub konwencjonalny
biały, ~RAL 9010
IP40
IP44
CEA4021, EN 54-5, EN 54-7,
EN 54-17:2005

2
-10 … +50 °C
-20 … +55 °C
15 … 95 % rel.
C-NET
biały, ~RAL 9010
IP40
IP44
CEA4021, EN 54-5, EN 54-7, EN
54-17:2005, VdS2806

G211070
w trakcie

G211047
w trakcie

w trakcie
w trakcie
max. 1 … 20 m/s

max. 1 … 20 m/s

Certyfikaty
– VdS
– LPCB
Certyfikaty morskie
– MED (Marine Equipment directives)
– GL (Germanischer Llyod)

Dopuszczalna pr dko powietrza
Kompatybilno z systemami C-NET
Kompatybylno z systemem kolekt.
Zarz dzanie jako ci

FS720
FC10

Siemens Standard SN 36350
OOH740
OOHC740

Dane do zamówie

Akcesoria

Typ

Nr katalogowy

Opis

Masa

OOH740
OOHC740
DB721
DB721D
LP720

S54320-F7-A3
S54320-F8-A3
S54319-F11-A1
S54319-F15-A1
S54319-F9-A1

Wielodetektorowa czujka po ., ASA
Wielodetektorowa czujka z detektorem CO, ASA

FDBZ291
RS720
DBZ1190-AA
DBZ1190-AB
PSR720-1
PSR720-2

A5Q00002621
S54319-F8-A1
BPZ:4677080001
BPZ:4942340001
S54319-F16-A1
S54319-F17-A1

Gniazdo czujki
Gniazdo czujki
Element blokuj cy (2 klucze sze ciok tne, 100
kołków )
Płytki opisowe (10x)
Element uszczelniaj cy (10x)
Mikrozł cza 0.28... 0.5 mm2
Zaciski pomocnicze 1.0... 2.5 mm2
Rezystor 33 k
Rezystor 68 k

0.100 kg
0.100 kg
0.138 kg
0.130 kg
0.040 kg
0.034 kg
0.014 kg
0.001 kg
0.007 kg
0.100 kg
0.100 kg

Wi cej informacji w dokumencie A6V10225323

ul. upnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Siemens Sp. z o.o.
Prezes Zarz du: Peter Baudrexl
Sektor Infrastructure & Cities; Dyrektor: Marek Bielski
Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski
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Instrukcja Cerberus PRO
Sekcja 7

FDA241, FDA221
Detektor zasysający dymu (ASD)
Opatentowana technologia
Kompatybilność z magistralą FDnet (wymagany moduł FDCC221S)
 Zaawansowana detekcja optyczna za pomocą dwóch długości fali
 Konfiguracja trybu pracy jako autonomiczny, programowany przez port USB
lub na magistrali FDnet (opcjonalny interfejs FDCC221S)
 Prosta instalacja i uruchomienie
 Wczesna detekcja cząstek dymu w powietrzu
 Oprogramowanie „Asyst” do projektowania orurowania
 Programowalne progi alarmowe
 Unikalna konstrukcja, zapewniająca utrzymanie komory detekcyjnej w czystości
 Czytelny wyświetlacz
 Kalibracja poziomu zadymienia
 Kalibracja poziomu przepływu powietrza
 Łatwy w serwisowaniu
 Pamięć zdarzeń
 Konfiguracja online i offline
2
 FDA241 – pokrycie do 800 m powierzchni
2
 FDA221 – pokrycie do 500 m powierzchni
 Wyjście 4-20mA
 Przekaźnik funkcji przedmuchiwania (FDA241)
 Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
 Zasilanie z dodatkowego zasilacza zgodnego z EN 54-4
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ASD Siemensa, serii FDA

Detektory ASD serii FDA są czujkami opartymi o technologię rozproszenia światła
o dwóch różnych długościach fali (niebieska/ podczerwona) i przeznaczone są do
ochrony małych i średnich obiektów, o powierzchni do 800 m2/FDA241 lub 500
m2/FDA221.
Detektory zasysają powietrze, poprzez otwory w systemie rurek. Zassane powietrze przechodzi przez komorę detekcyjną, gdzie za pomocą technologii detekcji
światła rozproszoneg,o wykrywana jest obecność cząstek dymu.
Niższe koszty instalacji i serwisu
Detektory FDA241 i FDA221 komunikują się bezpośrednio poprzez magistralę FDnet (opcjonalny FDCC221S), nie wymagając żadnych dodatkowych połączeń.
Ogranicza to koszty instalacji i serwisu. Detektor adresowany jest automatycznie.
Programowanie z centrali sygnalizacji pożaru (wymagany FDCC221S)
Zaawansowana integracja z FDnet umożliwia konfigurację detektorów, serwisowanie i przetwarzanie sygnałów z detektorów z poziomu centrali sygnalizacji pożaru.
Zwiększa to poziom kontroli i obniża koszty instalacji.
Szybkie uruchamianie
FDA241 i FDA221 nie wymagają skomplikowanej instalacji i uruchomienia. Kalibracja zadymienia i przepływu powietrza, fabryczne ustawienia poziomu alarmu i
awarii czynią instalację bardzo łatwą.

Wyświetlacz

Płyta czołowa zawiera czytelne wskaźnik diodowe poziomu
zadymienia i przepływu powietrza, alarmu, usterki i zakurzenia (tylko FDA241).

Po otwarciu pokrywy serwisowej, jest możliwy dostęp do
przycisków kasowania, kalibracji zadymienia i przepływu
oraz złącze komunikacyjne mini USB.

Legenda
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Dostęp do detektora
Są 2 metody dostępu do detektora.

Dostęp częściowy
Odkręcić 2 śruby na górze detektora. Przesunąć pokrywę w górę aż do momentu
samo zatrzaśnięcia.
Dostęp pełny
Odkręcić 2 śruby na górze detektora. Przesunąć pokrywę w górę aż do momentu
samo zatrzaśnięcia. Chwycić pokrywę za boki i delikatnie je rozchylić na zewnątrz.
Zdjąć pokrywę całkowicie.
Uwaga: Zdejmując całkowicie pokrywę zwrócić uwagę na przewód połączeniowy płyty czołowej.
Dostęp serwisowy – Wskaźniki i przyciski

Flow OK
Jeśli autotest przepływu powietrza jest pozytywny, dioda „Flow OK” zaczyna migać
sygnalizując prawidłowe działanie.

Smoke OK
Jeśli autotest zadymienia jest pozytywny, dioda „Smoke OK” zaczyna migać sygnalizując prawidłowe działanie.

Alarm
Dioda Alarm miga w przypadku wystąpienia alarmu

Przycisk kalibracji przepływu (Normalize flow)
Ponieważ każda instalacja wymaga innej konfiguracji rurek zasysających, funkcja
ta używana jest do ustawienia pozycji zerowej na wskaźniku diodowym. Stosowana
jest podczas uruchomienia detektora. Standardowa wartości przepływu powietrza,
która jest określana podczas kalibracji, stanowi punkt odniesienia przy monitorowaniu przepływu podczas normalnej pracy detektora.
Żeby uruchomić przycisk, niezbędne jest użycie cienkiego narzędzia, takiego jak
spinacz lub śrubokręt jubilerski, które należy włożyć w otwór, naciskając przycisk
kalibracji przepływu.
W czasie kalibracji, detektor nadal aktywnie monitoruje zadymienie, przy odniesieniu do ustawień fabrycznych.

Przycisk kalibracji zadymienia (Normalize smoke)
Funkcja ta jest stosowana do ustawienia standardowego poziomu zadymienia. Jest
wymagana podczas uruchomienia. Standardowa wartość, która jest określana podczas kalibracji, stanowi punkt odniesienia przy monitorowaniu zadymienia podczas
normalnej pracy detektora.
Żeby uruchomić przycisk, niezbędne jest użycie cienkiego narzędzia, takiego jak
spinacz lub śrubokręt jubilerski, które należy włożyć w otwór, naciskając przycisk
kalibracji zadymienia.
Funkcja ta może zostać wstrzymana ręcznie poprzez powtórne naciśnięcie przycisku kalibracji.
W czasie kalibracji, detektor nadal aktywnie monitoruje zadymienie, przy odniesieniu do ustawień fabrycznych.
Uwaga:
Detektor sygnalizuje w centrali pożarowej (poprzez FDnet), że kalibracja jest aktywna (bez rozróżnienia kalibracji zadymienia i przepływu).
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Kasowanie (Reset):
Naciśnięcie przycisku „Reset”, kasuje wszystkie zatrzaśnięte stany detektora. Stanami tymi może być alarm lub niewłaściwy poziom przepływu. Jeśli kasowany jest
alarm, powiązany z nim przekaźnik jest również kasowany.
Uwaga:
Jeśli detektor jest podłączony do FDnet, alarmy i powiązane z nim przekaźniki są
ustawione jako niezatrzaskowe.

Złącze USB:
Złącze mini USB jest stosowane do podłączenia komputera i konfiguracji detektora
za pomocą oprogramowania „ASD Configuration Tool” F-FXS2051.

Test LED:

1

Naciśnij i przytrzymaj na 5 sekund przycisk “Brzęczyk/ test”.
Detektor sprawdzi prawidłowe działanie wyświetlacza diodowego.

Podłączenie ASD do centrali sygnalizacji pożaru poprzez FDnet, wymaga odrębnego zamówienia interfejsu
komunikacyjnego (S24218-A201-A2).
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Dane techniczne

FDA241

FDA221

DC 19-30V
150 mA nominalnie, 250 mA alarm

√
√

√
√

Wymiary (S x W x G)

155 mm x 280 mm x 114 mm

√

√

Waga
Kategoria ochrony
Montaż
Warunki pracy
Temperatura
Wilgotność
Wskaźnik zakurzenia
Orurowanie

ok. 1.5kg
IP30
Pionowy, odwrócony

√
√
√

√
√
√

-20 do +60 °C
5 do 95% (bez kondensacji)

√
√
√

√
√

Zasilanie
Napięcie
Prąd @ 24 VDC

Maksymalna długość rurek
Otwory próbkujące
Wymiary rurek
Obszar pokrycia

Pojedyncza rurka
60m
Dwie rurki
2x60m
Zgodnie z obliczeniami oprogramowania Asyst tool
21 mm (wewn.) - 25 mm (zewn.)
Do 800m²

30m
2x25m

Do 500m²

Kompatybilność
System FS20/ FS720
Przekaźniki alarmowe
Zatrzaskowe/ niezatrzaskowe
4
3
Obciążenie styków 2,0A przy 30 VDC (maks.). Styki NO/NC
Przekaźnik usterki
1
1
Dostęp dla okablowania
Tył obudowy 10cm x 2.5cm lub od góry
Zaciski kablowe
Zaciski śrubowe 0,2… 2,5 mm2 (30–12 AWG)
Inne interfejsy
4-20mA
Ustawienia poziomów alarm.
Pożar 1, Prealarm, Ostrzeżenie
0,03… 2,0 % zadymienia/m
10 poziomów
5 poziomów
Pożar 2
2,0… 20 % zadymienia/m
10 poziomów
5 poziomów
Opóźnienie alarmu
0… 300 sekund: Fabr. 60sek dla zadymienia, 15sek dla usterki przepływu
 4 stany alarmowe (FDA241)
 3 stany alarmowe (FDA221)
 Wskaźnik usterki
Wyświetlacz na płycie czołowej
 Przedmuch (FDA241)
 Kurz (FDA241)
 Wskaźniki diodowe zadymienia i przepływu
 Diody stanu
 Złącze USB
Cześć serwisowa
 Kasowanie
 Przyciski kalibracji przepływu i zadymienia
Czas i data zdarzenia, pamięć nieulotna, zdarzenia: poziom zadymienia,
Pamięć zdarzeń
poziom przypływu, stan detektora i usterki
 Zestaw dopuszczalnych poziomów zadymienia i usterek
Kalibracja przepływu i zadymienia  Programowalne czasy dla zadymienia i przepływu
 Podczas kalibracji, praca na ustawieniach fabrycznych
Gwarancja
2 lata
Certyfikaty
CE, EN 54-20 Klasy A, B, C
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Dane do zamówień
Typ
FDA241
FDA221
FDCC221S

Siemens Sp. z o.o.
Sektor Infrastructure & Cities
Building Technologies
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Tel.: +48 228708700
www.siemens.pl
Nr dokumentu

A6V10331032_a_pl

Wydanie

02.2013

Nr katalogowy
S54333-F17-A1
S54333-F15-A1
S24218-A201-A2

Opis
Detektor zasysający dymu
Detektor zasysający dymu
Interfejs komunikacyjny

Waga
2.500 kg
2.500 kg
0.019 kg

© 2013 Copyright by
Siemens Schweiz AG
Dane I konstrukcja moga ulec zmianie bez powiadomienia
Dostawa w zalezności od dostępności.

FDM221, FDM223, FDM224

Sinteso™

R czny przycisk alarmowy
Adresowalny (Fdnet)
R czny przycisk alarmowy do adresowalnego systemu wykrywania po arów
Sinteso™.
R czny przycisk alarmowy FDM221 wł czaj cy alarm po wykonaniu jednej
czynno ci.
R czny przycisk alarmowy FDM223 wł czaj cy alarm po wykonaniu dwóch
czynno ci i FDM224 wł czaj cy alarm po wykonaniu jednej czynno ci.
Podł czane do linii dwu yłowej dla wszystkich typów kabli.
Komunikacja poprzez sie FDnet (adresowanie indywidualne).

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Główne cechy

–
–
–
–
–
–
–

Ochrona rodowiska naturalnego
Produkowane z uwzgl dnieniem wymaga ochrony rodowiska naturalnego.
Materiały nadaj ce si do recyklingu.
Mo liwo łatwego rozdzielenia elementów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych.
Główne cechy
Zabezpieczone układy elektroniczne.
Wbudowany wska nik zadziałania (LED).
Zintegrowany separator linii.
Dwukolorowy LED dla funkcji alarmu i testu

R czny przycisk alarmowy FDM221

Płytka ochronna

Działanie
– Wł czenie alarmu nast puje po zbiciu szybki.
– Po wymianie płytki szklanej styk kontrolny przycisku powraca do swojej normalnej
pozycji i przycisk jest gotowy do ponownego u ycia.
– Dodatkowa płytka ochronna FDMC291 chroni ca przed przypadkowym stłuczeniem
szybki.
Przeznaczenie
– Do natychmiastowego, r cznego wł czania alarmu lub procedury gaszenia.
– Do zastosowa wewn trz oraz na zewn trz budynków.
– Podł czany do linii natynkowych oraz podtynkowych w łatwo dost pnych miejscach.
R czny przycisk alarmowy FDM223/FDM224

Uszczelka

Osłona ochronna

Działanie FDM223
– Wł czenie alarmu nast puje po zbiciu szybki.
– Aby wymieni szybk trzeba otworzy obudow kluczem. Przed zamkni ciem
obudowy przycisk trzeba ustawi w pozycji pocz tkowej.
– Dodatkowa osłona ochronna DMZ1197-AC chroni ca przed przypadkowym
stłuczeniem szybki.
– Dodatkowa uszczelka DMZ1197-AD do rodowiska wilgotnego.
2
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Działanie FDM224
– Wł cza alarm po wykonaniu dwóch czynno ci: zbiciu szybki i naci ni ciu przycisku.
– Aby wymieni szybk trzeba otworzy obudow kluczem. Zamkni cie obudowy
powoduje powrót przycisku do normalnej pozycji.
Przeznaczenie
– Do natychmiastowego, r cznego wł czania alarmu lub procedury gaszenia.
– Do zastosowa wewn trz oraz na zewn trz. Mo e by stosowany w rodowisku
wilgotnym lub zapylonym.
– Podł czany do linii natynkowych oraz podtynkowych w łatwo dost pnych miejscach.
Monta
– W przypadku linii podtykowych wyłama otwór na spodzie obudowy.
– W przypadku podł czania linii natynkowych do przycisku FDM221, w zaznaczonym
miejscu w górnej lub dolnej cz ci obudowy trzeba wywierci otwór. Stosowa
dławnice kablowe maks. M20.
– W górnej oraz dolnej cz ci obudowy przycisku FDM223/FDM224 znajduj si
otwory umo liwiaj ce doprowadzenie linii natynkowych. W otworach mo na
zamontowa dławnic kablow M20 lub za lepk .
– Płytk z elektronik mo na zainstalowa bezpo rednio po doprowadzeniu linii, co
pozwala na łatwe sprawdzenie linii przy u yciu przyrz du testowego.
Wymiary
46.6

43.2
134.3

87

87

FDM221

134.3

FDM223, FDM224

Dane techniczne

Napi cie robocze
Pobór pr du (w stanie spoczynku)
Zewn trzny wska nik zadziałania (AI)

FDM221

FDM223/ FDM224

12... 33 VDC

12... 33 VDC

200 µA

200 µA

–

2

Temperatura pracy

–25... +70 °C

–25... +70 °C

Temperatura składowania

–30... +75 °C

–30... +75 °C

Wilgotno

95 % wzgl.

95 % wzgl.

Protokół

FDnet

Blok zacisków

FDnet

0.28... 1,5 mm

Kolor
Kategoria ochronna EN60529 / IEC529
– z uszczelk DMZ1197-AD
Normy

2

0.28... 1,5 mm2

czerwony RAL3000, niebieski RAL5005, ółty

czerwony RAL3000, niebieski RAL5005,

RAL1023, zielony RAL6024

ółty RAL1023, zielony RAL6024

IP44

IP54

–

IP66

EN54-11,EN54-17, BS5839-2

EN54-11,EN54-17, BS5839-2
FDM223

FDM224

- VdS

G203059

G204002

G206123

- LPCB

126ac/01

126ac/02

–
–

Certyfikaty :

2327/2006

-CNBOP
Kompatybilno

z systemami

Normy jako ci

2327/2006
FS20, AlgoRex, SIGMASYS
Siemens Standard SN 36350
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Dane do zamówie

FDM221

Akcesoria

Cz

ci zamienne

FDM223/FDM224

Akcesoria

Cz

ci zamienne

Typ
FDMH291-R
FDMH291-Y
FDMH291-B
FDMH291-G
FDME221
FDMC291
–

Nr katalogowy
A5Q00002217
A5Q00004979
A5Q00004980
A5Q00004981
A5Q00002451
A5Q00001644
A5Q00004478

–
FDMG291
FDMK291
FDMH293-R
FDMH293-Y
FDMH293-B
FDMH293-G
FDME223
FDME224
DMZ1197-AC
DMZ1197-AD

A5Q00004479
A5Q00002122
A5Q00001643
A5Q00004023
A5Q00004908
A5Q00004909
A5Q00004911
A5Q00003087
A5Q00009392
5223550001
5470680001

–

A5Q00004478

–
–
DMZ1196-AC
DMZ1195

A5Q00006735
A5Q00010055
4942050001
4851910001

Opis
Czerwona obudowa z kluczem
ółta obudowa z kluczem
Niebieska obudowa z kluczem
Zielona obudowa z kluczem
Elektronika przycisku
Osłona ochronna
Metalowa, gwintowana dławnica
kablowa M20x1,5
Nakr tka oporowa M20
Szybka
Pokrywa z kluczem
Czerwona obudowa z szybk i kluczem
ółta obudowa z szybk i kluczem
Niebieska obudowa z szybk i kluczem
Zielona obudowa z szybk i kluczem
Elektronika przycisku FDM223
Elektronika przycisku FDM224
Osłona ochronna
Uszczelka do zastosowa w miejscach
wilgotnych
Metalowa, gwintowana dławnica
kablowa M20x1,5
Za lepka M20, czerwona (1 otwór)
Za lepka M20, czerwona (2 otwory)
Szybka
Klucz

Masa
0,099 kg
0,099 kg
0,099 kg
0,099 kg
0,061 kg
0,006 kg
0,039 kg
0,006 kg
0,005 kg
0,035 kg
0,252 kg
0,252 kg
0,252 kg
0,252 kg
0,106 kg
0.067 kg
0,015 kg
0,022 kg
0,039 kg
0,007 kg
0,007 kg
0,014 kg
0,002 kg

Dane dotycz ce wyposa enia patrz dokument 008164
Dane dotycz ce kompatybilno ci patrz dokument 008331

Siemens Sp. z o.o.
Building Technologies
Dyrektor: Marek Bielski

Adres korespondencyjny:
Siemens Sp. z o.o.
Building Technologies
ul. upnicza 11
03-821 Warszawa

Wej cie dla go ci:
Siemens Sp. z o.o.
ul. upnicza 17
03-821 Warszawa

Siemens Sp. z o.o. Warszawa. Zarz d: Peter Baudrexl, Alexander von Thielmann
S d Rejonowy dla m.st. Warszawy,: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, Nr KRS 0000031854
Wysoko kapitału spółki: 208.469.300,- PLN, Certyfikat BS EN ISO 9001:2000, WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870

Dane i konstrukcja mog ulec zmianie bez uprzedzenia.
Dost pno wyrobów mo e ulec zmianie.
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07.2007

Instrukcja FD20
Sekcja 4

AlgoRex
Cerberus PRO
Sinteso™

FDAI91, FDAI92
– Nowoczesna płaska obudowa
– Bez rubowe zaciski poł czeniowe
FDAI93
– Wska nik instalowany w gnie dzie ze spr

yn mocuj c

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Charakterystyka
– Wska niki zadziałania podł cza si do automatycznych czujek po arowych, które s
trudnodost pne lub niewidoczne, w celu szybkiego wskazania ródła sygnału alarmowego.
– Wska niki zadziałania zbudowane s z dwóch diod LED, które zadziałaj , gdy podł czona czujka zgłosi alarm.
Wska niki zadziałania FDAI91, FDAI92
– Wska niki zadziałania montuje si za pomoc dwóch rub bezpo rednio na futrynie
drzwi (FDAI91), lub na cianie (FDAI92).
– Wska nik zadziałania FDAI92 mo na wyposa y w adapter AI330 w przypadku nast puj cych zastosowa :
– Prowadzenia kabli w rurkach instalacyjnych
– Zwi kszenia przestrzeni do uło enia kabli w obudowie
– Monta u wska nika na innych obudowach.
Wymiary

FDAI91

FDAI92

AI330

16
24

37

62

28

85
85

85
85
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Wska nik zadziałania FDAI93
– Wska nik zadziałania FDAI93 wykonany jest z prze roczystego plastiku i przeznaczony do instalacji we framugach drzwiowych, na szafach rozdzielczych, w przestrzeniach mi dzystropowych i specjalnych obudowach. Do monta u nale y wykona
otwór o rednicy 22.5 mm. Oprawk wska nika nale y zabezpieczy osłon ochronn .
– Podczas instalacji w rodowisku wilgotnym obudowy DJZ1193 i DCA1191 nale y
wyposa y w podkładk uszczelniaj c .
– Obudowa DJZ1193 posiada, wykonany fabrycznie, otwór do monta u wska nika.
– W obudowie DCA1191 mo na zamontowa do 4 wska ników. Otwory monta owe
o rednicy 22.5 mm musz zosta wykonane przez instalatora.
FDAI93

Osłona ochronna

Obudowa DJZ1193 z podkładk
uszczelniaj c
64

87

87

DCA1191
65

Podkładka uszczelniaj ca
135

Ø23 x 1

135

6xM20
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Dane techniczne
FDAI91, FDAI92
5… 8 VDC
maks. 35 mA
maks. 1.5 mm2
-25… +80 °C
95 % wzgl.
IP40
–
–
biały, ~RAL 9010

Napi cie pracy
Pobór pr du podczas pracy ci głej
Zaciski poł czeniowe
Temperatura otoczenia
Wilgotno
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529
– z DJZ1193
– z DCA1191
Kolor
– Obudowa DJZ1193
– Obudowa DCA1191

FDAI93
6… 8 VDC
maks. 35 mA
maks. 1.5 mm2
-25… +80 °C
95 % wzgl.
IP65
IP56
Prze roczysty plastik
biała, ~RAL 9010
biała, ~RAL 9010

Dane do zamówie

Akcesoria

Akcesoria dodatkowe

Cz

ci zapasowe

Typ
FDAI91

Nr katalogowy
S54370-F9-A1

FDAI92
AI330

S54370-F3-A1
BPZ:3169430001

FDAI93

S54370-F5-A1

DJZ1193
DCA1191
–
–

BPZ:5302950001
BPZ:4588560001
BPZ:2473130001
BPZ:3048160001

Opis
Wska nik zadziałania do monta u we
framudze drzwi
Wska nik zadziałania monta cienny
Adapter monta owy dla FDAI92

ul. upnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski
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0.050 kg
0.020 kg

Wska nik zadziałania do zabudowy
z osłon ochronn
Obudowa z podkładk uszczelniaj c
Obudowa z pokryw
Podkładka uszczelniaj ca
Osłona ochronna

Siemens Sp. z o.o.
Prezes Zarz du: Peter Baudrexl
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski
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0.115 kg
0.265 kg
0.001 kg
0.005 kg
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Instrukcja FD20/FD720/ S11
Sekcja 6 / 8

Cerberus® PRO
Sinteso™

Adresowalne (FDnet/C-NET)
Moduł 1 wej cia FDCI221
– 1wej cie monitorowane do sygnalizacji komunikatów technicznych lub alarmów
Moduł 1 wej cia/ 1 wyj cia FDCIO221
– 1 wyj cie przeka nikowe do sterowania drzwiami po arowymi, wentylacj , klimatyzacj , windami itp.
– 1wej cie monitorowane do sygnalizacji komunikatów technicznych lub alarmów
Sterowanie mikroprocesorowe
Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia
Diody LED statusu wej i wyj oraz lokalizacji
Instalowanie na linii dozorowej dwu yłowej (wszystkie typy kabli)
Zasilane z magistrali FDnet/C-NET
Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne).
Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgotnych.
Ró ne sposoby monta u.

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Główne cechy
Ochrona rodowiska naturalnego
– Produkowane z uwzgl dnieniem wymaga ochrony rodowiska naturalnego.
– Materiały nadaj ce si do recyklingu.
– Mo liwo łatwego rozdzielenia elementów.
Główne cechy
– Przezroczysta obudowa zapewniaj ca dobr widoczno kontrolek.
– Zabezpieczone układy elektroniczne.
– Zintegrowany separator linii.
– Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia
– Monitorowanie stanu.
– Zasilanie poprzez FDnet/ C-NET, dodatkowe zasilanie wymagane tylko przy pracy
wyj cia w trybie monitorowanym
– Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, dodatkowa obudowa umo liwiaj ca stosowanie w miejscach wilgotnych.
Moduł wej cia FDCI221
Funkcje
1 wej cie do podł czenia styków bezpotencjałowych
Wej cie monitorowane na zwarcie i rozwarcie (terminacja rezystorami).
Konfiguracja z centrali
Kontrolki LED sygnalizuj ce status urz dzenia
Przeznaczenie
– Wej cie słu y do podł czenia 1 styku bezpotencjałowego (NO lub NC) w celu sygnalizacji komunikatów technicznych o stanie urz dze (np. wysterowania drzwi lub
wentylacji) lub alarmie (np. z tryskaczy).
–
–
–
–

Styk bezpotencjałowy

1 wej cie

FDnet/C-NET
Moduł wej cia/ wyj cia FDCIO221
–
–
–
–
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Funkcje
1 wej cie do podł czenia styków bezpotencjałowych
Wej cie monitorowane na zwarcie i rozwarcie (terminacja rezystorami).
Konfiguracja z centrali.
1 wyj cie konfigurowane za pomoc zwory
– Bez monitorowania -> 1 przeka nik bezpotencjałowy (30 VAC, 2 A / 30 VDC, 2 A)
– Monitorowane -> 1 przeka nik (30 VDC, 2 A)
– Sygnalizacja statusu za pomoc LED

Przeznaczenie
– Wej cie słu y do podł czenia 1 styku bezpotencjałowego (NO lub NC) w celu sygnalizacji komunikatów technicznych o stanie urz dze (np. wysterowania drzwi lub
wentylacji) lub alarmie (np. z tryskaczy).
– Wyj cie słu y do rozproszonego sterowania drzwiami po ., wentylacj , klimatyzacj
Styk bezpotencjałowy

FDnet/C-NET

1 wej cie

Sterowanie po arowe

1 wyj cie przeka . 30 VAC/DC, 2 A

Monta
–
–
–
–

Bezpo rednio na płaskiej powierzchni
Na szynie TS35
W kanałach kablowych pod- i natynkowych
W obudowie FDCH221 z pokryw , uszczelk i rubami do zastosowa w miejscach
wilgotnych

–

Monta bezpo rednio w obudowie/ centrali

Monta w obudowie FDCH221

Monta na szynie TS35 za pomoc stopek montaowych

Zaciski poł czeniowe do ekranów DBZ1190-AB

Wymiary
109

202

49
102

90
20

130

Za lepiony otwór na gwintowan dławic
kablow M20
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Dane techniczne
FDCI221

Napi cie robocze
Pobór pr du (w stanie spoczynku)
Wyj cie przeka nikowe

FDCIO221

Rezystancja linii (wej cie)
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotno
Protokół komunikacyjny
Zaciski poł czeniowe
Kolor
– Obudowa
– Pokrywa
– Dod. obudowa FDCH221
Kat. ochrony EN60529 / IEC529
– Z dodatkow obud. FDCH221
Normy
Certyfikaty
– VdS
– LPCB
Kompatybilno systemowa
– FDnet
– C-NET
Zarz dzanie jako ci

FDCI221
12... 33 VDC
maks 0.3 mA

FDCIO221
12... 33 VDC
maks. 0.4 mA

–

30 VAC, 2 A, maks. 60 VA
30 VDC, 2 A, maks. 60 W

Maks. 20
-25... +70 °C
-30... +75 °C
95 % wzgl.
FDnet/C-NET
0.2... 2.5 mm²

Maks. 20
-25... +70 °C
-30... +75 °C
95 % wzgl.
FDnet/C-NET
0.2... 2.5 mm²

biały (RAL9010)
matowa przezroczysta
biały (RAL9010)

biały (RAL9010)
matowa przezroczysta
biały (RAL9010)

IP30
IP65
EN54-17, EN54-18

IP30
IP65
EN54-17, EN54-18

G209066
na yczenie

G209067
na yczenie

FS20
FS720
Siemens Standard SN 36350

Dane do zamówie
Typ
FDCI221
FDCIO221
FDCH221
–
–
DBZ1190-AB
Cz ci zapasowe

FDCM291

Nr katalogowy
S54312-F1-A1

Opis
Moduł 1 wej cia, 2 rezystory, 2 stopki montaowe
S54312-F2-A1
Moduł 1wej cia/ 1wyj cia, 2 rezystory, 2 stopki
monta owe
S54312-F3-A1
Obudowa z pokryw , uszczelk i rubami
A5Q00004478
Metalowa, gwintowana dławnica kablowa M20
A5Q00004479
Nakr tka oporowa M20
BPZ:4942340001 Zaciski poł czeniowe 1.0… 2.5 mm2 (3ko cówki)
A5Q00003855
Stopki monta owe (25 szt.)

Masa
0.056 kg
0.062 kg
0.280 kg
0.039 kg
0.006 kg
0.002 kg
0.060 kg

Dane dotycz ce wyposa enia - 008164 (Sinteso), A6V10225323 (Cerberus PRO)

Siemens Sp. z o.o.
Prezes Zarz du: Peter Baudrexl
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski
Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski

ul. upnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Tel.: +48 228709000
Fax: +48 228709009
www.siemens.pl
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Sinteso™
Cerberus™

Adresowalne (FDnet/C-NET)
Moduł wej ciowy FDCI222 z 4 monitorowanymi wej ciami do potwierdzania
stanów technicznych lub wyzwalania alarmu.
Moduł wej cia/wyj cia FDCIO222 z 4 monitorowanymi wyj ciami zestyków
bezpotencjałowych do sterowania drzwiami po arowymi, wentylacj ,
klimatyzacj , kontrolerami wind oraz z 4 monitorowanymi wej ciami do
potwierdzania lub wyzwalania alarmu.
Moduł wej cia/wyj cia FDCIO224 z 4 monitorowanymi wyj ciami zestyków
bezpotencjałowych do sterowania urz dzeniami gasz cymi poprzez interfejs
VdS oraz z 4 monitorowanymi wej ciami do potwierdzania statusu.
Ocena sygnałów sterowana mikroprocesorowo.
Kontrolki LED sygnalizuj ce stany wej i wyj , awari , test, itp.
Podł czane do linii dwu yłowej dla wszystkich typów kabli.
Zasilane z sieci FDnet/C-NET, nie wymagaj dodatkowego ródła zasilania.
Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne).
Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz
wilgotnych.
Ró ne sposoby monta u.

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Główne cechy
Ochrona rodowiska naturalnego
– Produkowane z uwzgl dnieniem wymaga ochrony rodowiska naturalnego.
– Materiały nadaj ce si do recyklingu.
– Mo liwo łatwego rozdzielenia elementów.
Główne cechy
– Przezroczysta obudowa zapewniaj ca dobr widoczno wska ników.
– Zabezpieczone układy elektroniczne.
– Zintegrowany separator linii.
– Okresowe monitorowanie stanu.
– Nie wymaga dodatkowego ródła zasilania.
– Łatwy monta przy u yciu zatrzasku spr ynowego.
– Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych.
– Dodatkowa obudowa umo liwiaj ca stosowanie w miejscach wilgotnych.
Moduł wej ciowy FDCI222
Działanie
– 4 wej cia bezpotencjałowe.
– Wykrywanie rozwarcia oraz zwarcia linii wej ciowych (rezystory ko ca linii).
– Mo liwo
niezale nego konfigurowania wej
z poziomu centrali do odbierania
informacji o statusie lub komunikatów alarmowych.
– Kontrolki LED sygnalizuj ce status.
Przeznaczenie
– Do podł czania 4 niezale nych, bezpotencjałowych zestyków zwiernych lub
rozwiernych słu cych do sygnalizowania stanów technicznych (np. sterowania
drzwiami lub wentylacj ) lub do wyzwalania alarmu (np. alarmu tryskaczy).

FDnet/C-NET

4 wej cia

Zestyki bezpotencjałowe

Moduły wej cia/wyj cia FDCIO222/FDCIO224
Działanie
– 4 wej cia bezpotencjałowe.
– Wykrywanie rozwarcia oraz zwarcia linii wej ciowych (rezystory ko ca linii).
– Mo liwo
niezale nego konfigurowania wej
z poziomu centrali do odbierania
informacji o statusie lub komunikatów alarmowych.
– 4 wyj cia z czterema zestykami bezpotencjałowymi (230VAC/4A) do podł czania
systemów przeciwpo arowych (FDCIO222), do sterowania gaszeniem poprzez
interfejs VdS (FDCIO224).
– Kontrolki LED sygnalizuj ce status.
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Przeznaczenie
– FDCIO222 - do podł czania 4 niezale nych, bezpotencjałowych zestyków zwiernych
lub rozwiernych słu cych do sygnalizowania stanów (np. sterowanych drzwi lub
wentylacji) lub do wyzwalania alarmu (np. alarmu tryskaczy).
– Do zdecentralizowanego sterowania drzwiami po arowymi, wentylacj , klimatyzacj , itp.
– FDCIO224 do sterowania gaszeniem poprzez interfejs VdS.
Instalacje po arowe

FDnet/C-NET

FDCIO222

Interfejs VdS do gaszenia

4 przeka niki 230 V / 4 A na moduł

4 wej cia zestyków/ na moduł

Zestyki bezpotencjałowe

FDCIO224

Monta
– Mocowanie bezpo rednio do szyny typu U.
– Monta (szeregowy) na szynie TS35.
– Monta natynkowy lub podtynkowy.
– Obudowa z pokryw (zatrzask spr ynowy) do zastosowa w miejscach suchych.
– Obudowa z pokryw , uszczelk i rubami do zastosowa w miejscach wilgotnych.
Monta bezpo rednio w obudowie/ centrali

Monta w obudowie FDCH221

Monta na szynie TS35 za pomoc stopek
monta owych

Zaciski poł czeniowe do ekranów
DBZ1190-AB

Wymiary
109

202

49
102

90
20

130

Za lepiony otwór na gwintowan dławic
kablow M20
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Dane techniczne
FDCI222
Napi cie robocze
Pobór pr du (w stanie
spoczynku)
Wyj cia przeka nikowe

FDCIO222

FDCIO224

FDCI222
12... 33 VDC
0.25... 0.35 mA

FDCIO222 / FDCIO224
12... 33 VDC
0.6... 0.75 mA

–

Temperatura pracy

-25... +60 °C

250 VAC / 4 A, maks.
1000 VA
30 VDC / 4 A, maks.
120 W
-25... +60 °C

Temperatura składowania
Wilgotno

-30... +65 °C
95 % wzgl.

-30... +65 °C
95 % wzgl.

FDnet/C-NET
2
2
0.2... 1.5 mm (2.5 mm )

FDnet/C-NET
2
2
0.2... 1.5 mm (2.5 mm )

biały (RAL9010)
matowa przezroczysta
biały (RAL9010)
IP30
IP65
CEA GEI I-084,
EN54-17, EN54-18

biały (RAL9010)
matowa przezroczysta
biały (RAL9010)
IP30
IP65
CEA GEI I-084,
EN54-17, EN54-18
FDCIO222
FDCIO224
G204029
G207001
126ad/02
–
2389/2007
-

Protokół komunikacyjny
Zaciski poł czeniowe
Kolor
- Obudowa
- Pokrywa
- Obudowa FDCH221
Kat. ochrony EN60529 / IEC529
– Z dodatkow obud. FDCH221
Normy
Certyfikaty
- VdS
-LPCB
-CNBOP
Kompatybilno

systemowa
FDnet
– C-NET
Zarz dzanie jako ci
–

G204028
126ad/01
2389/2007

FS20, AlgoRex, SIGMASYS
FS720
Siemens Standard SN 36350

Dane do zamówie
Typ
FDCI222

Opis
Moduł 4 wej ciowy, 8 rezystorów, 2 stopki
monta owe
FDCIO222
A5Q00002369
Moduł wej cia/wyj cia (4 wej cia / 4 wyj cia), 8
rezystorów, 2 stopki monta owe
FDCIO224
A5Q00018689
Moduł wej cia/wyj cia (4 wej cia / 4 wyj cia), 8
rezyst., 2 stopki monta owe (do interfejsu VdS)
FDCH221
S54312-F3-A1
Obudowa z pokryw , uszczelk i rubami
–
A5Q00004478
Metalowa, gwintowana dławnica kablowa M20
–
A5Q00004479
Nakr tka oporowa M20
DBZ1190-AB
BPZ:4942340001 Zaciski poł czeniowe 1.0… 2.5 mm2 (3ko cówki)
FDCM291
A5Q00003855
Stopki monta owe (25 szt.)
Dane dotycz ce wyposa enia - dokument 008164
Dane dotycz ce kompatybilno ci - dokument 008331
Siemens Sp. z o.o.
Prezes Zarz du: Peter Baudrexl
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski

Nr katalogowy
A5Q00001984

Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski

ul. upnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Masa
0,080 kg
0,116 kg
0,116 kg
0.280 kg
0,039 kg
0,006 kg
0.002 kg
0,002 kg

Tel.: +48 228709000
Fax: +48 228709009

www.siemens.pl

Siedziba spółki: ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa, Zarz d: Peter Baudrexl, Dominika Bettman, Marek Bielski, Piotr Dobrowolski, Wojciech Kowalewski
S d Rejonowy dla m.st. Warszawy: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, Nr KRS 0000031854, Wysoko kapitału spółki: 208.469.300,- PLN
WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870

Dokument nr

007024_i_pl

Wydanie

04.2009

Instrukcja FD20 /FD720
Sekcja 5 / 5

Sinteso™

adresowalny (FDnet)
Sygnalizator o 11 programowalnych sygnałach d wi kowych, 2 programowalnych poziomach aktywacji
Gło no do 99 dBA, regulowana 3 - stopniowo
Sygnalizator optyczny z zaprogramowan sekwencj błyskow , tryb błyskania
regulowany (FS20, od wersji MP1.2)
Zasilanie i komunikacja poprzez FDnet
Kompatybilny z gniazdem adresowalnym
Mo liwo u ywania dost pnych akcesoriów gniazd
Monitorowanie statusu urz dzenia (FS20, od wersji MP1.2)

Building Technologies
Fire Safety & Security Products

Główne cechy
Ochrona rodowiska naturalnego
– Produkowane z uwzgl dnieniem wymaga ochrony rodowiska naturalnego.
– Materiały nadaj ce si do recyklingu.
– Mo liwo łatwego rozdzielenia elementów.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Charakterystyka
Zasilanie poprzez FDnet, nie jest wymagane adne dodatkowe zasilanie
Zabezpieczona elektronika, komponenty wysokiej jako ci
Wbudowany izolator zwar
Regulowana intensywno d wi ku i typ d wi ku
Regulowany tryb błyskania (FS20, od wersji MP1.2)
Zaciski podł czeniowe bez rub
Bardzo niski pobór pr du
Okresowy test cz ci akustycznej (niesłyszalny)
Monitorowanie stanu urz dzenia (FS20, od wersji MP1.2)

Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, FDS229-A
Funkcje
– Alarmowanie akustyczne i optyczne w przypadku po aru, z łatwo rozpoznawalnym
sygnałem o zagro eniu
– D wi k jest zsynchronizowany ze wszystkimi sygnalizatorami d wi kowymi FDS221 i
sygnalizatorami w gniazdach FDSB291 zamontowanymi na tej samej linii dozorowej
(FDnet)
– Tryb błyskania
– Sygnalizator optyczny błyska zawsze, gdy aktywny jest sygnalizator akust.
– Sygnalizatory akustyczny i optyczny uruchamiane s oddzielnie (FS20, MP1.2)
Przeznaczenie
– Drogi ewakuacyjne
– Korytarze
– Klatki schodowe
Monta
– Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, FDS229-A jest wkładany bezpo rednio w gniazdo i montowany na cianach lub sufitach.
– Przygotowany do okablowania podtynkowego
– W przypadku okablowania natynkowego, je li przewody maj rednic powy ej
6 mm, w innym wypadku niezb dny jest dodatkowo adapter FDB291 lub adapter dla
rodowiska wilgotnego FDB293.
FDB221, FDB221-AA gniazdo
czujki adresowalne
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lub

FDB222 gniazdo czujki adreso- FDBZ295 uszczelka i FDB221 gniazwalne, płaskie
do czujki adresowalne płaskie

Wymiary
FDS229-R, FDS229-A bez gniazda

Ø 100

43

Wysoko
Wysoko

z FDB221 = 52.5 mm
z FDB222 = 47.5 mm

Dane techniczne
Napi cie pracy
Pr d w stanie spoczynku
– Aktywacja sygnalizatora akustycznego
– Aktywacja sygnalizatora optycznego
– Aktywacja obu sygnalizatorów
Liczba d wi ków
Gło no
Liczba wzorów błyskania
wiatło (jedn.: kandela, cd) przy 32 VDC
(zale nie od k ta patrzenia −30… +30 °):
– czerwony
– pomara czowy
Zewn. wska nik zadziałania (AI)
Temperatura pracy
– FDS229-R (czerwony)
– FDS229-A (pomara czowy)
Temperatura składowania
Wilgotno
Protokół komunikacyjny
Zaciski poł czeniowe
Kolor
– FDS229-R
– FDS229-A
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 z
– gniazdem FDB221 lub FDB222
– adapterem gniazdaFDB291
– gniazdem FDB221 i uszczelk FDBZ295
– adapterem do rodowiska wilgotnego
FDB293
Normy
Certyfikaty
– VdS
– LPCB
Kompatybilno FDnet
System Zarz dzania Jako ci

12… 33 VDC
250 A
3,5 mA
3,5 mA
7, 0 mA
11
2 poziomy aktywacji
3 poziomy d wi ku
80... 99 dBA
1 (przerywany)

1.27… 3.2 cd
1.1… 2.8 cd
2
-25... +65 °C
-25... +55 °C
-30... +75 °C
95 % wzgl.
FDnet
w gnie dzie
Prze roczysty czerwony
Prze roczysty pomara czowy
Monta na cianie a przewody od
dołu –> IP43, inny monta IP42
IP44
IP54
EN54-3, EN54-17
FDS229-R
FDS229-A
G207156
G207156
126ar/01
126ar/02
FS20
Siemens Standard SN 36350
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Dane do zamówie
Typ
FDS221-R
FDS221-W

Nr katalogowy
A5Q00023093
A5Q00023092

FDBZ295

S54319-F10-A1

Opis
Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony
Sygnalizator akustyczno-optyczny pomara czowy
Element uszczelniaj cy

Waga
0.130 kg
0.130 kg
0.030 kg

Informacje o gniazdach i akcesoriach do gniazd - dokument007775
Przegl d wyposa enia – dokument 008164
Kompatybilno systemowa – dokument 008331

Siemens Sp. z o.o.
Zarz d: Peter Baudrexl
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski
Bran a Building Technologies; Dyrektor: Marek Bielski

ul. upnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Tel.: +48 228709000
Fax: +48 228709009
www.siemens.pl

Siedziba spółki: ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa, S d Rejonowy dla m.st. Warszawy,: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, Nr KRS 0000031854
Wysoko kapitału spółki: 208.469.300,- PLN, WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870
Dane i konstrukcja mog ulec zmianie bez uprzedzenia.
Dost pno wyrobów mo e ulec zmianie.
Dokument nr

A6V10067776_h_pl

Wydanie

05.2009

Instrukcja FD20
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ZSP135-DR

Zasilacze ZSP135-DR służą do zasilania
gwarantowanym napięciem 24V urządzeń:

sygnalizacji pożarowej
wg PN-EN 54-4/A2:2007

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
wg PN-EN 12101-10:2007

przeciwpożarowych wg Rozp. MSWiA z
dn. 20.6.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002,
zm. dn. 27.4.2010)




Certyfikat nr
1438/CPD/0163
Świadectwo dopuszczenia
nr 583/DC/CNBOP/2009




Świadectwo dopuszczenia nr G 511007
Zastosowane wytyczne VdS: 2344, 2203, 2541,
2593, 2824, 2882

SECUREX 2012

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

jednoczesna zgodność z wieloma
dokumentami normatywnymi – możliwość
zastosowania jednego typu zasilacza do
różnych urządzeń ochrony przeciwpożarowej

odporność na trudne warunki pracy
(-25…+75°C, IP44)

mały prąd na potrzeby własne







sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu
bateryjnego oraz możliwość odczytu aktualnej
wartości rezystancji
komunikacja RS232/485
niska awaryjność (0,5% w ciągu trzech lat)
dwa wyjścia

WYPOSAŻENIE

metalowa szafka wisząca z zamkiem, mieści baterię akumulatorów

zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza

sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla każdego rodzaju dostępne trzy styki
przekaźnika)

zabezpieczenia przeciążeniowe obwodów wyjściowych i baterii

wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania

wejście alarmu zewnętrznego

wewnętrzna sonda temperaturowa
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

tester zasilaczy ZSP135-TST

moduł komunikacji RS232/485, typ ZSP135-MK

MERAWEX
Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Karta katalogowa: K96.doc
Data ostatniej aktualizacji: 29 lutego 2012 r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
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Zasilacze urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Uniwersalne, certyfikowane zasilacze urządzeń
ochrony przeciwpożarowej

Zasilacze urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Uniwersalne, certyfikowane zasilacze urządzeń
ochrony przeciwpożarowej

ZSP135-DR

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA
Zasilacze spełniają wymagania dyrektyw:

2006/95/WE Niskonapięciowe wyroby elektryczne (PN-EN 60950-1:2007 Bezpieczeństwo urządzeń),

2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna,

89/106/EWG Wyroby budowlane.
PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZY
Parametry wspólne
Znamionowe napięcie zasilania
230V +10% -15%
27,1V
Znamionowe napięcie wyjściowe (w temperaturze 25°C)
)
19,7…28,0V
Zakres zmian napięcia wyjściowego *
Pobór prądu z akumulatora na potrzeby własne zasilacza
max 35mA
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora
250mΩ
Liczba współpracujących akumulatorów
2
Liczba wyjść zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami
2
Temperatura pracy (patrz instrukcja obsługi)
-25…+55°C; 75°C przez 2h
Stopień ochrony PN-EN 60529:2003
IP 44
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007
A
Klasa środowiskowa PN-EN 12101-10:2007
1
Klasa środowiskowa VdS 2593
III
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007/A11:2009/A1:2011
I
*) Podany zakres obejmuje napięcia pomiędzy napięciem rozładowanej baterii akumulatorów (pod koniec
cyklu pracy bateryjnej) do napięcia ładowania przyspieszonego.
Parametry indywidualne
Indeks
ZSP135-DR-2A-1
ZSP135-DR-3A-1
ZSP135-DR-3A-2
ZSP135-DR-5A-1
ZSP135-DR-5A-2
ZSP135-DR-5A-3
ZSP135-DR-7A-1
ZSP135-DR-7A-2
ZSP135-DR-7A-3

Maksymalny prąd
wyjściowy Imax b
2,0A

Typ szafki
(ostatnia część indeksu)
1
2
3

Nominalny prąd
wyjściowy Imax a
1,0A
2,0A
1,5A
4,0A
3,5A
3,0A
6,0A
5,5A
5,0A

3,0A
5,0A
7,0A

Wymiary
(SxWxG), mm

390x350x90
390x350x140
450x350x180

Maks. pojemność
baterii akumulatorów
18Ah
18Ah
28Ah
18Ah
28Ah
40Ah
18Ah
28Ah
40Ah

Masa zasilacza z baterią
akumulatorów
18kg
28kg
42kg

Zasilacze ZSP135-DR wymagają oddzielnego zamówienia akumulatorów.
Przykład zamówienia
Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej ZSP135-DR-5A-1
Akumulator 12V/18Ah 2 szt.
PRODUCENT
MERAWEX Sp. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400
fax 32 23 99 409

MERAWEX
Certyfikaty ISO 9001 i 14001
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LBB 1990/00 – Sterownik dźwiękowego
systemu ostrzegawczego Plena
▶ Serce dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena
▶ Zgodność z normami dla dźwiękowych systemów
ostrzegawczych (IEC 60849)
▶ 6-strefowy sterownik systemowy
▶ Wbudowany wzmacniacz o mocy 240 W
▶ 12 wejść i wyjść sterujących alarmowych i ogólnego
przeznaczenia

Sterownik systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego Plena
jest sercem całego systemu nagłośnienia. Jest to podstawa
dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena i realizuje
podstawowe funkcje zapewniające zgodność z normą
IEC 60849, łącznie z pełnym nadzorem systemu, nadzorem
impedancji linii głośnikowej, nadzorem mikrofonu
alarmowego z płyty czołowej oraz nadzorem managera
komunikatów cyfrowych.
Komunikaty mogą zostać scalone, aby jeszcze lepiej
wykorzystywać wcześniej nagrane zapowiedzi i komunikaty
alarmowe. Sterownik może być wykorzystywany jako
samodzielny system z 6 strefami nagłośnieniowymi. Może
też być rozbudowany do 60 stref, wykorzystując dodatkowe
6-strefowe routery. Możliwe jest dołączenie maksymalnie 8
stacji wywoławczych. Połączeń między modułami dokonuje
się za pomocą ekranowanej skrętki CAT-5 ze
standardowymi złączami RJ45.
Wbudowany wzmacniacz o mocy 240 W zapewnia
wzmocnienie wywołań alarmowych oraz tła muzycznego.
Aby zapewnić pracę dwukanałową, można dołączyć
dodatkowe wzmacniacze Plena. Wszystkie wzmacniacze są
nadzorowane. Wyjście audio wykorzystuje standardowe
przełączanie analogowej linii audio 100 V, aby zapewnić
pełną kompatybilność z rodziną urządzeń nagłośnieniowych
Plena oraz głośników firmy Bosch zgodnych z normami

EVAC. System w zakresie podstawowym konfiguruje się za
pomocą mikroprzełączników, a bardziej zaawansowane
funkcje konfiguruje się za pomocą komputera PC.

Podstawowe funkcje
Sterownik posiada dwa wejścia źródeł tła muzycznego
(BGM) oraz wejście mikrofon / linia z konfigurowalnym
poziomem priorytetu, filtrem korekcyjnym mowy,
zasilaniem phantom i uaktywnieniem głosem (VOX). Aby
zapewnić elastyczność systemu, wejściu mikrofonowemu,
stacjom wywoławczym oraz wejściom wyzwalającym można
przyporządkować 16 poziomów priorytetu.
Wyjściowy stopień o mocy 240 W posiada 6 izolowanych
transformatorowo wyjść stałonapięciowych linii
głośnikowych 100 V do zasilania głośników w 6 oddzielnych
strefach nagłośnieniowych. Technika 100 V redukuje straty
w długich liniach głośnikowych i umożliwia łatwe
równoległe dołączanie wielu głośników. Wszystkie strefy
można wybierać z płyty czołowej, a głośność tła
muzycznego w każdej strefie może być niezależnie
regulowana w 6 krokach. Sterownik obsługuje okablowanie
A/B.

www.boschsecurity.pl
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Na płycie CD dostarczanej wraz z urządzeniem znajduje się
oprogramowanie konfiguracyjne. Płyta CD zawiera również
wiele użytecznych programów, np. oprogramowanie do
konwersji plików MP3, konwerter częstotliwości
próbkowania, różne narzędzia audio, wideo oraz pliki
muzyczne w formacie MP3 do dowolnego wykorzystania.
Wyjście wzmacniacza mocy jest dostępne również jako
oddzielne wyjście 100 V lub 70 V. Oddzielne wyjście 100 V
Call only (Tylko wywołania) służy do nagłaśniania stref,
gdzie emitowane mają być wyłącznie wywołania alarmowe,
a tło muzyczne nie jest konieczne. 6 konfigurowalnych wyjść
sterujących obejściem regulacji głośności może służyć do
omijania lokalnych regulatorów głośności podczas wywołań
priorytetowych. Obsługiwane są zarówno 3-, jak i 4przewodowe systemy obejścia lokalnej regulacji głośności.
Poziom sygnału wyjściowego jest wskazywany na mierniku
wysterowania z diodami LED.
W wewnętrznej pamięci Flash ROM o pojemności 16 MB,
która nie wymaga podtrzymania bateryjnego, może być
zapamiętanych maks. 255 komunikatów. Każdy komunikat
może mieć dowolną długość pod warunkiem zmieszczenia
się w dostępnej pamięci. Komunikaty i konfiguracje są
pobierane z komputera do pamięci urządzenia za
pośrednictwem złącza USB 2, po czym urządzenie działa
bez połączenia z komputerem. Komunikaty przechowuje się
w formacie WAV z częstotliwością próbkowania od 8 do
24 kHz i 16-bitową długością słowa (liniowe PCM). Daje to
możliwość przechowywania do 17 minut nagrania o
stosunku sygnał / szum jak w płycie CD.
Moduł posiada 12 wejść wyzwalających emisję wywołań
ogólnych i alarmowych (EMG). Każde z nich można
skonfigurować dla komunikatu składającego się z sekwencji
maksymalnie 8 plików formatu WAV. W ten sposób pewne
pliki mogą być wykorzystane kilkakrotnie w różnych
kombinacjach, co sprzyja lepszemu wykorzystaniu pamięci.
Kilka komunikatów może zostać połączonych w jeden
większy. Poza przyporządkowaniem sekwencji komunikatu,
do wejścia wyzwalającego przypisać można wybrane strefy
nagłośnieniowe.
Elementy sterujące i wskaźniki
Płyta czołowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miernik wysterowania VU z diodami LED
13 diod LED awarii systemu
2 przyciski stanu awarii
2 przyciski stanu alarmowego
6 par diod LED stanu stref alarmowych
6 przycisków wyboru stref alarmowych
6 diod LED wyboru stref tła muzycznego
6 przycisków wyboru stref tła muzycznego
6 pokręteł regulacji głośności stref tła muzycznego
2 diody LED stanu źródła tła muzycznego
3 pokrętła regulacji głośności tła muzycznego, poziomu
tonów wysokich i niskich
Przycisk All-call

•
•
•

Przycisk testu wskaźnika
Przycisk stanu alarmu (EMG)
Przycisk komunikatu alarmowego
Płyta tylna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mikroprzełączniki nastaw serwisowych
Przełącznik kalibracji
4 mikroprzełączniki konfiguracji systemu
Przełącznik wyboru sieci zasilającej
Wyłącznik zasilania
Gniazdo zasilania
Przełącznik poziomu mikrofon / linia
3 mikroprzełączniki sterowania VOX, mowy i zasilania
phantom
Pokrętło poziomu głośności mikrofonu
Pokrętło poziomu głośności komunikatu cyfrowego
Pokrętło poziomu głośności głośnika monitorującego

Połączenia z innymi urządzeniami
Płyta czołowa

•

Złącze mikrofonowe
Płyta tylna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 wyjść głośnikowych
Wejście zewnętrznego wzmacniacza
Wyjście wzmacniacza (100 V)
Wejście zasilania rezerwowego
Wyjście wywołania
6 wyjść obejścia regulacji głośności
3 wyjścia stanu
12 wejść wyzwalających
Wyjście 24 VDC
Złącza dwóch stacji wywoławczych (nadmiarowych)
Złącze USB 2
Dwa złącza 9-stykowe D-Sub (zastrzeżone)
Wyjście zewnętrznego wzmacniacza
Złącza wyjścia liniowego
2 wejścia tła muzycznego
Wejście stacji wywoławczej PC (zastrzeżone)
2 złącza stacji zdalnego sterowania (nadmiarowe)
Złącze do LBB 1992/00 (router)

Certyfikaty i świadectwa
Region

Certyfikacja

Europa

CE

IEC 60849

Standardy bezpieczeństwa

EN 60065

Odporność

EN 55103-2

Emisja

EN 55103-1

Zgodność z normami EVAC IEC 60849
(certyfikat TÜV)
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Planowanie

Zasilanie sieciowe
Czułość

1 mV (mikrofon), 1 V (linia)

Impedancja

>1 kΩ (mikrofon); >5 kΩ (linia)

Stosunek sygnał / szum (płasko >63 dB (mikrofon); >70 dB (linia)
przy maks. głośności)
Stosunek sygnał / szum (płasko >75 dB
przy min. głośności / wyciszenie)

LBB 1990/00 - widok z tyłu

Dołączone części
Ilość

Element

1

Sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena LBB
1990/00

1

Kabel zasilający

1

Wsporniki montażowe 19"

1

Płyta CD Plena

1

Instrukcja instalacji i obsługi

1

Kabel USB

Dane techniczne

CMRR

>40 dB (50 Hz – 20 kHz)

Margines przesterowania

>25 dB

Filtr korekcyjny mowy

-3 dB przy 315 Hz, górnoprzepustowy,
6 dB/okt

Zasilanie phantom

12 V (tylko tryb mikrofonowy)

Poziom wyzwalania VOX

-20 dB (100 µV mikrofon / 100 mV linia)
lub poprzez styki wejściowe

Ogranicznik

automatyczny

Wejście liniowe

tło muzyczne i komputerowa stacja PC

Złącze

Cinch, stereo, konwersja na mono, asymetryczne

Czułość

200 mV

Impedancja

22 kΩ

Stosunek sygnał / szum (płasko >70 dB
przy maks. głośności)
Stosunek sygnał / szum (płasko >75 dB
przy min. głośności / wyciszony)
Margines przesterowania

>25 dB

Wejścia wyzwalające

12 x (6 x alarmowe, 6 x komercyjne)

Złącza

MC1,5 / 14-ST-3,5

Parametry elektryczne

Uaktywnienie

programowalne

Zasilanie sieciowe

Nadzór

wejścia alarmowe, programowalne

Metoda nadzoru

rezystor szeregowy / równoległy

Napięcie

230 / 115 VAC, ±15%, 50 / 60 Hz

Maks. prąd rozruchowy

8A

Maks. pobór mocy

600 VA

Złącze

MSTB 2,5 / 16-ST

Dysponowana moc wyjściowa

1000 W

24 VDC, +15% / -15%

Wyjście magnetofonowe

1x

Maks. pobór prądu przy zasilaniu 14 A
akumulatorowym

Złącze

Cinch, 2 x mono

Poziom znamionowy

350 mV

Parametry użytkowe

Impedancja

<1 kΩ

Zasilanie rezerwowe
Napięcie

Wejście 100 V

Moc wyjściowa (rms / maks.)

240 W / 360 W

Wyjścia głośnikowe

Zmniejszenie mocy przy zasilaniu akumulatorowym

-1 dB

Złącza

MSTB 2,5 / 16-ST, bez uziemienia

Pasmo przenoszenia

60 Hz – 18 kHz (+1 / -3 dB, przy poziomie
wyjściowym -10 dB przy znam. sygnale
wyjściowym)

Wyjście 100 V

700 W znam. na strefę

Zniekształcenia

<1% przy znamionowej mocy wyjściowej, 1 kHz

Zakres regulacji tonów niskich

-8/+8 dB przy 100 Hz

Zakres regulacji tonów wysokich -8 / +8 dB przy 10 kHz
Wejście mikrofonowe / linowe 1 x
Złącze

XLR, 6,3 mm

Typ obejścia regulacji głośności 3-przewodowe, 4-przewodowe (24 V),
4-przewodowe fail-safe
Tłumienie wyjścia tła muzyczne- 70 / 50 / 35 / 25 / 18 / 13 V dla
go
0 / -3 / -6 / -9 / -12 / -15 dB
Tłumienność
120 / 60 / 30 / 15 / 8 /4 W
Wyjścia sterujące
Rodzaj złącza

MC1,5 / 14-ST-3,5

Obciążalność

250 V, 7 A, beznapięciowe

Przekaźnik Alarm aktywny

NO / COM / NC

www.boschsecurity.pl
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Parametry mechaniczne

Zasilanie sieciowe
Przekaźnik Wywołanie aktywne NO / COM / NC

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Przekaźnik Awaria

NO / COM / NC normalne zasilanie (tryb
failsafe)

144 x 430 x 370 mm
(szerokość 19", wysokość 3U)

Masa

ok. 15 kg

Przekaźniki ogólnego przeznaczenia

NO / COM

Montaż

w szafie typu Rack 19"

Kolor

grafitowy

Pobór mocy

Parametry środowiskowe

Zasilanie sieciowe
Moc maksymalna

550 W

-3 dB

440 W

-6 dB

340 W

Sygnał pilota*

136 W

Stan bezczynności

60 W

Zasilanie 24 VDC

Temperatura pracy

-10 ÷ +55°C

Temperatura przechowywania

-40 ÷ +70°C

Wilgotność względna

<95%

Poziom hałasu wentylatora

<48 dB SPL w odległości 1 m od źródła

Zamówienia - informacje

Moc maksymalna

14,0 A (336 W)

-3 dB

12,5 A (300 W)

-6 dB

9,5 A (228 W)

Sygnał pilota*

2,5 A (60 W)

Stan bezczynności

0,9 A (22 W)

* 20 kHz, -20 dB przy maksymalnym obciążeniu głośnika

LBB 1990/00 – Sterownik dźwiękowego
systemu ostrzegawczego Plena
pełny nadzór nad systemem, nadzór impedancji linii głośnikowej. Wbudowany wzmacniacz
o mocy 240 W zapewnia wzmocnienie dla kanału wywołań alarmowych oraz tła muzycznego.

Komunikaty
Format danych

plik WAV, 16-bitowy PCM, mono

Obsługiwane częstotliwości
próbkowania (fs)

24 / 22,05 / 16 / 12 / 11,025 / 8 kHz

Pasmo przenoszenia
przy fs = 24 kHz

100 Hz – 11 kHz (+1 / -3 dB)

przy fs = 22,05 kHz

100 Hz – 10 kHz (+1 / -3 dB)

przy fs = 16 kHz

100 Hz – 7,3 kHz (+1 / -3 dB)

przy fs = 12 kHz

100 Hz – 5,5 kHz (+1 / -3 dB)

przy fs = 11,025 kHz

100 Hz – 5 kHz (+1 / -3 dB)

przy fs = 8 kHz

100 Hz – 3,6 kHz (+1 / -3 dB)

Zniekształcenia

<0,1% przy 1 kHz

Stosunek sygnał / szum (płasko >80 dB
przy maks. głośności)
Pojemność pamięci

16 MB Flash ROM

Czas zapisu / odtwarzania

1000 s przy fs = 8 kHz
333 s przy fs = 24 kHz

Liczba komunikatów

maks. 255

Pamięć Flash ROM nadzoru

ciągłe sprawdzanie sum kontrolnych

Nadzór przetwornika C/A

sygnał pilota 1 Hz

Gwarantowany czas podtrzyma- >10 lat
nia danych

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

© Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems 2009 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
T1287851531 | Cur: pl-PL, V5, 28 Sep 2009 | Src: en-US, V0, 14 May 2007

Represented by

LBB1990/00

Systemy komunikacji | LBB 1995/00 – Panel strażaka dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena

LBB 1995/00 – Panel strażaka
dźwiękowego systemu ostrzegawczego
Plena
www.boschsecurity.pl

Panele zdalnego sterowania dźwiękowym systemem
ostrzegawczym Plena umożliwiają sterowanie
systemem na odległość z jednej lub wielu lokalizacji
zdalnych. W ofercie znajduje się 5 modeli takich
urządzeń:
• Panel strażaka, który posiada duże elementy obsługi i
realizuje funkcje wywoławcze do wszystkich stref
nagłośnieniowych (all-call)
• Podstawowy moduł zdalnego sterowania (RC), który
powiela płytę czołową sterownika dźwiękowego
systemu ostrzegawczego
• Rozszerzenie zdalnego sterowania, który powiela
płytę czołową routera
• Zestaw modułu podstawowego RC
• Zestaw rozszerzenia RC

Zestawy funkcjonalnie odpowiadają modułom
zdalnego sterowania i rozszerzenia RC. Zamiast
elementów obsługi są wyposażone w odpowiednie
złącza.

u

Zdalne sterowanie dźwiękowym systemem
nagłośnieniowo-ostrzegawczym

u

Zgodność ze standardami EN 54‑16 i EN 60849

u

Mikrofon alarmowy (EMG)

u

Wskaźniki stanu alarmu i stanu awarii

u

Głośnik monitorowania wywołania

Podstawowe funkcje
Panel strażaka jest modułem zdalnego sterowania
wyposażonym w specjalne przyciski i wskaźniki
przeznaczone dla strażaków. Moduł zdalnego
sterowania nie posiada elementów wyboru strefy (jak
w przypadku standardowego modułu RC), ale duże,
podświetlane przyciski.
Możliwe jest wprowadzenie lub potwierdzenie stanu
niebezpieczeństwa oraz potwierdzenie i zresetowanie
stanu awarii. Możliwe jest wyemitowanie komunikatów
alarmowych lub ostrzegawczych oraz wywołań na
żywo.
Miernik wysterowania z diodami LED wskazuje
obecność i poziom sygnału wywołań obecnych w
systemie. Wskaźniki awarii dokładnie informują o
awarii w systemie. Połączenie z dźwiękowym
systemem ostrzegawczym firmy Bosch odbywa się za
pośrednictwem standardowego ekranowanego kabla
CAT‑5 oraz złączy RJ45. Dostarczane w zestawie
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wsporniki montażowe mogą być również użyte do
montażu modułu do ściany z zachowaniem
odpowiedniej przestrzeni na dokonanie połączeń oraz
do każdej płaskiej powierzchni nad lub pod modułem.
Certyfikaty i świadectwa

Parametry mechaniczne
Wymiary

134 x 430 x 90 mm
(szerokość 19", wysokość 3U)

Masa

ok. 3 kg

Montaż

ścienny lub w szafie typu Rack 19”

Standardy
bezpieczeństwa

Zgodnie z EN 60065

Kolor

grafitowy

Odporność

Zgodnie z EN 50130-4

Parametry środowiskowe

Emisja

Zgodnie z EN 55103-1

Temperatura pracy

-10 ÷ +55°C

Ostrzeganie

Zgodnie z EN 54‑16/EN 60849

Temperatura przechowywania

-40 ÷ +70°C

Wilgotność względna

<95%

Region

Certyfikacja

Europa

CE

Zamówienia - informacje

CPD
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Polska

CNBOP

Zdalne sterowanie wszystkimi strefami
nagłośnieniowymi (all-call) EVAC z mikrofonem

Planowanie

Numer zamówienia LBB1995/00
Sprzęt
PLN‑VASLB‑NL Etykiety systemu VAS Plena, jęz. holenderski (10 elementów)

Język holenderski, zestaw 10 elementów, można
umieścić na panelu przednim
Numer zamówienia PLN-VASLB-NL

LBB 1995/00 – widok z tyłu
Dołączone części

PLN‑VASLB‑DE Etykiety systemu VAS Plena, jęz. niemiecki (10 elementów)

Język niemiecki, zestaw 10 elementów, można
umieścić na panelu przednim

Ilość

Element

1

LBB 1995/00 Panel strażaka dźwiękowego systemu
ostrzegawczego Plena

1

Wsporniki montażowe 19″

1

Mikrofon EMG z kablem

1

Klips mocujący mikrofonu EMG

1

Kabel CAT‑5 o długości 1 m

Numer zamówienia PLN-VASLB-DE
PLN‑VASLB‑FR Etykiety systemu VAS Plena, jęz. francuski (10 elementów)

Język francuski, zestaw 10 elementów, można
umieścić na panelu przednim
Numer zamówienia PLN-VASLB-FR
PLN‑VASLB‑SE Etykiety systemu VAS Plena, jęz. szwedzki (10 elementów)

Dane techniczne

Język szwedzki, zestaw 10 elementów, można
umieścić na panelu przednim

Parametry elektryczne*

Numer zamówienia PLN-VASLB-SE

Zasilanie

PLN‑VASLB‑PL Etykiety systemu VAS Plena, jęz. polski
(10 elementów)

Napięcie

24 VDC, +20% / -10%

Typowy pobór prądu

100 mA

Pobór prądu (test
wskaźników)

250 mA

Styki przekaźnika
priorytetowego

30 V, 1 A

Styki przekaźnika alarmowego

30 V, 1 A

* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-3

Język polski, zestaw 10 elementów, można umieścić
na panelu przednim
Numer zamówienia PLN-VASLB-PL
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Głośnik w obudowie metalowej
LBC 3018/01
www.boschsecurity.pl

LBC 3018/01 to profesjonalny głośnik w wytrzymałej i
estetycznej obudowie metalowej. Doskonale nadaje się
on do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych: w
biurach, szkołach, na parkingach, w centrach
handlowych i wszędzie tam, gdzie istnieje potencjalne
niebezpieczeństwo wystąpienia aktów wandalizmu.
W obudowie głośnikowej umieszczony jest głośnik 2membranowy o wysokiej efektywności
charakteryzujący się szerokim pasmem przenoszenia,
dzięki czemu nadaje się zarówno do odtwarzania
mowy jak i muzyki.
Podstawowe funkcje
Głośnik do emisji komunikatów ostrzegawczych został
zaprojektowany specjalnie z myślą o budynkach, w
których jakość działania systemu nagłośnieniowego
określona jest specjalnymi przepisami. Głośnik
LBC 3018/01, przeznaczony do stosowania w
dźwiękowych systemach ostrzegawczych, jest zgodny z
normą EN 54-24.
Głośnik posiada wbudowane zabezpieczenie, które w
przypadku pożaru i uszkodzenia głośnika nie
spowoduje awarii w obwodzie, do którego był
dołączony. W ten sposób zostaje zachowana
integralność systemu, co zapewnia poprawną pracę

u

Przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki

u

Wytrzymała obudowa metalowa

u

Montaż powierzchniowy i / lub płaski

u

Miejsce na montaż karty nadzoru poprawności
działania linii / głośnika

u

Certyfikat EN 54-24

pozostałych głośników w innych strefach i dalszą
możliwość informowania o sytuacji. Głośnik jest
wyposażony w ceramiczny zespół zacisków,
bezpiecznik termiczny i odporne na wysoką
temperaturę okablowanie.
Obudowa jest przystosowana do zamocowania w jej
wnętrzu opcjonalnej karty nadzoru poprawności
działania linii / głośnika.
Certyfikaty i świadectwa
Wszystkie głośniki firmy Bosch są skonstruowane w
sposób pozwalający na zapewnienie nieprzerwanej
emisji dźwięku o mocy znamionowej przez 100 godzin,
co jest zgodne z wymaganiami IEC 268‑5 (PHC). Firma
Bosch opracowała specjalny test symulujący
wystąpienie dodatniego sprzężenia akustycznego
(SAFE – Simulated Acoustical Feedback Exposure),
aby pokazać, że jej głośniki są w stanie emitować bez
uszkodzenia przez krótki czas moc dwa razy większą
od ich mocy znamionowej. Gwarantuje to
niezawodność działania nawet w warunkach
ekstremalnych, co prowadzi do większego zadowolenia
klienta, zapewnia dłuższy okres eksploatacji
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urządzenia i mniejsze prawdopodobieństwo
uszkodzenia lub obniżenia jakości reprodukowanego
dźwięku podczas użytkowania.
Standardy bezpieczeństwa

Zgodnie z EN 60065

Ostrzeganie

Zgodnie z EN 54‑24, BS 5839‑8 i
EN 60849

Odporność na wodę i kurz

Zgodnie z EN60529 IP32

Region

Certyfikacja

Europa

CE

Montaż powierzchniowy (na lewo) i płaski (na prawo)
Moduł posiada 3-stykowy zespół zacisków śrubowych
(łącznie z uziemieniem) do szeregowego
(łańcuchowego) łączenia okablowania. Cztery odczepy
na uzwojeniu pierwotnym transformatora
dopasowującego umożliwiają ustawienie maksymalnej
mocy wyjściowej na wartość znamionową, połowę tej
mocy, jedną czwartą lub jedną ósmą (w krokach co 3
dB).

CPD
Polska

CNBOP

Planowanie

C

C

Wymiary montażowe w mm

6W

-

3W

6W

3W
1.5W
0.75W 1.5W
0.75W
70V

100V

Schemat połączeń

2x ø20

Wymiary w mm
Obudowa głośnika jest przystosowana zarówno do
montażu powierzchniowego na ścianach, jak i montażu
płaskiego we wnękach ścian wykonanych z cegły lub
betonu. Tylna część obudowy głośnika umożliwia
dopasowanie otworów montażowych lub montaż z
wykorzystaniem puszek montażowych typu U40 lub
MK. Tylna część obudowy posiada również w górnej
części otwory do wyłamania, służące do
przeprowadzenia kabli połączeniowych. Dla wygody
tylna część obudowy jest połączona z przednią osłoną
ażurową za pomocą linki, dzięki czemu podczas
instalacji osłona może czasowo na niej wisieć.

Pasmo przenoszenia

4
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Napięcie znamionowe

70 / 100 V

Impedancja znamionowa

835 / 1667 Ω

Złącze

3-stykowy zespół zacisków
śrubowych

* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268‑5
Parametry mechaniczne
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)

195 x 260 x 80 mm

Ciężar

2,6 kg

Kolor

Biały (RAL 9010)

Wielkość głośnika

152,4 mm

Ciężar magnesu

150 g

Parametry środowiskowe
Charakterystyka kierunkowości (pomiar szumem
różowym)

Temperatura pracy

-25°C ÷ +55°C

Temperatura przechowywania

-40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna

<95%

250 Hz

500 Hz

1 kH
z

2 kH
z

4 kH
z

8 kH
z

SPL 1,1

84

93

94

97

97

93

SPL
maks.

92

101

102

105

105

103

Dobroć Q

2,5

3,3

7,9

8,5

12,9

14,2

Skuteczn
ość

0,32

2,2

4

7,1

5,6

2,5

1438

Kąt
promienio
wania (w
poziomie)

180

180

120

85

55

40

Bosch Security Systems BV
Kapittelweg 10, 4827 HG Breda, The Netherlands
10
1438-CPD-0202

Kąt
promienio
wania (w
pionie)

180

Pozostałe parametry są dostępne w raporcie z testu
CNBOP nr 4783/BA/10.

EN 54-24:2008

180

80

110

60

35

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings
Metal Cabinet 6 W
LBC3018/01
Type A

Tabela parametrów odniesienia
Dane techniczne

Zamówienia - informacje

Parametry elektryczne*

Głośnik w obudowie metalowej LBC 3018/01

Moc maksymalna

9W

Moc znamionowa (PHC)

6W

Odczepy mocy

6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Poziom ciśnienia akustycznego
przy mocy 6 W / 1 W (1 kHz, 1
m)

102 dB / 94 dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia
(-10 dB)

150 Hz – 20 kHz

Kąt promieniowania
przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

120° / 55°

6W
Numer zamówienia LBC3018/01
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LBC 3432/02 Kierunkowy projektor
dźwięku
▶ Doskonała reprodukcja mowy i muzyki
▶ Przystosowany do montażu płyty nadzoru
poprawności działania
▶ Montaż sufitowy (podwieszany) i / lub ścienny
▶ Wodo- i pyłoszczelność zgodnie z IP 66
▶ Zgodność z normą BS 5839-8

Model LBC 3432/02 to projektor dźwięku o mocy 20 W
przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki (tła
muzycznego) z wysoką jakością w różnorodnych
instalacjach nagłośnieniowych obiektów zamkniętych i
otwartych. Wytrzymała obudowa aluminiowa wykończona
jest w kolorze białym. Głośnik ma możliwość
przelotowego dołączania okablowania oraz miejsce na
płytkę nadzoru poprawności działania linii głośnikowej lub
głośnika. Głośnik może być również stosowany w
dźwiękowych systemach ostrzegawczych.

Podstawowe funkcje
Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest
specjalnie zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w
budynkach, gdzie wymagania dotyczące jakości systemu
komunikacji głosowej określone są w odpowiednich
przepisach. Projektor LBC 3432/02 jest przeznaczony do
stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych i
spełnia warunki brytyjskiej normy BS 5839-8.
Konstrukcja projektora dźwięku umożliwia dołączenie
opcjonalnej płyty nadzoru poprawności działania linii /
głośnika montowanej na zewnątrz urządzenia.

Głośnik posiada wbudowane zabezpieczenie, które w
przypadku pożaru i uszkodzenia głośnika nie spowoduje
awarii w obwodzie, do którego głośnik był dołączony. W
ten sposób zostaje zachowana integralność systemu, co
zapewnia poprawną pracę pozostałych głośników w
innych strefach i dalszą możliwość informowania o
rozwoju sytuacji. Głośnik posiada ceramiczny zespół
zacisków, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoką
temperaturę okablowanie.
Obudowa projektora dźwięku wykonana jest z
wytłaczanego aluminium wykończonego w kolorze białym.
Ażurowa osłona czołowa głośnika oraz wspornik
montażowy wykonane są z aluminium, co zwiększa ich
odporność na korozję.

Certyfikaty i świadectwa
Gwarancja najwyższej jakości
Wszystkie głośniki firmy Bosch są tak skonstruowane, aby
zapewnić nieprzerwaną emisję dźwięku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami IEC 268‑5 (PHC). Firma Bosch opracowała
specjalny test symulujący wystąpienie dodatniego
sprzężenia akustycznego (SAFE – Simulated Acoustical
Feedback Exposure), aby pokazać, że jej głośniki są w
stanie emitować bez uszkodzenia przez krótki czas moc

www.boschsecurity.pl
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dwa razy większą od ich mocy znamionowej. Zapewnia to
niezawodność działania nawet w warunkach
ekstremalnych, co daje większe zadowolenie klienta,
dłuższy czas życia urządzenia i o wiele mniejsze
prawdopodobieństwo uszkodzenia lub obniżenia jakości
odtwarzanego dźwięku podczas eksploatacji.

0
20W
10W

8

5W
2.5W

Region

Certyfikacja

Europa

CE

Polska

CNBOP

Schemat połączeń

Standardy bezpieczeństwa

zgodnie z EN 60065

EVAC

zgodnie z BS 5839‑8

Wodo- i pyłoszczelność

zgodnie z IEC 60529, IP 66

10dB

SPL(dB)

90

Planowanie

31.5 63

Montaż
Wytrzymały wspornik aluminiowy jest dostarczany w
zestawie i umożliwia łatwy montaż oraz kierowanie
projektora w dowolną stronę. Za pomocą tego wspornika
projektor może być też zawieszony pod sufitem.

250

500 1k
2k
Frequency (Hz)

4k

8k

16k

Pasmo przenoszenia

0˚
30˚

Regulacja mocy
Głośnik jest standardowo dostarczany wraz z 1metrowym, 6-żyłowym, ogniotrwałym kablem
połączeniowym, w którym każda żyła oznaczona innym
kolorem jest dołączona do różnych odczepów uzwojenia
pierwotnego transformatora. Drugi otwór w pokrywie
(standardowo zasłonięty zaślepką) umożliwia łatwe
wykonanie połączenia przelotowego.

125

0˚

0

30˚

-10
60˚

60˚
-20

90˚

90˚
-20

200
7.87

120˚

120˚

146
5.75

-10

132
5.20

150˚

250 Hz
500 Hz
1000 Hz

7
0.28

30.5 30.5
1.20 1.20
154
6.06

Wymiary w mm

Charakterystyka częstotliwości
mm
in

150˚

0
180˚

180˚
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
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Dane techniczne
Parametry elektryczne*
Moc maksymalna

30 W

Moc znamionowa

20 / 10 / 5 / 2,5 W

Poziom ciśnienia akustycznego
przy 20 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

105 / 92 dB (SPL)

Kąt zasięgu
przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

180° / 70°

Efektywne pasmo przenoszenia 150 Hz - 20 kHz
(-10 dB)
Napięcie znamionowe

100 V

Impedancja znamionowa

500 Ω

Złącze

ogniotrwały kabel o dł. 1 m

*) Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5
Parametry mechaniczne
Wymiary (śr. x dł.)

146 x 200 mm

Masa

2,6 kg

Kolor

biały (RAL 9010)

Materiał

aluminium

Parametry środowiskowe
Temperatura pracy

-25 ÷ +55°C

Temperatura przechowywania

-40 ÷ +70°C

Wilgotność względna

<95%

Zamówienia - informacje
LBC 3432/02 Kierunkowy projektor
dźwięku
20 W, biały (RAL 9010)

LBC 3432/02

www.boschsecurity.pl
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LBB 1935/20 Wzmacniacz mocy Plena
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Wzmacniacz końcowy LBB 1935/20 o dużej mocy 240
W posiada obudowę o wysokości 2U przystosowaną
do montażu wolnostojącego lub w szafie typu Rack
19". Wskaźniki LED umieszczone na płycie czołowej
sygnalizują stan wzmacniacza: zasilanie, poziom
wyjściowy oraz funkcje nadzoru. Wysokiej klasy
wzmacniacz spełnia wymagania różnorodnych
systemów nagłośnieniowych za zadziwiająco niską
cenę.
Podstawowe funkcje
Niezawodność
Wzmacniacz jest zabezpieczony przed przeciążeniem i
zwarciem. Sterowany termicznie wentylator chłodzący
zapewnia wysoką niezawodność przy dużej mocy
wyjściowej i niski poziom hałasu przy pracy z małą
mocą. Dodatkowo wzmacniacz posiada specjalne
obwody zabezpieczające przed przegrzaniem, które
odłączają stopień końcowy mocy w chwili, gdy
temperatura wewnątrz obudowy przekroczy określony
poziom z powodu niewystarczającego chłodzenia lub
przeciążenia. We wzmacniaczu stan przeciążenia jest
sygnalizowany wskaźnikiem LED na płycie czołowej.
Urządzenie może być zasilane z sieci energetycznej lub
w sytuacjach awaryjnych z akumulatorów 24 V z
układem automatycznego przełączania.

u

Wzmacniacz o mocy 240 W w obudowie o wysokości
2U

u

Certyfikat EN 54‑16 i zgodność ze standardem
EN 60849

u

Wyjścia linii głośnikowych 70 V / 100 V i 8 Ω

u

Dwa wejścia oraz przełączanie priorytetowe

u

Wejście dodatkowe 100 V na linii głośnikowej 100 V

W przypadku zastosowań ostrzegawczych
monitorowane są następujące funkcje wzmacniacza:
obecność zasilania sieciowego, obecność zasilania
akumulatorowego, obecność sygnału pilota, praca
wzmacniacza. Wskaźniki LED na płycie czołowej
sygnalizują stan nadzorowanych funkcji. W przypadku
ogólnych zastosowań w systemach nagłośnieniowych
można odłączyć sygnalizację LED nadzoru sygnału
pilota i stanu zasilania akumulatorowego. Do każdej
nadzorowanej funkcji przypisany jest przekaźnik
normalnie zasilany ('fail-safe'). Przekaźniki te są
zawsze aktywne, niezależnie od przełączników na
płycie tylnej.
Wejście
Wzmacniacz posiada dwa wejścia symetryczne ze
sterowaniem priorytetowym, każde z wyjściem
przelotowym. Umożliwia to łatwe i zautomatyzowane
przełączanie między np. lokalnym źródłem muzyki i
wywołaniem priorytetowym z systemu zdalnego.
Dodatkowe wejście linii 100 V umożliwia dołączanie
wzmacniacza w celu zwiększenia mocy systemu do linii
głośnikowej nawet w znacznej odległości od innych
wzmacniaczy.
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Regulator czułości wejściowej (poziomu wejściowego)
znajduje się na płycie tylnej urządzenia, co zapobiega
przypadkowej zmianie ustawień. Miernik wysterowania
VU (linijka LED) pokazuje aktualny poziom sygnału na
wyjściu wzmacniacza.
Wyjście
Wzmacniacz posiada wyjścia linii głośnikowych 70 V i
100 V do stałonapięciowego systemu głośnikowego
oraz wyjście niskoomowe do dołączania obciążenia 8
Ω.
Wzmacniacz LBB 1935/20 posiada dodatkowo dwa
oddzielne sterowane systemem priorytetowym wyjścia
100 V dla stref, w których emitowane mają być
wyłącznie wywołania z wejścia priorytetowego i dla
stref, do których nigdy nie są wysyłane wywołania
priorytetowe.
Elementy obsługi
Płyta czołowa

Płyta tylna
Regulacja poziomu wejścia 1
Regulacja poziomu wejścia 2
Przycisk zasilania
Wyłącznik zasilania sieciowego

Możliwości współpracy z innymi urządzeniami
Płyta tylna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certyfikacja

Europa

CE
CPD

Polska

CNBOP

Dołączone części
Ilość

Element

1

LBB 1935/20 Wzmacniacz mocy Plena

1

Kabel zasilania

1

Zestaw wsporników montażowych 19"

1

Instrukcja instalacji i obsługi

1

Kabel ze złączem XLR

Dane techniczne
Parametry elektryczne

• Wskaźnik wysterowania (diody LED oznaczające -20,
-6, 0 dB oraz włączone zasilanie)
• Wskaźnik zasilania akumulatorowego
• Wskaźnik przegrzania
•
•
•
•

Region

Priorytetowe wejście liniowe 1 (XLR / symetryczne)
Przelotowe wyjście liniowe 1 (XLR / symetryczne)
Programowane wejście liniowe 2 (XLR / symetryczne)
Przelotowe wyjście liniowe 2 (XLR / symetryczne)
Wyjściowe zaciski głośnikowe ze sterowaniem
priorytetowym
Zaciski zasilania 24 VDC
3 zaciski bezpośredniego wyjścia głośnikowego
2 zaciski wejściowe 100 V
Zacisk sterujący dostępności wejścia 2
Zacisk sterujący priorytetu wejścia 1
Zacisk uziemienia
Gniazdo sieci energetycznej

Certyfikaty i świadectwa

Zasilanie sieciowe
Napięcie

230 VAC, ±10%, 50 / 60 Hz

Prąd rozruchowy

9A

Maks. pobór mocy

760 VA

Zasilanie rezerwowe
Napięcie

24 VDC, +15% / -15%

Maks. pobór prądu przy
zasilaniu akumulatorowym

11 A

Parametry użytkowe
Moc wyjściowa (rms / maks.)

240 / 360 W

Zmniejszenie mocy przy
zasilaniu akumulatorowym

-1 dB

Pasmo przenoszenia

50 Hz - 20 kHz (+1 / ‑3 dB
przy ‑10 dB przy znam. sygnale
wyjściowym)

Zniekształcenia

<1% przy znamionowej mocy
wyjściowej, 1 kHz

Stosunek sygnał / szum
(płasko przy maks. głośności)

>90 dB

Wejścia liniowe

2x

Złącze

3-stykowe złącze XLR, symetryczne

Standardy
bezpieczeństwa

Zgodnie z EN 60065

Odporność

Zgodnie z EN 50130‑4

Czułość

1V

Emisja

Zgodnie z EN 55103-1

Impedancja

20 kΩ

Ostrzeganie

Zgodnie z EN 54‑16/EN 60849

CMRR

>25 dB (50 Hz - 20 kHz)

Wzmocnienie

40 dB

Wejście 100 V
Złącze

śrubowe, asymetryczne
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Czułość

100 V

Wilgotność względna

<95%

Impedancja

330 kΩ

Poziom hałasu wentylatora

Liniowe wyjście przelotowe

2x

<48 dB SPL w odległości 1 m od
źródła

Złącze

3-stykowe złącze XLR

Zamówienia - informacje

Poziom znamionowy

1V

LBB 1935/20 Wzmacniacz mocy Plena

Impedancja

bezpośrednie dołączenie do wejścia
liniowego

Wyjścia głośnikowe

3x

Złącze

Zaciski śrubowe, bez połączenia z
masą

Wyjście bezpośrednie

100 V, 70 V, 8 Ω

Tylko priorytet (z wejścia 1)

100 V lub 70 V wybierane
wewnętrznie

Tylko muzyka (bez priorytetu)

100 V lub 70 V wybierane
wewnętrznie

Pobór mocy
Zasilanie sieciowe
Moc maksymalna

451 W

-3 dB

340 W

-6 dB

244 W

Sygnał pilota*

55 W

Stan bezczynności

16 W

Zasilanie 24 V
Moc maksymalna

12,1 A (290 W)

-3 dB

11,4 A (274 W)

-6 dB

8,1 A (194 W)

Sygnał pilota*

1,7 A (41 W)

Stan bezczynności

0,3 A (7 W)

* 20 kHz, -20 dB przy maksymalnym obciążeniu
głośnika
Parametry mechaniczne
Wymiary (wys. x szer. x gł.)

100 x 430 x 270 mm
(szer. 19", wys. 2U, z nóżkami)

Masa

ok. 12,5 kg

Montaż

wolnostojący, w szafie typu Rack 19"

Kolor

grafitowy

Parametry środowiskowe
Temperatura pracy

-10 ÷ +55°C

Temperatura przechowywania

-40 ÷ +70°C

wzmacniacz mocy 240 W w obudowie 19" i wysokości
2U do mocowania w szafie lub na stole.
Numer zamówienia LBB1935/20
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ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER
AUDIO I DANYCH
TA-110

Światłowodowe konwertery TA-110 realizują niezawodną oraz
stabilną cyfrową transmisje audio i danych poprzez jedno- lub
dwuwłóknową linie światłowodową pomiędzy sterownikiem dźwiękowym
LBB 1990/00 i pozostałymi składnikami dźwiekowego systemu
ostrzegawczego Plena firmy Bosch:
• stacją wywoławczą LBB 1956/00 lub
• routerem LBB 1992/00 lub

DANE TECHNICZNE

Interfejs światłowodowy
• 1310nm, WDM
1310/1550nm, SC
• SM, 9/125 μm lub MM,
50/125 μm , 62,5/125 μm
• Zasięg: 900m dla 50 kbits/s
w sieci CAN

• panelem strażaka LBB 1995/00.
Zastosowanie łączy światłowodowych jako medium transmisyjnego
zapewnia całkowitą izolację galwaniczną pomiędzy elementami
systemu oraz odporność na zakłócenia występujące na drodze
przesyłowej.
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa oraz wysoką jakość
realizowanych połączeń, konwertery zostały wyposażone w dwa porty
optyczne, które zapewniają pełną protekcję - przełączanie pomiędzy
liniami światłowodowymi następuje w momencie uszkodzenia jednej
z nich lub utraty synchronizacji pomiędzy konwerterami.
Dodatkowo konwertery zostały wyposażone w wyjścia styków
alarmowych, które mogą zostać użyte do przesyłania sygnalizacji
w kierunku sterownika dźwiękowego LBB 1990/00 w przypadku
awarii linii światłowodowych lub braku komunikacji z urządzeniem
w oddalonych lokalizacjach.
Diody LED umieszczone na przednim panelu konwertera sygnalizują
następujące stany:
• obecność napięcia zasilania,

Interfejs danych i audio
• Dane: 1x CAN, 3x contactclose
• Audio: mono
• Złącza: RJ-45 (4-parowa
skrętka ekranowana STP
kat.5), śrubowe
Wymiary
• 105x36x200mm; 0,6 kg
Parametry środowiskowe
• Temperatura pracy
-5°C do +40°C
• Wilgotność ≤80% dla 20°C
Zasilanie
• 24 V DC, 180mA

• zaniku sygnału optycznego,
• utratę synchronizacji między dwoma konwerterami.

LANEX S.A.
ul. Ceramiczna 8
20-150 Lublin, Poland
tel. +48 81 444 10 11
fax. +48 81 740 35 70
e-mail: info@lanex.pl
www.lanex.pl
Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany parametrów nie pogarszających
walorów użytkowych urządzeń.
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Building Technologies

EC Declaration of Conformity
Deklaracja Zgodności
Nr OP720 V1.1.1

Siemens Switzerland AG, Industry Sector Building Technologies Division,
Fire Safety Systems & Products, Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug, Szwajcaria
oświadczamy niniejszym jako producent, że poniższy wyrób jest zgodny z wymaganiami
i postanowieniami poniższych norm i dyrektyw
_

Optyczczna czujka dymu OP720
Dyrektywa

Norma

Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003

Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE

EN 61000-6-3:2007

Wyroby budowlane 89/106/WE

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

Wyroby budowlane 89/106/WE

EN 54-17:2005

Numer Certyfikatu Zgodności WE:
0786-CPD-20713

CH6301 Zug, 26-05-2009

Strona 1 z 1
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Deklaracja Zgodno ci WE
Nr FDCIO221 V 1.1.1
Producent:

Siermens Schweiz AG
Industry Sector Building Technologies Division
Fire Safety Systems & Products

Adres:

Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug / Szwajcaria

Opis produktu:

Moduł wej / wyj

FDCIO221

Wymieniony powy ej produkt we wprowadzonej przez nas formie odpowiada nast puj cym Dyrektywom
Europejskim:
89/106/EWG (CPD)

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbli enia przepisów prawnych i
administracyjnych pa stw członkowskich dotycz cych wyrobów budowlanych

2004/108/WE (EMC) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli enia
ustawodawstw
Pa stw
Członkowskich
odnosz cych
si
do kompatybilno ci
elektromagnetycznej
Data pierwszego oznakowania CE: 2009
Zgodno

z dyrektywami wykazano poprzez dotrzymanie nast puj cych norm:

Numer referencyjny

Data wydania

Numer referencyjny

Data wydania

EN 54-17
EN 54-18

2005
2005

EN 50130-4
EN 61000-6-3

1995+A1:1998+A2:2003
2007

Zgodno

z rozdziałem III Dyrektywy dotycz cej produktów budowlanych 89/106/EWG została potwierdzona

certyfikatem zgodno ci CE numer:
CH-6301 Zug, 2009-05-19

0786-CPD-20710

Deklaracja Zgodno ci WE
230997_CE-Checklist_FDCIO222_MP20.xls V1.1.1
Producent:

Siermens Schweiz AG
Industry Sector Building Technologies Division
Fire Safety Systems & Products

Adres:

Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug / Szwajcaria

Opis produktu:

Moduł wej / wyj

FDCIO222

Wymieniony powy ej produkt we wprowadzonej przez nas formie odpowiada nast puj cym Dyrektywom
Europejskim:
89/106/EWG (CPD)

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbli enia przepisów prawnych i
administracyjnych pa stw członkowskich dotycz cych wyrobów budowlanych

2004/108/WE (EMC) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbli enia
ustawodawstw
Pa stw
Członkowskich
odnosz cych
si
do kompatybilno ci
elektromagnetycznej
2006/95/WE (LVD)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw pa stw członkowskich odnosz cych si do sprz tu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre lonych granicach napi cia
Data pierwszego oznakowania CE: 2005

Zgodno

z dyrektywami wykazano poprzez dotrzymanie nast puj cych norm:

Numer referencyjny

Data wydania

Numer referencyjny

Data wydania

EN 54-17
EN 54-18

2005
2005

EN 50130-4
EN 61000-6-3
EN60950-1

1995+A1:1998+A2:2003
2007
2006

Zgodno

z rozdziałem III Dyrektywy dotycz cej produktów budowlanych 89/106/EWG została potwierdzona

certyfikatem zgodno ci CE numer:
CH-6301 Zug, 2009-05-20

0786-CPD-20447

Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego
05-420 Józefów k. Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

BOSCH
Technologia bliżej nas

Bosch Security Systems /
Robert Bosch Sp. z o.o.

CNBOP

02 - 822 Warszawa, ul. Półeczki 3

CERTYFIKAT KOMPETENCJI
Nr KNP 6/252/2009
Potwierdza się, że

Pan Dorian ŚLEDŹ
zdał(a) egzamin kompetencyjny i jest uprawniony(a)
do projektowania, instalacji i konserwacji systemów
SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO,
w szczególności firmy ROBERT BOSCH Sp. z o. o.

ert Bosch Sp. z o. o.

Dyrek
mł. bryg.

Józefów, październik 2009 r.
CNBOP
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/ Otwocka
tel +48 (22) 76 93 200. 300, fax: +(48 22) 76 93 356
e-mail: cnbop@cnbop.pl www cnbop.pl
Regon 000591685, NIP: 532-18-29-288. KRS: 0000149404

ROBERT BOSCH
ul. Półeczki 3, 02 - 822 Warszawa
tel. +48(22)71541 52, fax+48 (22) 71541 05/06
e-mail: secuntysvstems@pl bosch.com, www.boschsecurilv.Di
NIP: 526-10-27-992, KRS: 0000051814
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Michal

Nowaczek

przedstawiciel

firmy:

MICH-TECH Nowaczek Michal
uf. CZfstochowska 22/9
80-180 Gdansk

ukonczyl organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorow kurs dla projektantow i instalatorow systemow
zabezpieczajqcych
przed przest?pczosciq
i poiarem obiekty
zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzqce publiczne zbiory
dobr kultury.

KIEROW

IK KURSU

ZASTf;PCA DYREKTORA
NARODOWEGO
I STYT T M ZEAL
IOCHRO
Y ZBIOROW

~c

••

Piotr Ogrodzki

Stawomir Kocewiak

Warszawa, 27 pazdziernika 2011 r.

Program kursu zaakceplowany przez Minislerstwo Kullury i Dziedzlclwa Narodowego
Zaswiadczenie nr xxxv /28 waine do dnia 31.12.2015 r.

ICTWA

PKN-CEN/TS 54-14:2006
PN-EN 60849

CERTYFIKAT PROJEKTU
Temat/Obiekt chroniony: Muzeum Rybołówstwa w Helu, Bulwar Nadmorski 2, Hel
[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb ewidencyjny Hel, powiat Puck]

Nazwa projektanta:
mgr Michał Nowaczek

upr.

TECHOM, PROJEKTANT KL SA-4, NR 1988/P/2012,
NIMOZ zaświadczenie XXXV/28

mgr inż. Dorian Śledź

upr. CNBOP KNP 6/252/2009

mgr inż. Karol Śledź

upr. CNBOP KNP 2/39/2008

Zgodnie z zaleceniami w PKN-CEN/TS 54-14:2006 i PN-EN 60849, projekt objęty
niniejszym certyfikatem został zakończony i w części rysunkowej zawiera rysunki o
numerach: P1 do P7.
Niniejszym oświadczam, że instalacja systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego
systemu ostrzegawczego w powyższym obiekcie zostały zaprojektowane przez nas, oraz
że instalacja jest zgodna z właściwymi zaleceniami podanymi w PKN-CEN/TS 54-14:2006
i PN-EN 60849, z wyjątkiem odstępstw, uzgodnionych stosownie do normy PKN-CEN/TS
54-14:2006 i PN-EN 60849 i wymienionych poniżej.

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji i data ...........................................

Informacje dodatkowe:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

PKN-CEN/TS 54-14:2006
PN-EN 60849

CERTYFIKAT MONTAŻU
Temat/Obiekt chroniony: Muzeum Rybołówstwa w Helu, Bulwar Nadmorski 2, Hel
[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb ewidencyjny Hel, powiat Puck]

Zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TS 54-14:2006 i PN-EN 60849 prace objęte niniejszym
certyfikatem zostały zakończone i w części rysunkowej projektu powykonawczego
pokazane na rysunkach o numerach: ................................
Niniejszym oświadczam(-y), że instalacja systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego
systemu ostrzagawczego w powyższym Obiekcie została wykonana przeze mnie (przez
nas), zgodnie ze specyfikacją projektową i zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 i
PN-EN 60849.

Podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie instalacji

Stanowisko .........................................................................Data............................................

Za i w imieniu..........................................................................................................................
................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

PKN-CEN/TS 54-14:2006
PN-EN 60849

PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA I PRÓB ODBIORCZYCH
Temat/Obiekt chroniony: Muzeum Rybołówstwa w Helu, Bulwar Nadmorski 2, Hel
[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb ewidencyjny Hel, powiat Puck]

Uruchomienie i próby odbiorcze instalacji przeprowadził (-a) (Nazwa firmy)..........................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam(-y), że przeprowadziłem (-liśmy) próby instalacji systemu
sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w powyższym obiekcie,
zgodne ze specyfikacją projektową, oraz że poddane próbom instalacje są zgodne z
właściwymi zaleceniami normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 i PN-EN 60849, z wyjątkiem
odstępstw wymienionych poniżej.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i próby odbiorcze instalacji

Stanowisko .........................................................................Data............................................

Za i w imieniu..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Szczegóły odstępstw od zaleceń PKN-CEN/TS 54-14:2006 i PN-EN 60849 (lub numery
dokumentów, w których podano szczegóły):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

