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Hlásiče požáru MAGIC.SENS přinášejí nové standardy
technologie detekce požáru díky kombinaci optických,
teplotních a chemických (CO) senzorů a inteligentní
vyhodnocovací elektroniky. Jejich nejimpozantnější funkcí
je schopnost předejít falešným poplachům a také rychlost a
přesnost detekce.

Přehled systému

Provozní re-
žim

Typ hlásiče

OTC OC OT O T

Kombinovaný x x x - -

Optický x x x x -

Teplotní maxi-
mum

x - x - x

Teplotní rozdíl x - x - x

Chemický x x - - -

Funkce

Technologie senzoru a zpracování signálu
Jednotlivé senzory lze nakonfigurovat prostřednictvím sítě
LSN pomocí časovače nebo manuálně.

Všechny signály senzoru se nepřetržitě analyzují pomocí
interní vyhodnocovací elektroniky a jsou vzájemně
propojeny. Propojení mezi senzory také znamená, že
kombinované hlásiče lze použít i tam, kde je během běžného
provozu nutné očekávat výskyt slabého kouře, páry nebo
prachu.

Poplach se automaticky spustí pouze v případě, že
kombinace signálů odpovídá kombinaci v naprogramování
kódu pole zvoleného místa použití. Výsledkem je vyšší
úroveň zabezpečení proti falešným poplachům.

Navíc se analyzuje také časová křivka a signály poruchy
hlásiče, což přináší zvýšenou spolehlivost detekce pro
každý jednotlivý senzor.

Optický senzor (kouřový senzor)
Optický senzor využívá metodu rozptýleného světla.

Dioda LED vysílá světlo do měřicí komory, kde je světlo
absorbováno labyrintovou strukturou. V případě ohně
vstupuje kouř do měřicí komory a částečky kouře rozptylují
světlo vyzařované diodou LED. Množství světla, které
zasáhne fotodiodu, se převede na proporcionální elektrický
signál.

Tepelný senzor (teplotní senzor)
Termistor v odporové síti je využíván jako teplotní senzor;
z něho konvertor A/D v pravidelných intervalech měří napětí
závislé na teplotě.

MAGIC.SENS Automatické hlásiče požáru
LSN

▶ Vlastnosti hlásiče přizpůsobeny potřebám použití
v místnostech

▶ Aktivní nastavení prahové hodnoty (kompenzace
zaprášení)

▶ Senzor s technologií vlastního sledování a indikací
chyby na ústředně EPS v případě selhání nebo velkého
znečištění senzoru

▶ Integrované izolátory zachovávají funkce kruhových
vedení LSN v případě přerušení vedení nebo zkratu

▶ Robustní a odolný

www.boschsecuritysystems.cz



2 | MAGIC.SENS Automatické hlásiče požáru LSN

V závislosti na stanovené třídě hlásiče vyvolá teplotní senzor
poplachový stav, pokud je překročena maximální teplota
54 °C nebo 69 °C (teplotní maximum) nebo pokud teplota
stoupne během určité doby o stanovenou hodnotu (teplotní
rozdíl).

Chemický senzor (CO snímač)
Hlavní funkcí CO snímače je zachycení oxidu uhelnatého
(CO), který vzniká v důsledku ohně. Detekuje však také
vodík (H) a oxid dusnatý (NO). Signální hodnota senzoru
proporcionálně odpovídá koncentraci plynu. Plynový senzor
poskytuje další informace potřebné pro účinné potlačení
klamných hodnot.

V závislosti na životnosti plynového senzoru vypnou hlásiče
OTC 410 a OC 410 po pěti letech provozu senzory C. Nadále
budou pracovat jako hlásiče OT nebo O. Hlásič by měl být
okamžitě vyměněn, aby byl schopen zachovat vyšší
spolehlivost detekce poskytovanou hlásičem OTC nebo OC.

Speciální vlastnosti Typ hlásiče

OTC 
410

OC 
410

OT 
400 E

O 
400 E

T 
400 E

Kompenzace zapráše-
ní,
optická část

x x x x -

Kompenzace zapráše-
ní, plynový senzor

x x - - -

Hlášení znečištění x x x x -

Vypnutí senzoru/přepí-
nání provozního režimu

x - x - -

Odečitatelné analogové
hodnoty proudu

x x x* x* x*

Odečitatelná provozní
doba

x x x* *x x*

Odečitatelná hladina
znečištění

x x x* x*

Odečitatelné sériové čí-
slo

x x x* x* x*

* Nevztahuje se na typy KKW

Funkce LSN

Zobrazení provozních dat
S výjimkou hlásičů typu KKW lze ze všech hlásičů pomocí
programu WinPara (verze 4.53 nebo novější) odečíst
následující hodnoty:

• sériové číslo
• hladinu znečištění (s dílem O)
• provozní dobu
• analogové hodnoty proudu
Mezi analogové hodnoty patří:

• hodnoty optického systému: aktuální hodnota
naměřená senzorem rozptýleného světla – rozsah
měření je lineární a zahrnuje hodnoty od 170 (nový) po
700 (znečištěný).

• znečištění: hodnota znečištění zobrazuje, jak se aktuální
hodnota znečištění zvýšila v porovnání s původním
stavem.

• hodnota CO: zobrazení aktuální naměřené hodnoty
(maximálně 550).

Vlastní sledování technologie senzoru
Technologie senzoru je pod nepřetržitým vlastním
sledováním pomocí tohoto zobrazení ústředny EPS:

• indikace chyby v případě selhání senzoru (sledování
nulové životnosti)

• nepřetržité zobrazení úrovně znečištění během provozu
• signalizace poruchy v případě zjištění silného znečištění

(místo spuštění falešného poplachu)
Seřízení pro činitele extrémního rušení vyžaduje manuální
nebo časovačem řízené vypnutí jednotlivých senzorů.

V případě poplachu se do ústředny EPS přenese
identifikace jednotlivého hlásiče.

Další provozní vlastnosti
Hlásiče jsou vybaveny labyrintem odpuzujícím prach a
konstrukcí s víčkem.

Indikace poplachu hlásiče má formu červeného blikajícího
indikátoru LED, který je dobře viditelný v úhlu 360°.

Je možné aktivovat vzdálený externí paralelní indikátor.

Stabilní a robustní patici hlásiče už není nutné směrovat,
protože jednotlivé displeje jsou umístěny ve středu.

Integrované odlehčení napnutí mezipodlahových kabelů
zabraňuje vytažení kabelů z vývodu po instalaci. Svorky pro

kabely o průřezu až 2,5 mm2 jsou velmi snadno přístupné.

Základny hlásičů mají mechanický zámek odebrání (lze jej
aktivovat nebo deaktivovat).

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Německo VdS G 201081   OTC 410 LSN

G 201080   OC 410 LSN

G 202045   OT 400 E

G 299092   OT 400 LSN KKW

G 202044   O 400 E LSN

G 202043   T 400 E LSN

PTB 01 ATEX 2163 X   OTC/OC 310/410, OT/
O/T 300/400, DKM/SKM 120, DM/SM
210, MPA
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Oblast Certifikace

Evropa CE OTC 410 LSN

OC 410 LSN

OT 400 E LSN

OT 400 LSN KKW

O 400 E LSN

O 400 LSN KKW

T 400 E LSN

T 400 LSN KKW

Polsko CNBOP 2105/2006   O 400 E

2083/2006   OT 400 E

2104/2006   T 400 E

Turecko TSE 14.10.01/TSE-6990   Detectors

Česká
republika

TZÚS 080-001244   O 400 E LSN, O 300

080-001247   T 400 E LSN, T 300

080-001250   OT 400 E LSN, OT 300

080-001253   OC 410 LSN, OC 310

080-001256   OTC 410 LSN

Maďarsko TMT TMT-89/2/2004   O 400 E, T 400 E, OT 400
E, OC 410, OTC 410

Rusko GOST POCC DE.C313.B06297

POCC DE.C313B06298

Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Na jedno kruhové vedení nebo větev odbočkové linky lze
připojit až 127 hlásičů.

• Maximální délka kabelu 1000 m, pro
J Y(St) Y n × 2 × 0,6/0,8

• Lze připojit k těmto ústřednám LSN:
- BZ 500 LSN
- UEZ 2000 LSN Univerzální ústředna EPS
- UGM 2020 Univerzální zabezpečovací systém
- Další ústředny a jejich přijímací moduly

s identickými podmínkami pro připojení.
• Ve fázi návrhu je nutné dodržovat normy a směrnice

příslušné země.

Poznámky k instalaci a konfiguraci v souladu s normami
VdS/VDE/DIBt
• Typy OTC, OC a OT jsou plánovány v souladu se

směrnicemi pro optické hlásiče, jsou-li v provozu jako
optické hlásiče nebo jako kombinované hlásiče (viz
norma DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095):

• Je-li příležitostně potřebné odpojit optickou jednotku
(senzor rozptýleného světla), musí být návrh založen na
směrnicích pro teplotní hlásiče (viz normy
DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095):

• Při plánování protipožárních bariér podle standardu
DIBt mějte prosím na paměti, že zařízení T 400 LSN musí
být nakonfigurováno v souladu s třídou A1R.

Zahrnuté díly

Typ hlásiče Množ-
ství

Součásti

OTC 410 1 Opticko-teplotně-chemický multisenzorový hlá-
sič

OC 410 1 Opticko-chemický multisenzorový hlásič

OT 400 E 1 Opticko-teplotní multisenzorový hlásič

O 400 E 1 Opticko-kouřový hlásič

T 400 E 1 Teplotní hlásič (teplotního rozdílu a teplotního
maxima)

OT 400 KKW 1 Opticko-teplotní multisenzorový hlásič *

O 400 KKW 1 Opticko-kouřový hlásič *

T 400 KKW 1 Teplotní hlásič (teplotního rozdílu a teplotního
maxima) *

* Pro použití v oblastech se zvýšeným radioaktivním
vyzařováním

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu < 0,7 mA

Výstup poplachu Ve formě datové zprávy prostřednictvím
dvouvodičové signální linky

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

Mechanické vlastnosti

Individuální signalizace Červený indikátor LED

Rozměry

• Bez patice Ø 99,5 × 52 mm

• S paticí Ø 120 × 63,5 mm

Kryt

• Materiál Plast, ABS (Novodur)

• Barva Bílá, podobná odstínu RAL 9010,
matová povrchová úprava

Hmotnost Bez obalu / s obalem

• OTC 410 / OC 410 Přibližně 80 g / 125 g

• OT 400 / O 400 / T 400 Přibližně 75 g / 115 g

Okolní podmínky

Třída krytí podle EN 60529 IP 30,
IP 32 s těsněním pro vlhké prostředí

Přípustná provozní teplota

• OTC 410 –10 °C až +50 °C

• OC 410 –10 °C až +50 °C

• OT 400 –20 °C až +50 °C

• O 400 –20 °C až +65 °C

• T 400 –20 °C až +50 °C

www.boschsecuritysystems.cz
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Přípustná relativní vlhkost 95 % (nekondenzující)

Přípustná rychlost vzduchu 20 m/s

Návrh

Sledovaná oblast

• OTC 410, OC 410,
OT 400, O 400

Maximálně 120 m2 (Dbejte na dodržení
místních směrnic!)

• T 400 Maximálně 40 m2 (Dbejte na dodržení
místních směrnic!)

Maximální instalační výška 16 m (Dbejte na dodržení místních směr-
nic!)

• OTC 410, OC 410,
OT 400, O 400

16 m (Dbejte na dodržení místních směr-
nic!)

• T 400 7,5 m (Dbejte na dodržení místních směr-
nic!)

Speciální vlastnosti

Citlivost odezvy

• Optická část < 0,15 dB/m, v souladu s EN 54 T7

• Část pro teplotní maxi-
mum

> 54 °C / > 69 °C

• Část pro teplotní rozdíl A1R / A2R / BR podle prEN 54 5 (progra-
movatelná)

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

Kód barvy

• OTC 410 Žlutá smyčka

• OC 410 Modrá smyčka

• OT 400 Černá smyčka

• O 400 Bez označení

• T 400 Červená smyčka

Informace o objednání

OTC 410 LSN Opticko-teplotně-chemický
multisenzorový hlásič

OTC 410

OC 410 LSN Opticko-chemický
multisenzorový hlásič

OC 410

OT 400 E LSN Opticko-teplotní
multisenzorový hlásič

OT 400 E

OT 400 LSN KKW Opticko-teplotní
multisenzorový hlásič
Pro použití v oblastech se zvýšeným radioak-
tivním vyzařováním

OT 400 LSN KKW/
FSA

O 400 E LSN Opticko-kouřový hlásič O 400 E

O 400 LSN KKW Opticko-kouřový hlásič
Pro použití v oblastech se zvýšeným radioak-
tivním vyzařováním

O 400 LSN KKW

Informace o objednání

T 400 E LSN Detektor tepla
Hlásič teplotního rozdílu a teplotního maxima

T 400 E

T 400 LSN KKW Detektor tepla
Hlásič teplotního rozdílu a teplotního maxima,
pro použití v oblastech se zvýšeným radioak-
tivním vyzařováním

T 400 LSN KKW/FSA

Hardwarové příslušenství

MS 400 Patice hlásiče
Pro kabely s povrchovou nebo zápustnou mon-
táží

MS 400

MSF 400 Patice hlásiče s těsněním pro vlhké
prostředí
Pro kabely s povrchovou nebo zápustnou mon-
táží

MSF 400

MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro
vlhké prostředí
Pro kabely s povrchovou montáží

MSC 420

MS 420 LSN Patice hlásiče s pružinou
Pro použití ve Velké Británii

MS 420

MPA Externí signální svítidlo v souladu
s normou DIN 14623

MPA

Montážní konzola pro hlásiče požáru na
podpěrách dvojité podlahy

FMX-DET-MB

MK 400 Konzola hlásiče
Konzola pro montáž hlásičů, vyhovující směr-
nicím institutu DIBt, nad dveře atd., včetně pa-
tice hlásiče

MK 400

MH 400 Vyhřívání hlásiče MH 400

SK 400 Ochranný košík SK 400

SSK 400 Ochranný protiprachový kryt
(balení obsahuje 10 kusů)

SSK 400

TP4 400 Podložka pod štítek s označením
hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)

TP4 400

TP8 400 Podložka pod štítek s označením
hlásiče
(balení obsahuje 50 kusů)

TP8 400

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz
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