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Automatikus LSN tűzérzékelő

• Modern, alacsony profil
• A színárnyaló betétek 

segítségével a környezethez 
illeszthető

• Sima, könnyen tisztítható 
érzékelő-felület

• Új rendszerű tartószerkezet
• Nagy megbízhatóság
• Az LSN technológia összes 

előnyös tulajdonsága

Az FAP-500 sorozatú tűzérzékelő a különlegesen alacsony 
kialakításnak és a szabályozható színárnyalatnak 
köszönhetően külalakjával a legigényesebb esztétikai 
elvárásoknak is megfelel. Az FAP-500 kapható szórt fényű 
tűzérzékelőként vagy gázérzékelővel kiegészítve kombinált 
érzékelőként. A modell fehér vagy színes betétekkel ellátott 
áttetsző változatban is kapható.

Fő funkciók

Sima érzékelő-felületükkel és a süllyeszthető beépítési 
lehetőséggel az FAP-500 érzékelők megfelelnek legmagasabb 
esztétikai elvárásoknak is. Ezen kívül az érzékelők ideálisan 
használhatóak olyan területeken, ahol szálló por vagy rost 
megjelenése várható.
Az érzékelők és a borítók színes betétekkel szállított 
változataihoz 16 különböző színben gyűrűk tartoznak, így 
biztosítható az egyedi színigény.

Érzékeléstechnológia és jelfeldolgozás
Az FAP-500 sorozat tagjai két optikai és egy 
szennyeződésérzékelőt tartalmaznak.
Az egyes érzékelők LSN-en keresztül, a WinPara szoftverrel 
programozhatóak. Az egyes érzékelők jeleit a belső 
jelfeldolgozó elektronika speciális algoritmusok segítségével 
összekapcsolja, és folyamatosan értékeli. 

Az optikai érzékelő és a gázérzékelő összekapcsolásával az 
OC detektor olyan helyeken is alkalmazható, ahol 
a munkavégzés során kismennyiségű füst, gőz vagy por 
keletkezik. A riasztás csak akkor következik be 
automatikusan, ha a jelkombinációk a helyszíni telepítéskor 
meghatározott értéktartományba esnek. Ennek 
köszönhetően a téves riasztások száma rendkívül alacsony.
A riasztási értékküszöb 50%-át elérve a készülék előriasztást 
jelez, mely bekerül a tűzjelző panel eseménynapló 
memóriájába.
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Optikai füstérzékelő
Az optikai érzékelő (1) a szórt fény elv alapján működik.
A LED-ek (3) meghatározott szögben fényt bocsátanak ki 
a szórt fény területre (7).

Tűz esetén a fényt a füstrészecskék megzavarják és 
visszaverik a fotódiódákra (2), melyek a fénymennyiséget 
elektromos jelekké alakítják.

A napfényt és egyéb zavaró fényhatásokat optikai 
napfényszűrő, elektronikus szűrés és fáziszárt jelhelyesbítés 
(környezeti fénystabilitás: vakító teszt DIN EN 54-7) 
közömbösíti.
Az érzékelő különböző fénykibocsátó és fotódiódáit az 
érzékelő elektronikája egyedileg vezérli. Ilyen módon 
a jelkombinációk egymástól függetlenül dolgozhatóak fel, így 
ideálisan alkalmazhatóak a füst felismerésére, és a zavaró 
körülmények (rovarok, tárgyak) kiszűrésére. Kiegészítésként 
az optikai érzékelők időkarakterisztikájának és 
korrelációjának kiértékelése is hozzájárul a pontos 
tűzérzékeléshez.
Ezen felül a különféle jelek valószínűségi vizsgálata teszi 
lehetővé az elemző elektronika és a LED-ek lehetséges 
meghibásodásainak érzékelését.

Kémiai érzékelő (szénmonoxid érzékelő)
A gázdetektor (4) elsősorban a tűz során keletkező 
szénmonoxidot (CO) érzékeli, de felismeri a hidrogén (H) és 
a nitrogén-monoxid (NO) jelenlétét is.
Az érzékelés alapja az elektródákon oxidálódó szénmonoxid 
és a generált, mérhető elektromos áram. Az érzékelőn mért 
jel arányos a gáz koncentrációjával.
A gázérzékelő kiegészítő információkat is ad a téves adatok 
kizárása érdekében.
A szénmonoxid érzékelő felügyelete a belső kapacitás 
mérésével történik. Ha a kapacitás a megengedett értéken 
kívülre esik, hibajelzés jelenik meg a központi panelen. 
Ebben az esetben az érzékelő szórt fény detektorként 
működik tovább.

Szennyeződésérzékelő
Az érzékelő-felületen megjelenő szennyeződés mértékét 
a szennyeződésérzékelő (6) folyamatosan méri; a kiértékelt 
eredményt a tűzjelző panel három fokozaton jelzi.
Hibajelzés keletkezik, ha az érzékelőfelület elszennyeződése 
a határértéket átlépi (zárt áramköri értékkorrekcióval).

LSN teljesítményjellemzők
Ezen felül az FAP 500 érzékelők az LSN technológia összes 
előnyét kínálják. A WinPara program segítségével az egyes 
felszerelt érzékelőkből a következő adatok olvashatóak ki:
• sorozatszám
• az optikai rész szennyezettségi mértéke
• üzemórák száma
• pillanatnyi analóg értékek.
Riasztás esetén a panelen megjelenik az érzékelő egyedi 
azonosítója.
Az érzékelő teszteli önmagát. A következő hibák 
jeleníthetőek meg a tűzjelző panelen:
• az optikai érzékelő elemző elektonikájának, vagy 

a LED-ek egyikének a meghibásodása
• súlyos szennyezettség (mely a téves riasztást előzheti 

meg)
• a szénmonoxid érzékelő meghibásodása (FAP-OC 500).
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További teljesítményjellemzők
A detektoron jól látható kétszínű LED-ek jelzik a különböző 
üzemállapotokat. Riasztás esetén a LED vörösen villog.
Külső riasztó LED jelző is csatlakoztatható.
Az LSN hurok épsége nyitott áramkör vagy rövidzárlat esetén 
is biztosítható a készülékben található izolátorok segítségével.
Újdonság a bekattintható zár, mely lehetővé teszi az izolátor 
gyors és egyszerű felhelyezését vagy cseréjét. Kiszereléshez 
ajánlott az erre a célra gyártott FAA-500-RTL kiszerelőeszköz 
használata, különösen nagy beépítési magasság esetén. 
Az érzékelő kényelmes teszteléséhez kapható az FAA-500-TTL 
teszt adapter mágnessel és további kiegészítőkkel.

Tanúsítványok és engedélyek

VdS engedélyszám: folyamatban
UL engedély: folyamatban

Telepítési és beállítási megjegyzések

• Kapcsolható a BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, 
UGM 2020 LSN tűzjelző panelekhez és más 
panelekhez vagy vevőegységeikhez azonos csatlakozási 
feltételekkel.

• Az FAP-OC 500 és az FAP-O 500 tervezése az optikai 
érzékelők előírásai szerint történt, lásd: DIN VDE 0833 
2 rész és VDS 2095:
– felügyelt terület maximum 120 m2

– szerelési magasság maximum 16 m.
• Az érzékelők kizárólag FAA-500 aljzatba telepíthetőek. 

Az érzékelőaljzatot FAA-500-BB mennyezeti 
szerelődobozra vagy FAA-500-SB felületi 
szerelődobozra kell építeni.

• Az FAP 500 érzékelők nem kültéri használatra 
készültek.

• A detektor (1) alatt egy 50 cm sugarú félgömb alakú 
teret (3) szabadon kell hagyni; (2 = mennyezet).

• Ügyeljünk rá, hogy ebbe a térbe ne hatoljon be ember, 
nagyobb állat, növény vagy egyéb tárgy, mely az 
érzékelő felületének egy részét eltakarhatná.

• Az érzékelő csak úgy telepíthető, hogy karnyújtásnyi 
távolságon kívül legyen. Ezért legalább 3 méteres 
telepítési magasság javasolt.

• Az FAP-500 érzékelők nem telepíthetőek olyan 
helyiségekben, ahol nagyteljesítményű infravörös 
adattovábbítás történik (például tolmácsok számára 
készült IR rendszerek).

• Az érzékelőket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje őket 
közvetlen napfény.

• Lámpatestektől legalább 50 centiméteres távolságot kell 
tartani. Az érzékelők nem helyezhetők lámpák 
fénykúpjába.

• A legnagyobb engedélyezett légsebesség 20 m/s
• A Local SecurityNetwork (helyi biztonsági hálózat, 

LSN), tápáram kapacitásának megfelelően hurkonként 
vagy ágvonalanként legfeljebb 28 érzékelő köthető be 
LSN kábellel.

1 Érzékelő
2 Mennyezet
3 Félgömb alakú tér
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Bosch Security Systems                   

További információkért látogasson el a következő honlapra: 

www.boschsecuritysystems.com

Technikai részletek

FAP-500 Automatikus LSN tűzérzékelő

Érzékelési alapelv

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

szórt fény mérés

szórt fény mérés és gázkibocsátás 

mérésének a kombinációja

Különleges jellemzők

- az összes FAP-500 érzékelő:

- kiegészítés FAP-OC 500(-P):

- szennyeződés érzékelése

- zárt áramköri értékkorrekció 

(optikai rész)

- sorozatszám, üzemórák, 

szennyezettség mértéke (optikai 

rész) és pillanatnyi analóg értékek 

olvashatóak le

- zárt áramköri értékkorrekció 

a gázérzékelő részben

Üzemi feszültség 20 V - 33 V egyenáram

Áramfelvétel 3,5 mA

Egyedi kijelző kétszínű LED:

- vörös (riasztás)

- zöld (teszt)

Riasztókimenet adatszavanként kéteres 

jelvezetéken

Jelzőkimenet nyitott kollektorkapcsoló, 0 V 

1,5 kΩ, max.

Válaszérzékenység

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

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

O rész: < 0,36 dB/m (EN 54-7) 

gázérzékelő: ppm tartományban

Felügyelt terület max. 120 m2

(lásd a VdS előírásokat)

Maximális telepítési magasság max. 16 m

(lásd a VdS előírásokat)

Minimális telepítési magasság karnyújtásnyi távolságon kívül

Süllyesztett mennyezeti beépítés 

FAA-500-BB mennyezeti 

szerelődobozzal:

- álmennyezet vastagsága

- szükséges furat

- telepítési magasság

max. 32 mm

Ø 130 mm (-1 mm-től +5 mm-ig)

11 cm

Legkisebb távolság lámpáktól 0,5 m

Megengedett légsebesség 20 m/s

Megengedett üzemi hőmérséklet

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

-20 °C-tól +65 °C

-10 °C. . . +50 °C

Megengedett relatív 

nedvességtartalom

95% (nem kondenzálódó)

EN 60529 Védelmi kategória.

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

IP 53

IP 33

Interferenciavédelem VdS 2110, DIN EN 50130-4 és 

UL 268 szerint

Méretek

- érzékelő

- érzékelő borítóval

- érzékelő borítóval és aljzattal

Ø 113 x 55 mm

Ø 150 x 55 mm

Ø 150 x 70 mm

Doboz Műanyag (polikarbonát)

Szín

- érzékelő ház

- érzékelő előlap 

- FAP 500 

- FAP 500-P

fehér, RAL 9003

szignálfehér matt

átlátszó/ezüst-szürke

Súly

- érzékelő

- tömítőgyűrű

csomagolás nélkül / csomagolva

165 g / 345 g

30 g / 60 g

Rendelési információ

FAP-O 500 Optikai füstdetektor, fehér 664998150695

FAP-O 500-P Optikai füstérzékelő, átlátszó 664998150697

FAP-OC 500 Optikai/kémiai többérzékelős 

detektor, fehér

664998143522

FAP-OC 500-P Optikai/kémiai többérzékelős 

detektor, áttetsző

664998150696

Hardvertartozékok 

FAA-500-TR-W Tömítőgyűrű, fehér 664998151295

FAA-500-TR-P Gyűrű, áttetsző színes betétekkel 664998151296

FAA-500 LSN aljzat 664998151297

FAA-500-R LSN aljzat relével 664998151299

FAA-500-GB LSN aljzat Nagy-Britannia számára 664998151978

FAA-500-R-GB LSN aljzat relével Nagy-Britannia 

számára

664998151979

FAA-500-BB Mennyezeti szerelődoboz 664998151302

FAA-500-CB beépíthető ház beton mennyezethez 665000508713

FAA-500-SB Felületi szerelődoboz 665000508721

FAA-500-SB-H Felületi szerelődoboz 

páravédelemmel

665000508724

FAP-500 Automatikus LSN tűzérzékelő


