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• Moderní, ultra tenký design
• Ladí s okolním interiérem použitím 

barevně tónovaných prstenců
• Hladký, snadno udržovatelný 

povrch hlásiče
• Inovovaný zádržný mechanismus
• Vysoká spolehlivost
• Veškeré funkce technologie LSN

Hlásiče požáru řady FAP-500 splňují nejnáročnější estetické 
požadavky díky svému ultra tenkému designu, který 
umožňuje zápustnou montáž do stropu a možnost barevného 
tónování. Hlásič FAP-500 je k dispozici jako požární hlásič 
rozptýleného světla nebo jako vícesenzorový hlásič 
s doplňkovým plynovým senzorem. Jednotlivé typy jsou 
dodávány v bílé nebo průhledné verzi s barevně tónovanými 
prstenci.

Funkce

Díky hladkému povrchu hlásiče a zápustnému připevnění ke 
stropu jsou hlásiče FAP-500 ideální pro použití v prostorách 
vyžadujících splnění nejnáročnějších estetických požadavků. 
Tyto hlásiče jsou navíc ideální pro použití v oblastech, kde lze 
očekávat zvýšený výskyt prachu a vláken. 
Hlásiče a kryty v „průhledné verzi s barevnými prstenci“ jsou 
vždy dodávány jako komplet s vyměnitelnými potištěnými 
barevnými prstenci, které nabízí výběr ze 16 barev pro 
individuální barevné ladění. 

Technologie senzorů a zpracování signálů
Všechny hlásiče řady FAP-500 jsou vybaveny dvěma 
optickými senzory a senzorem kontaminace. Vícesenzorový 
hlásič FAP-OC-500 je navíc vybaven plynovým senzorem.

Jednotlivé senzory lze naprogramovat pomocí softwaru 
WinPara prostřednictvím sítě LSN. Všechny signály senzorů 
jsou neustále analyzovány interní signálovou elektronikou 
a jsou vzájemně propojeny prostřednictvím speciálně 
vyvinutých algoritmů. 
Při propojení optických senzorů a plynového senzoru lze 
hlásič OC použít také v místnostech, ve kterých při práci 
vzniká malé množství kouře, páry či prachu. Alarm se 
automaticky spustí pouze v případě, že kombinace signálů 
odpovídá charakteristickému diagramu umístění instalace, 
který byl vybrán během konfigurace. Tím je dosaženo 
výrazně vysoké tolerance pro nežádoucí poplachy.
Jakmile je dosaženo 50 % prahové hodnoty alarmu, je 
signalizován předběžný poplach (uvedený v paměti protokolu 
událostí požární ústředny).
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Optický senzor (hlásič kouře)
Optický senzor (1) pracuje na základě metody rozptýleného 
světla.
Indikátory LED (3) vysílají světlo pod definovaným úhlem do 
oblasti rozptýleného světla (7).

V případě požáru je světlo rozptýleno částicemi kouře, což 
zaregistrují fotodiody (2), které množství světla převedou na 
příslušně silný elektrický signál.

Rušivé vlivy denního světla a komerčních světelných zdrojů 
jsou odfiltrovány optickým filtrem denního světla a použitím 
elektronického filtrování a korekce fázového závěsu (stabilita 
okolního světla: test odrazu světla EN 54-7).
Různé foto- a světlo emitující diody senzoru jsou individuálně 
řízeny elektronikou hlásiče. Tím se vytvářejí kombinace 
signálů, které jsou na sobě navzájem nezávislé a jsou ideální 
pro detekci kouře, což umožňuje rozlišení mezi kouřem 
a rušivými vlivy (hmyz, objekty). Dále je vyhodnocena časová 
charakteristika a korelace signálů optických senzorů pro 
detekci požáru nebo rušení.
Dále je vyhodnocena časová charakteristika a korelace 
signálů optických senzorů pro detekci požáru nebo rušení.

Chemický senzor (plynový senzor CO)
Plynový senzor (4) detekuje zejména oxid uhelnatý (CO) 
vznikající při požáru, avšak rozpoznává také vodík (H) a oxid 
dusný (NO).
Základním principem měření je oxidace oxidu uhelnatého na 
elektrodě a měřitelný proud, který je generován. Hodnota 
signálu senzoru odpovídá koncentraci plynu.
Plynový senzor poskytuje dodatečné informace umožňující 
spolehlivě potlačit falešné poplachy.
Senzor CO je monitorován měřením interního objemu. 
Pokud objem leží mimo povolený rozsah, zobrazí se na 
požární ústředně porucha. V takovém případě hlásič 
pokračuje v činnosti jen jako hlásič rozptýleného světla.

Senzor znečištění
Stupeň znečištění na povrchu hlásiče je nepřetržitě měřen 
senzorem znečištění (6). Výsledek je vyhodnocen a zobrazí se 
ve třech fázích na požární ústředně. 
Znečištění povrchu hlásiče vede k aktivním úpravám prahové 
hodnoty (oprava hodnoty uzavřeného okruhu) a k zobrazení 
chybové zprávy v případě vysokého stupně znečištění.

Funkce LSN technologie
Hlásiče FAP 500 navíc nabízí všechny výhody technologie 
LSN. U jednotlivých konfigurovaných hlásičů lze 
prostřednictvím programu WinPara odečítat následující data:
• sériové číslo,
• stupeň znečištění optické části,
• doba provozu,
• aktuální analogové hodnoty.
V případě poplachu jsou na požární ústředně zobrazeny 
jednotlivé hlásiče.
Senzor sleduje sám sebe. Na požární ústředně se zobrazují 
následující chyby:
• chyba elektroniky nebo některého z indikátorů LED či 

optického senzoru,
• silné znečištění (které zabraňuje generování falešného 

poplachu),
• porucha senzoru CO (FAP-OC 500).
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Další funkce výkonu
Různé provozní stavy jsou indikovány na hlásiče 
prostřednictvím dobře viditelných dvoubarevných indikátorů 
LED. V případě poplachu bliká indikátor LED červeně.
Lze připojit externí indikátor LED poplachu.
Integrita okruhu LSN je zachována za podmínek rozpojení či 
zkratu okruhu s využitím zabudovaných izolátorů linky.
Inovační uzamykání hlásiče, které funguje na principu 
zaklapnutí a uzamčení, poskytuje rychlý a jednoduchý způsob 
vložení a výměny hlásiče. Doporučujeme používat nástroj 
pro demontáž FAA-500-RTL, zejména v případě montáže ve 
velkých výškách. 
K dispozici je testovací adaptér FAA-500-TTL s magnetem 
a dalším příslušenstvím pro údržbu, který umožňuje 
pohodlné testování hlásičů. 

Certifikáty a osvědčení

Číslo schválení VdS: G 204129, G204130

Poznámky k instalaci a konfiguraci

• Lze připojit k požárním ústřednám LSN BZ 500 LSN, 
UEZ 2000 LSN, UGM 2020 a k dalším ústřednám 
nebo jejich přijímacím modulům se stejnými 
podmínkami připojení.

• Hlásič FAP-OC 500 je stejně jako hlásič FAP-O 500 
navržen v souladu s pokyny pro optické hlásiče; viz 
předpisy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095:
– maximální rozloha monitorované oblasti 120 m2

– maximální montážní výška 16 m.
• Hlásiče musí být nainstalovány výhradně do dodávané 

patice FAA-500. Patice hlásiče musí být dále 
nainstalována do stropního montážního boxu 
FAA-500-BB nebo do povrchového montážního boxu 
FAA-500-SB.

• Hlásiče FAP 500 nejsou určeny k venkovnímu použití.
• Pod hlásičem (1) musí zůstat volný prostor ve tvaru 

polokoule (3) o poloměru 50 cm; (2 = strop).

• Je třeba pečlivě zajistit, aby do této oblasti nevnikly 
osoby, větší zvířata, rostliny ani objekty a aby žádná část 
povrchu hlásiče nebyla zakryta.

• Hlásič je možné nainstalovat pouze na místo, kam nelze 
dosáhnout rukou. Proto doporučujeme minimální 
montážní výšku 3 m.

• Hlásiče FAP-500 nemohou být instalovány 
v místnostech, ve kterých jsou přenášena data pomocí 
silného infračerveného záření (například v místnostech 
se systémy IR pro infračervená zařízení).

• Hlásiče musí být upevněny tak, aby nebyly vystaveny 
přímému slunečnímu záření.

• Musí být zachována minimální vzdálenost 50 cm od 
lamp. Hlásiče nesmí být umístěny v kuželu světla lamp.

• Maximální povolená rychlost vzduchu: 20 m/s
• V síti LSN (Local SecurityNetwork) lze v závislosti na 

kapacitě zdroje napájení připojit až 28 hlásičů na okruh 
nebo přípojnou linku prostřednictvím kabelu LSN.

1 Hlásič
2 Strop
3 Prostor ve tvaru polokoule
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Bosch Security Systems                   

Další informace najdete na webové stránce 

www.boschsecuritysystems.cz

Technické údaje

Automatický hlásič požáru LSN FAP-500

Princip detekce

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

měření rozptýleného světla

kombinace měření rozptýleného 

světla a plynu vznikajícího při 

spalování

Speciální funkce

- všechny hlásiče FAP-500:

- navíc k hlásiči 

FAP-OC 500(-P):

- detekce znečištění

- oprava hodnoty uzavřeného 

okruhu (optická část)

- lze odečíst sériové číslo, dobu 

provozu, stupeň znečištění 

(optická část) a aktuální analogové 

hodnoty

- oprava hodnoty uzavřeného 

okruhu v části plynového senzoru

Provozní napětí 20 V DC až 33 V DC

Spotřeba proudu 3,5 mA

Indikace dvoubarevné indikátory LED: 

- červený (alarm)

- zelený (testovací režim)

Výstup poplachu pomocí datového textu 

prostřednictvím dvouvodičové 

signální linky

Výstup indikátoru otevřený kolektor připojený při 

napětí 0 V s odporem 

1,5 kΩ,maximálně 15 mA

Citlivost

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

< 0,18 dB/m (EN 54-7)

O část: < 0,36 dB/m (EN 54-7) 

plynový senzor: v rozsahu ppm 

(počet částic v milionu)

Detekční oblast maximálně 120 m²

(splňující pokyny VdS)

Maximální montážní výška maximálně 16 m

(splňující pokyny VdS)

Minimální montážní výška mimo dosah ruky

Zápustná montáž na strop 

pomocí stropního montážního 

boxu FAA-500-BB:

- tloušťka podhledu

- požadovaný montážní otvor

- montážní výška

maximálně 32 mm

Ø 130 mm 

(tolerance -1 mm až +5 mm)

11 cm

Minimální vzdálenost od lamp 0,5 m

Povolená rychlost vzduchu 20 m/s

Povolená provozní teplota

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

-20 °C . . . +65 °C

-10 °C . . . +50 °C

Povolená relativní vlhkost 95 % (nekondenzující)

Krytí EN 60529

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

IP 53

IP 33

Odolnost vůči rušení v souladu s předpisy VdS 2110, 

DIN EN 50130-4 a UL 268

Rozměry

- hlásič

- hlásič s krytem

- hlásič s krytem a mont. boxem

Ø 113 x 55 mm

Ø 150 x 55 mm

Ø 150 x 70 mm

Materiál krytu Polykarbonát

Barva

- kryt hlásiče

- přední deska hlásiče

 - FAP 500

 - FAP 500-P

signální bílá, RAL 9003

signální bílá mat

transparentní/stříbrošedá

Hmotnost

- hlásič

- okrajový prstenec

Bez obalu/s obalem

165 g / 345 g

30 g / 60 g

Informace pro objednávky

Optický hlásič kouře FAP-O 500, bílý 664998150695

Optický hlásič kouře FAP-O 500, průhledný 664998150697

Opticko/chemický vícesenzorový hlásič 

FAP-OC 500, bílý

664998143522

Opticko/chemický vícesenzorový hlásič 

FAP-OC 500, průhledný

664998150696

Příslušenství

Okrajový prstenec FAA-500-TR-W, bílý 664998151295

Okrajový prstenec FAA-500-TR-P, transparentní 

s barevně tónovanými prstenci

664998151296

Patice FAA-500 LSN 664998151297

Patice FAA-500 LSN včetně relé 664998151299

Patice FAA-500-GB LSN pro Velkou Británii 664998151978

Patice FAA-500-R-GB LSN včetně relé pro Velkou 

Británii

664998151979

Stropní montážní box FAA-500-BB 664998151302

Integrovaný kryt FAA-500-CB pro betonové stropy 665000508713

Povrchový montážní box FAA-500-SB 665000508721

Povrchový montážní box FAA-500-SB-H 

s těsněním pro vlhké místnosti

665000508724
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