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Dzięki niskoprofilowej konstrukcji pozwalającej na
montaż podtynkowy na suficie oraz szerokiej gamie
kolorów, czujki dymu serii FAP-500 spełniają
najsurowsze wymagania estetyczne. Czujka FAP-500 jest
dostępna w dwóch wersjach: jako czujka dymu bazująca
na pomiarze rozproszenia światła lub jako czujka
wielodetektorowa, wyposażona w dodatkową czujkę
gazu. Każdy typ jest oferowany w kolorze białym lub w
wersji przezroczystej z kolorowymi wkładkami.

Podstawowe funkcje

Gładka powierzchnia czujki oraz możliwość montażu
podtynkowego sprawiają, że czujki FAP-500 są idealne w
przypadku wysokich wymagań estetycznych. Ponadto
czujki te doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach,
w których unosi się duża ilość kurzu lub pyłów. Czujki i
pokrywy w wersji przezroczystej z kolorowymi
wkładkami dostarczane są zawsze w komplecie z
dwustronnie barwionymi kolorowymi pierścieniami
dostępnymi w 16 kolorach.

Technologia czujki i przetwarzanie sygnału

Wszystkie czujki serii FAP-500 posiadają dwa detektory
optyczne oraz detektor zabrudzenia. Czujka

wielodetektorowa FAP-OC-500 wyposażony jest
dodatkowo w detektor gazu.
Każdy detektor może zostać zaprogramowany przy
użyciu oprogramowania WinPara za pośrednictwem
sieci LSN. Wszystkie sygnały pochodzące z detektorów
są nieustannie analizowane przez wewnętrzne układy
elektroniczne i wzajemnie korelowane z wykorzystaniem
specjalnie opracowanych algorytmów.
Połączenie detektorów optycznych i detektora gazu
pozwala na zastosowanie detektora CO w miejscach,
gdzie z racji wykonywanych prac występują niewielkie
ilości dymu, pary lub kurzu. W takiej czujce alarm
zostanie wyzwolony tylko wtedy, kiedy kombinacja
sygnałów będzie odpowiadała określonej
charakterystyce miejsca instalacji, wybranej podczas
instalacji. Pozwala to na uzyskanie wysokiej odporności
na fałszywe alarmy.
W przypadku zadymienia na poziomie 50% progu
wyzwolenia alarmu urządzenie wysyła alarm wstępny
(rejestrowany w pamięci rejestru zdarzeń centrali
sygnalizacji pożaru).
Detektor optyczny (czujka dymu)
detektor optyczny (1) działa na zasadzie pomiaru
rozproszenia światła.
Diody LED (3) wysyłają wiązkę świetlną pod określonym
kątem w kierunku obszaru rozpraszania światła (7).

Czujka dymu do sieci LSN FAP-500
▶ Nowoczesna niskoprofilowa konstrukcja

▶ Dzięki wykorzystaniu kolorowych wkładek doskonale
komponuje się z każdym wnętrzem

▶ Gładka, wygodna do czyszczenia powierzchnia

▶ Innowacyjny mechanizm podtrzymania

▶ Wysoka niezawodność

▶ Wszystkie zalety technologii LSN
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W przypadku pożaru światło jest rozpraszane przez
cząsteczki dymu i pada na fotodiody (2), które
zamieniają informację o ilości światła na proporcjonalny
sygnał elektryczny.

Zakłócenia spowodowane światłem dziennym i
sztucznym są filtrowane przez filtr optyczny światła
dziennego, filtr elektroniczny, a także prostownik
pracujący w pętli fazowej (stabilność światła otoczenia:
"test lśnienia" DIN EN 54-7).
Diody LED i fotodiody detektora są kontrolowane
indywidualnie przez układ elektroniczny detektora.
Układ w trybie ciągłym wysyła niezależne od siebie
kombinacje sygnałów, które idealnie odzwierciedlają
poziom zadymienia, a jednocześnie pozwalają na
odróżnienie dymu od zakłóceń (owady lub inne obiekty).
Ponadto obliczana jest charakterystyka czasowa i
wzajemna korelacja sygnałów z detektora optycznego w
celu podniesienia skuteczności odróżnienia dymu od
ewentualnych zakłóceń.
Co więcej, kontrola prawdopodobieństwa rónych
sygnałów pozwala na wykrycie błędów, które mogą
wystąpić w układach elektronicznych lub diodach LED.
Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)
Detektor gazu (4) wykrywa głównie tlenek węgla (CO)
wydzielany podczas spalania, ale także wodór (H) oraz
tlenek azotu (NO).
Pomiar odbywa się na zasadzie utleniania CO na
elektrodzie i pomiaru generowanego prądu. Poziom
sygnału z detektora jest proporcjonalny do stężenia
tlenku węgla.
Detektor dostarcza także dodatkowe informacje w celu
zminimalizowania prawdopodobieństwa fałszywego
alarmu.
Detektor CO jest monitorowany poprzez pomiar jego
pojemności wewnętrznej. Jeżeli pojemność wykracza

poza założone wartości, centrala sygnalizacji pożaru
wyświetla komunikat o błędzie. W takiej sytuacji czujka
kontynuuje pracę wyłącznie jako czujka działająca na
zasadzie pomiaru rozproszenia światła.
Czujnik zabrudzenia
Stopień zabrudzenia powierzchni detektora jest
nieustannie mierzony przez detektor zabrudzenia (6);
wynik pomiaru jest poddawany ocenie i wskazywany w
trzech poziomach na centrali sygnalizacji pożaru.
Zabrudzenie powierzchni detektora pozwala na aktywną
kompensację wartości progowych (korekcja wartości w
obwodzie zamkniętym) i na wyświetlenie informacji o
błędzie w przypadku silnego zabrudzenia.

Cechy technologii LSN

Czujniki FAP 500 oferują wszystkie zalety technologii
LSN. Dzięki oprogramowaniu WinPara istnieje
możliwość odczytu następujących danych z każdego
skonfigurowanego detektora:
• Numer seryjny
• Stopień zabrudzenia elementów optycznych
• Godziny pracy
• Aktualne wartości analogowe
W przypadku wystąpienia alarmu centrala sygnalizacji
pożaru pozwala na identyfikację czujki, która wywołała
alarm.
Czujka posiada funkcję automonitorowania. Centrala
sygnalizacji pożaru wyświetla następujące błędy:
• Uszkodzenie elektroniki pomiarowej lub jednej z

diod LED detektora optycznego
• silne zabrudzenie (zapobiega fałszywym alarmom)
• Uszkodzenie detektora CO (FAP-OC 500).

Funkcje dodatkowe

Informacje o stanie detektora wskazywane są przez
widoczną, dwukolorową diodę LED. W przypadku
alarmu dioda LED miga na czerwono.
Istnieje także możliwość podłączenia zewnętrznego
wskaźnika zadziałania.
Izolatory zwarć na płytce połączeniowej pozwalają na
utrzymanie ciągłości linii LSN i zabezpieczenie przez jej
zwarciem lub rozłączeniem.
Innowacyjny sposób blokowania detektora z
wykorzystaniem mechanizmu zatrzaskowego zapewnia
szybką i prostą instalację oraz wymianę detektora. Firma
Bosch zaleca użycie specjalnego narzędzia do
demontażu FAA-500-RTL, szczególnie przydatnego przy
montażu na dużych wysokościach.
Dostępny jest adapter testowy FAA-500-TTL
wyposażony w magnes oraz inne akcesoria serwisowe
pozwalające na wygodne testowanie detektorów.
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Certyfikaty i świadectwa

Numer homologacji VdS: złożony wniosek
Numer homologacji UL: złożony wniosek

Planowanie

• Detektor współpracuje z panelami sterowania
systemu przeciwpożarowego LSN BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN, UGM 2020 oraz innymi centralami lub
modułami odbiorczymi spełniającymi te same
warunki podłączenia.

• Czujka FAP-OC 500 oraz FAP-O 500 została
zaprojektowana zgodnie z wytycznymi dla czujek
optycznych; patrz norma DIN VDE 0833 część 2 i VDS
2095:
- maksymalny obszar monitorowania: 120 m2

- maksymalna wysokość montażu: 16 m.
• Czujki mogą być instalowane wyłącznie w

dostarczonych podstawach FAA-500. Ponadto
podstawa czujka musi być instalowana w uchwycie
do montażu sufitowego FAA-500-BB lub w uchwycie
do montażu powierzchniowego FAA-500-SB.

• Czujki FAP 500 nie są przystosowane do pracy na
zewnątrz budynków.

• Czujka (1) wymaga zachowania pod nim wolnego
półkulistego obszaru (3) o promieniu 50 cm (1), (2 =
sufit).

1 Czujka

2 Sufit

3 Przestrzeń półkulista

• Należy unikać poruszania się na tym obszarze przez
ludzi i większe zwierzęta oraz ruchu wywoływanego
przez rośliny lub inne obiekty, a także zasłaniania
jakiejkolwiek części powierzchni czujki.

• Czujka powinna być instalowana poza zasięgiem
ręki. Zaleca się montaż na wysokości powyżej 3 m.

• Czujki FAP-500 nie powinny być instalowane w
pomieszczeniach, w których występuje intensywna
emisja danych w podczerwieni (np. pomieszczenia,
w których znajdują się skanery IR).

• Czujek nie należy instalować w miejscach
nasłonecznionych.

• Należy także zachować co najmniej 50 cm odstępu
od lamp oświetleniowych. Nie należy montować
czujek w miejscach, na które pada światło lamp.

• Maksymalna dopuszczalna prędkość ruchów
powietrza: 20 m/s

• Obciążalność elektryczna sieci LSN pozwala na
podłączenie do 28 detektorów w jednej linii lub
odgałęzieniu.

www.boschsecurity.com
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Dane techniczne

Optyczna czujka dymu FAP-O 500/FAP-O 500-P
Optyczny/chemiczny detektor dymu FAP-OC 500/FAP-OC 500-P

Zasada działania
- FAP-O 500(-P)
- FAP-OC 500(-P)

pomiar rozproszenia światła
połączenie pomiaru rozproszenia
światła oraz stężenia gazów

Specjalne funkcje
- wszystkie czujki FAP-500:

- dodatkowo w 
FAP-OC 500(-P):

- pomiar zabrudzenia
- korekcja wartości w obwodzie za-
mkniętym (część optyczna)
- odczyt numeru seryjnego, godziny pra-
cy, odczyt stopnia zabrudzenia (część
optyczna) i aktualnych wartości analo-
gowych

- korekcja wartości w obwodzie za-
mkniętym w części detektora gazu

Napięcie robocze 20 do 33 VDC

Pobór prądu 3,5 mA

Indywidualny wyświetlacz dwukolorowa dioda LED: 
- czerwona (alarm)
- zielona (tryb testowy)

Wyjście alarmów słowo danych za pośrednictwem dwu-
żyłowej linii sygnałowej

Wyście wskaźnika otwarty kolektor dołączający 0 V po-
przez rezystancję 1,5 kΩ, obciążalność
maks. 15 mA

Czułość reakcji
- FAP-O 500(-P)
- FAP-OC 500(-P)

< 0,18 dB/m (EN 54-7)
część O: < 0,36 dB/m (EN 54-7) 
detektor gazu: w zakresie ppm

Monitorowany obszar maks. 120 m²
(należy przestrzegać wytycznych VdS)

Maksymalna wysokość montażu maks. 16 m
(należy przestrzegać wytycznych VdS)

Minimalna wysokość montażu poza zasięgiem ręki

Montaż podtynkowy z wykorzysta-
niem wspornika do montażu sufito-
wego FAA-500-BB:
- grubość sufitu podwieszanego
- wymagany otwór montażowy
- wysokość montażu

maks. 32 mm
Ø 130 mm (-1 mm do +5 mm)
11 cm

Minimalna odległość od lamp 0,5 m

Dopuszczalna prędkość ruchów po-
wietrza

20 m/s

Dopuszczalna temperatura pracy 
- FAP-O 500 (-P)
- FAP-OC 500 (-P)

-20°C do +65°C
-10°C do +50°C

Dopuszczalna wilgotność względna 95% (bez skraplania)

Kategoria ochronna EN 60529
- FAP-O 500 (-P)
- FAP-OC 500 (-P)

IP 53
IP 33

Odporność na zakłócenia zgodnie z VdS 2110, DIN EN 50130-4
oraz UL 268

Optyczna czujka dymu FAP-O 500/FAP-O 500-P
Optyczny/chemiczny detektor dymu FAP-OC 500/FAP-OC 500-P

Wymiary
- czujka
- czujka z pokrywą
- czujka z pokrywą i podstawą

Ø 113 x 55 mm
Ø 150 x 55 mm
Ø 150 x 70 mm

Materiał obudowy Poliwęglan

Kolor
- obudowa czujki
- przednia płyta czujki
- FAP 500
- FAP 500-P

biały sygnałowy, RAL 9003

biały sygnałowy matowy
przezroczysty/srebrnoszary

Ciężar
- detektor
- pierścień montażowy

bez opakowania/z opakowaniem
165 g / 345 g
30 g / 60 g

Zamówienia - informacje

Optyczna czujka dymu FAP-O 500, biały FAP-O 500

Optyczna czujka dymu, przezroczysta z kolorowymi
wkładkami FAP-O 520-P

FAP-O 500-P

Optyczna / chemiczna czujka dymu, biała FAP-OC 520 FAP-OC 500

Optyczna / chemiczna czujka dymu, przezroczysta z
kolorowymi wkładkami FAP-OC 520-P

FAP-OC 500-P

Sprzęt

Pierścień montażowy FAA-500-TR-W, biały
do czujek serii 500 i 520

FAA-500-TR-W

Pierścień montażowy FAA-500-TR-P, przezroczysty z
kolorowymi wkładkami

do czujek przezroczystych z kolorowymi wkład-
kami serii 500 i 520

FAA-500-TR-P

Podstawa FAA-500 LSN
do montażu czujek FAP-500 i FAP-520

FAA-500

Podstawa z przekaźnikiem FAA-500-R LSN
(tylko w połączeniu z modułową centralą sygna-
lizacji pożaru serii 5000)

FAA-500-R

Podstawa FAA-500-GB LSN przeznaczona na rynek
brytyjski

FAA-500-GB

Podstawa z przekaźnikiem FAA-500-R-GB LSN prze-
znaczona na rynek brytyjski

(tylko w połączeniu z modułową centralą sygna-
lizacji pożaru serii 5000)

FAA-500-R-GB

Uchwyt do montażu sufitowego FAA-500-BB
do instalacji podtynkowych w podsufitkach czu-
jek i podstaw serii 500 i 520

FAA-500-BB

Zintegrowana obudowa do sufitów betonowych
FAA-500-CB

FAA-500-CB

Uchwyt do montażu powierzchniowego FAA-500-SB FAA-500-SB

Uchwyt do montażu powierzchniowego w zawilgoco-
nych pomieszczeniach z uszczelką FAA-500-SB-H

FAA-500-SB-H

Złącze zaciskowe FAA-500-SPRING do betonowych /
drewnianych sufitów

(DU=10 jednostek)

FAA-500-SPRING
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