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  ذو ارتفاع منخفض جدَا , حديث  •
ان  • صميم المك ع ت تالئم م ي

ر  ه بحيث يمكن تغيي المرآب في
 لونه 

  مبتكرة إقفالتقنية  •
 وثوقية عالية  •
ساسات  • ع الح ل أداء جمي يماث

    LSNبتقنية 
  
  
  
  
  

  

   بمعظم  FAP-500تفي سلسلة حساسات الحريق من طراز
ص  رًا لت ة نظ ات الجمالي نخفض المتطلب اع الم ميمها ذو االرتف

ا            ,جدًا فضًال  ,  حيث تبدو بشكل مسطح مع السقف عند تثبيته
  .عن إمكانية تغيير لونها أيضًا 

ساس   وفر الح رازين  FAP-500يت رازاألول ,  بط الط
ضوء و    شار ال ة انت د تقني ق يعتم ساس حري اني ح راز الث  الط

سس    دات التح دد وح ق متع ساس حري سس   ح دة تح ذو وح
افية ل از إض ن و . لغ ضاء  يمك وع بإصدارات بي ل ن وفير آ ت

   . الحساس لتغيير لونحلقاتاللون أو شفافة مع 
  

  :األداء 
راز  ن ط ساسات م س للح سطح األمل سهم ال  FAP-500 ي

ة ذه  وإمكاني ي جعل ه سقف ف ى ال شكل مسطح عل ا ب ترآيبه
ات   اآن ذات المتطلب ة   األجهزة مثالية للترآيب في األم الجمالي

ة في            با. العالية   ذه الحساسات مثالي إلضافة إلى ذلك، تعتبر ه
ي اطق الت ار و     المن ن الغب رة م ة آبي ود آمي ا وج ع فيه ُيتوق

اف  سبة  . األلي ة بالن ساسات واألغطي ذه الح وفير ه تم ت ي
ة    مع حلقات" شفافة اللون "لإلصدارات  ملونة  مطبوعة قابل

ا بح 16للعكس والتي توفر إمكانية االختيار من بين   يث   لوًن
  .تناسب األلوان الخاصة بكل مكان 

  
 :اإلشاراة  تقنية التحسس  ومعالجة

ع  ساساتجمي سلةالح ي سل دتي  FAP-500  ف زودة بوح م
وث  تحسس ضوئيتين دد   . ووحدة تحسس للتل و الحساس المتع
ًضا  FAP-OC-500   وحدات التحسس بوحدة   يتم تزويده أي
  .تحسس للغازات

 WinPara استخدام برنامجالحساسات الفرديةيمكن أن تبرمج ب
شكل       .  LSN  من خالل  ع إشارات الحساس ب ل جمي تم تحلي وي
ا ببعضها   , إلكترونات اإلشارة الداخلية  دائم بواسطة ويتم ربطه

   .تطويرها بشكل خاص  البعض من خالل خوارزميات تم
دة التحسس  ضوئية ووح ط وحدات التحسس ال ق رب وعن طري

تج      OCاستخدام الحساس    الغازية، يمكن ي ين اآن الت   في األم
ال      فيها آميات قليلة من الدخان ة نتيجة لألعم واألبخرة واألترب

ا   ائي     . التي تجري فيه شكل تلق ذار ب شغيل اإلن تم ت ا    وي ط إذا م فق
ع              تطابقت ترآيبة اإلشارة مع مخطط الخصائص الخاص بموق

م ذي ت ب ال داده  الترآي ام و إع ب النظ اء ترآي اره أثن , اختي
  .الكاذبة ذا يعطي قدرة آبيرة للتخلص من اإلنذاراتوبالتالي ه

من شروط إصدار اإلنذار، يتم إصدار إشارة       % 50وعند تحقق   
ة ذار تمهيدي ل اإلن داث   (  قب جل األح رة س ي ذاآ ا ف شار إليه ُي

 ) .للوحة إنذار الحريق 
  

  

  
FAP-500  

   األوتوماتيكيLSNحساس حريق 
 أنظمة الحريق
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  )وحدة التحسس الدخانية(وحدة التحسس الضوئية 
ضوئي   ساس ال ل الح ا ) 1(يعم شتت  وفًق ضوء الم ة  ال . لطريق

على إرسال   )LEDs )3 حيث تعمل العناصر المرسلة للضوء 
 ) .7(الضوء  الضوء بزاوية معينة إلى منطقة تشتيت

   

  

ات   ضوء بواسطة جزيئ شتيت ال تم ت ق، ي شوب حري ة ن ي حال ف
دخان ضوئية  , ال ات ال ضوء بالثنائي صطدم ال ول ) 2(في ي تح الت

 .ئية نسبية آهربا مقدار الضوء إلى إشارة

 

  

  

  

  

  

ويتم ترشيح تأثيرات التداخل من ضوء النهار و مصادر اإلنارة          
رى  وئي باألخ ح ض تخدام مرش ي , اس يح اإللكترون , و الترش

ار  :ثبات الضوء المحيط     (.والتحويل ذي المرحلة الثابتة   اختب
  DIN EN 54-7 )السطوع

ضوء  و الثنائي    شعة لل ع العناصر الم ي جمي تحكم ف تم ال  اتي
دارة       الل ال ن خ صل م شكل منف ساس ب ة للح ضوئية المتنوع ال

وبالتالي يتم إنتاج ترآيبات إلشارات     . اإللكترونية لهذا الحساس    
شاف       ة الآت دخان،   مستقلة عن بعضها ومناسبة بصورة مثالي ال

داخل األخرى              مما يتيح إمكانية التمييز بين الدخان وعناصر الت
لى ذلك، يتم تقييم الخصائص  باإلضافة إ). والكائنات الحشرات(

ين إشارات   ق و     الزمنية واالرتباط ب ضوئية للحري الحساسات ال
  .اآتشاف التداخل 

باإلضافة إلى ذلك، يتيح التحقق من صحة اإلشارات المتنوعة          
ة و       إمكانية دارات اإللكتروني ل ال شاف األخطاء في تحلي في  اآت

  .LEDsالثنائيات الضوئية  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  CO) (وحدة التحسس الكيميائية  ووحدة تحسس الغازات 
ازات   دة تحسس الغ شف وح سيد ) 4(تكت سية أول أآ صفة رئي ب

ًضا   (CO1) الكربون الذي ينتج عن الحرائق، ولكنها تكتشف أي
   .(NO1) وأول أآسيد النيتروجين (H) الهيدروجين

ون            ومبدأ القياس األساسي ف      سيد الكرب سد أول أآ ك هو تأآ ي ذل
 ,الكهربائي والتيار القابل للقياس الذي ينتج عن ذلك على القطب

  .متناسبة مع ترآيز الغاز  وتكون قيمة إشارة وحدة التحسس
رات          اف المتغي وتوفر وحدة تحسس الغاز معلومات إضافية إليق

 .بشكل موثوق به الكاذبة
اس      ويتم مراقبة وحدة تحسس أول أآسيد        ق قي الكربون عن طري

ه ،  . الداخلية المكثفة فإذا آانت المكثفة خارج النطاق المسموح ب
وفي هذه األثناء، . إنذار الحريق يتم إظهار رسالة خطأ في لوحة

  آجهاز اآتشاف للضوء بشكل طبيعييستمر الحساس في العمل
  .المشتت فقط

  
  وحدة تحسس التلوث

سا  طح الح ي س وث ف ة التل اس درج تم قي ستمر ي شكل م س ب
شار   , ) 6(وحدة تحسس التلوث  بواسطة ثم يتم تقييم النتيجة، وي

   .إنذار الحريق إليها في ثالث مراحل على لوحة
ة                    ة  الحدي  و يؤدي  تلوث  سطح  الحساس  إلى  تغير في  القيم

ة    ( دارة المغلق ة ال أ في       ) تصحيح قيم ى إشارة خط ؤدي إل ا ت آم
  .حالة التلوث الشديد

 
  LSN اءخصائص أد

ساسات   ى أن ح افة إل ا FAP-500باإلض ع مزاي وفر جمي    ت
ا   ة من خالل        LSN . تكنولوجي ات التالي راءة البيان ه يمكن ق فإن

  :لكل حساس  WinPara برنامج
 . الرقم التسلسلي •
   . درجة تلوث القسم الضوئي •
   .ساعات العمل  •
   .القيم التماثلية الحالية •

ذي       ذار سيظهر       في حالة حدوث إنذارفإن الحساس ال  أصدر اإلن
 .لوحة إنذار الحريق  على

ى       ة عل ة بحيث تظهر األخطاء التالي لوحة   للحساس مراقبة ذاتي
  :إنذار الحريق 

ات   • د الثنائي ل أو أح ات التحلي شل إلكتروني  LEDsف
 . على وحدة التحسس الضوئية

  )الذي يمنع صدور اإلنذارات الخاطئة(التلوث الشديد  •
ون فشل وحدة تحسس أول أآس  •  FAP-OC) يد الكرب

500).  
 
 

   
 
 
 
 
 

ات             • دخل أشخاص أو حيوان يجب توخي الحذر أن ال ي
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  :لألداء  إضافية خصائص
ى الحساس من ة عل شغيل المختلف ى حاالت الت ارة إل تم اإلش  ي

في حالة صدور إنذار، يومض . واضح ذي لونين LED خالل 
 .األحمر باللون LED جهاز

  .لإلنذار الخارجي  LED آما يمكن وصل مؤشر
دارة المفتوحة    LSN يتم الحفاظ على سالمة حلقة في ظروف ال

  .ام العوازل الخطية الداخلية الدارة المقصورة باستخد أو
 يوفر قفل الحساس المبتكر، الذي يعمل على مبدأ النقر والقفل ،

سيط              شكل سريع وب تبداله ب ا  . إمكانية إدخال الحساس أو اس وإنن
تخدام أداة ك نوصي باس م  FAA-500-RTL الف د ت ي ق والت

   .تطويرها بشكل جيد ،  وخاصة في حاالت األماآن مرتفعة
ار آما يتوفر مح  ى   ,  FAA-500-TTL ول االختب باإلضافة إل

ات  اطيس وملحق افية  المغن صيانة اإلض ار  ال سماح باختب  لل
   .الحساس بشكل مناسب 

  
 :شهادات التصديق و الموافقات 

  . التقدم للحصول عليهتم  :VdS تصديق
   .عليه التقدم للحصولتم  :UL تصديق

  
  :مالحظات الترآيب و اإلعداد للعمل 

يلها  • ن توص ات  يمك راز  LSN  بلوح ن ط   : م
BZ 500 LSN,EZ 2000 LSN,UGM 2020و

ا           تقبال الخاصة به باللوحات األخرى أو بوحدات االس
 . في ظروف توصيل مماثلة

ا   FAP-O 500 مثل FAP-OC 500 تم تصميم • وفًق
: آما ورد في   إلرشادات أجهزة االآتشاف الضوئية ؛

DIN VDE 0833و ,الجزء الثاني VDS 2095: 
  . 2  متر120مساحة لمنطقة المراقبة أقصى  -
   . متر16أقصى ارتفاع للترآيب  -
د • ي قواع     ها الخاصةيجب ترآيب الحساسات  ف

FAA-500" " . ،ك ى ذل يجب ترآيب  باإلضافة إل
ة        سقفية الخلفي ة الترآيب ال  قاعدة الحساسات في علب

FAA-500-BB ي أو ة  ف ب الحائطي ة الترآي علب
 . FAA-500-SB :الخلفية 

ر مصممة لالستخدام     FAP-500  الحساسات إن • غي
  . الخارجي

ا      ) 3(يجب ترك مساحة دائرية      •  50يبلغ نصف قطره
 ) .السقف= 2( ؛)1(سم خالية أسفل الحساس 

 

  

  

  

  

 

ذه المساحة   آبيرة أو نباتات أو أية شيء في ن ال وأ, ه
 .يتم تغطية أية جزء من سطح الحساس 

يجب ترآيب الحساس في أماآن عالية بحيث ال يمكن           •
ده   سها بي د أن يم صح . ألح ذلك نن ى   ل تعمال أدن باس

  . متر3اع للترآيب بحيث يكون ارتف
في الغرف    FAP-500 ال يجوز ترآيب الحساسات    •

ات عن       ل البيان ا نق تم فيه ي ي ق األشعة تحت     الت طري
شدة      ال، في الغرف          (الحمراء عالية ال ى سبيل المث عل
ى وي عل ي تحت راء  الت ت الحم عة تح ة األش أنظم

  ) .للمترجمين
ضها إ     • تم تعري ى يجب ترآيب الحساسات بحيث ال ي ل

  .أية أشعة شمس مباشرة
ن   • ل ع سافة ال تق اد بم ب االبتع ن 50ويج م ع  س

ال يجوز ترآيب الحساسات ضمن مخروط   . المصابيح
  .من ضوء المصابيح 

 . متر في الساعة20: أقصى سرعة هواء مسموح بها •
ة   • ان المحلي بكة األم ة ش ي أنظم رًا  LSN ف ، و نظ

وصيل حتى  الطاقة ، فإنه يمكن ت    تها على اإلمداد ب   لقدر
ة     28 ي الحلق صى ف د أق ساس آح ط  , ح ي الخ أو ف

  LSN . األصلي من خالل آابل

  

  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

500-FAP حساس حريق LSN                                       األوتوماتيكي .    

  الحساس .1
  السقف .2
 المسافة الدائرية .3
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  المواصفات التقنية 

500-FAP حساس حريق LSN                                         األوتوماتيكي .  

 : FAP-O 500 /FAP-O 500-P حساس ضوئي دخاني 
: FAP-OC 500 / FAP-OC 500-P دخاني/  حساس ضوئي آيميائي  

  مبدأ االآتشاف
FAP-O 500(-P) قياس الضوء المشتت               

FAP-OC 500(-P)معَاوقياس غاز االحتراق            قياس الضوء المشتت  
  

  الميزات الخاصة
  FAP – 500                    جميع حساسات 

 اآتشاف التلوث                                   - 
 )الجزء الضوئي(المغلقة  تصحيح قيمة الدارة -                                   

   ت العمل ودرجةيمكن قراءة الرقم التسلسلي وساعا                                   - 
  والقيم التماثلية الحالية       ) القسم الضوئي(                                     التلوث 

 باإلضافة إلى ذلك، من أجل 
FAP-OC 500 –P :   

  المغلقة في جزء وحدة تحسس   تصحيح قيمة الدارة-                                  
  .                                      الغاز 

  VDC  33 إلى  VDC 20جهد التشغيل                    من 
  ميللي أمبير  3.5 استهالك التيار               

  : بلونين LEDإظهار مستقل                  ثنائي باعث للضوء 
 )إنذار(أحمر                                  -
  )وضع االختبار( أخضر                                 -

   مخرج اإلنذار                عن طريق آلمة بيانات من خالل خط إشارات ذي
                                    سلكين

 من   فولت0مخرج المؤشر             يقوم الُمجِمع المفتوح بتوصيل تيار بفرق جهد 
   ميللي 15 آيلو أوم، وتبلغ شدته 1.5                 خالل مقاومة تبلغ               

  أقصى                                أمبير آحد
 حساسية االستجابة

 وحدة تحسس الضوء
- FAP-O 500 –P      < 0.18 متر/ديسيبل (EN 54-7) 

- FAP-OC 500 –P    < 0.36 متر/ديسيبل (EN 54-7) 
  المليون از          في نطاق جزء فيوحدة تحسس الغ

 متر مربع آحد أقصى  120منطقة المراقبة            
  (VdS )                                 قم بمراعاة إرشادات 

  
  

  متر آحد أقصى      16 أقصى ارتفاع للترآيب
  بعيًدا عن متناول األيدي       أدنى ارتفاع للترآيب 

  
-FAA-500 الخلفية لسقف باستخدام علبة الترآيب السقفيةترآيب مسطح على ا

BB  
 د أقصىآح ملليمتر  32   المستعار السقف ةآاسم -
 ) ملليمتر5+ملليمتر إلى  1-(ملليمتر  130  فتحة الترآيب المطلوبة   -
  مترسنتي 11  الترآيب             ارتفاع -

 متر 0.5 أدنى مسافة إلى المصابيح  
 متر في الساعة  20 المسموحة   سرعة الهواء 

  

  

 

 

  

 وح بهادرجة حرارة التشغيل المسم
- FAP-O 500 -P                -20  درجة مئوية65+مئوية إلى  

- FAP-OC 500 –P             -10 درجة مئوية +50 مئوية إلى  

  )بدون تكثف (%95 الرطوبة النسبية المسموح بها        

 EN 60529 فئة الحماية
- FAP-O 500 –P                  IP 53 

- FAP-OC 500 –P                IP 33  

 DIN EN 50130-4 و VdS 2110 الحصانة من التداخل                  بناًء على
 UL 268                                           و

 األبعاد
 ملليمتر 55 × 133الحساس                               -
 ملليمتر 55 × 150غطاء                   الحساس ذو -
  ملليمتر 70 × 150الحساس ذو غطاء وقاعدة          -

  مواد التغليف                            آربونات متعددة

  اللون

 RAL 9003،   بيضاء                    الحساس         -
  األمامية للحساس الطبقة -

- FAP 500                         بيضاء غير المعة 
- FAP 500-P       رمادي فضي/               شفاف  

  

  بدون مواد التعبئة/الوزن                                  مع

  جم345/جم   165الحساس                           -
  جم 60/جم     30حلقة مشذبة                     -

  

 

 

 

  

  


