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• Modern, son derece düşük profilli 
tasarım

• Renk tonu eklemeleriyle 
çevresindeki dekora uyum sağlar

• Dedektör yüzeyi pürüzsüzdür, 
kolay temizlenir

• Yenilikçi tutma mekanizması
• Yüksek güvenilirlik
• LSN teknolojisinin sağladığı tüm 

performans özellikleri

FAP-500 serisi yangın dedektörleri, tavana gömme monte 
edilmelerine olanak sağlayan ve renk tonlaması olanağı sunan 
son derece düşük profilli tasarımı sayesinde estetik anlamda 
en zorlu ihtiyaçları karşılamaktadır. FAP-500, dağınık ışıklı 
yangın dedektörü olarak bulunabildiği gibi, bir gaz 
sensörünün de ilave edilmesiyle, çok sensörlü bir dedektör 
olarak da kullanılabilir. Bu ürünler beyaz renkte veya renk 
tonu ekleme olanaklı şeffaf versiyonlar olarak sunulmaktadır.

Fonksiyonlar

Dedektör yüzeyinin pürüzsüz olması ve tavana gömme 
monte edilebilmesi sayesinde FAP-500 dedektörleri, özellikle 
estetik açıdan zorlayıcı koşullarda gerçekleştirilen 
uygulamalar için ideal üründür. Ayrıca, bu dedektörler yüksek 
seviyede toz ve fiber bulunan ortamlarda kullanım için de 
idealdir.
"Renk eklemeli şeffaf" versiyon dedektörler ve kapaklar her 
zaman için ters çevrilebilir renkli halkalarla birlikte gelir ve bu 
halkalar renk uyumu için 16 renkten oluşan seçim olanağı 
sunar. 

Sensör teknolojisi ve sinyal işleme
FAP-500 serisindeki tüm dedektörler iki optik sensör ve bir 
kirlilik sensörü ile donatılmıştır. FAP-OC-500 çok sensörlü 
dedektör, ilave bir gaz sensörü ile donatılmıştır.

Sensörlerin her biri, LSN üzerinden WinPara yazılımı ile 
programlanabilir. Tüm sensör sinyalleri dahili sinyal 
elektroniği tarafından düzenli olarak analiz edilir ve özel 
olarak geliştirilmiş algoritmalar üzerinden birbirine bağlanır.
Optik sensörler ve gaz sensörü birbirine bağlandığında, OC 
dedektörü, yapılan işin az miktarda bulunan duman, buhar 
veya toz miktarının artmasına neden olduğu mekanlarda da 
kullanılabilir. Alarm ancak sinyal kombinasyonu, 
yapılandırma sırasında seçilen montaj yerinin karakteristik 
şemasına karşılık geldiğinde otomatik tetiklenir. Bu sayede, 
istenmeyen alarmlara karşı son derece yüksek bir tolerans 
elde edilir.
Alarm eşiğinin %50'sine ulaşıldığında, bir ön alarm sinyallenir 
(yangın panelinin olay kaydı belleğinde gösterilir).
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Optik sensör (duman dedektörü)
Optik sensör (1) dağınık ışık yöntemine göre çalışır.
LED'ler (3) ışığı dağınık ışık alanına (7) tanımlanan bir açıyla 
iletir.

Bir yangın meydana geldiğinde, ışık duman zerrecikleri 
tarafından dağıtılır ve foto diyotlara (2) çarpar ve burada 
orantılı bir elektrik sinyaline dönüştürülür.

Gün ışığı ve ticari ışık kaynaklarından gelen parazit etkileri bir 
optik gün ışığı filtresi ile ve elektronik filtreleme ve faz-
kilitlemeli düzeltme işlemi ile filtrelenerek ortadan kaldırılır 
(ortam ışık dengesi: parlaklık testi DIN EN 54-7).
Sensörün çeşitli ışık yayan diyotları ve foto diyotları, dedektör 
elektroniği ile ayrı ayrı kontrol edilir. Bu sayede, birbirinden 
bağımsız ve dumanın algılanması için uygun sinyal 
kombinasyonları oluşturularak, duman ve parazitler 
(böcekler, cisimler) birbirinden ayrılabilir. Ayrıca, optik 
sensör sinyallerinin yangın veya parazit algılama ile ilgili 
zaman karakteristikleri ve korelasyonu da değerlendirilir.
Dahası, çeşitli sinyallerin olasılık kontrolleri sayesinde, analiz 
elektroniği ve LED'lerde meydana gelen hatalar tespit 
edilebilir.

Kimyasal sensörü (CO gaz sensörü)
Gaz sensörü (4) ağırlıklı olarak yangın sonucu ortaya çıkan 
karbon monoksitin (CO) yanı sıra, hidrojen (H) ve nitrojen 
monoksiti (NO) de algılar.
Temel ölçüm ilkesi, bir elektrot üzerindeki CO oksitlenme ve 
oluşan ölçülebilir akımdır. Sensör sinyal değeri, gaz 
konsantrasyonu ile orantılıdır.
Gaz sensörü, yanıltıcı değişkenlerin güvenli bir biçimde 
durdurulması için ek bilgiler sağlar.
CO sensörü dahili kapasite ölçülerek izlenir. Kapasite, izin 
verilen aralığı aşarsa, yangın kontrol panelinde bir hata mesajı 
gösterilir. Bu durumda, dedektör sadece bir dağınık ışık 
dedektörü işlevlerini yerine getirmeye devam eder.

Kirlilik sensörü
Dedektör yüzeyindeki kirlilik derecesi, kirlilik sensörü (6) ile 
sürekli kontrol edilir; elde edilen sonuç, yangın panelinde üç 
aşamalı olarak değerlendirilir ve gösterilir.
Dedektör yüzeyinin kirlenmesi sonucu eşik değeri aktif olarak 
adapte edilir (kapalı devre değer düzeltme) ve ağır kirlenme 
söz konusu olduğunda bir hata göstergesi oluşturulur.

LSN performans özellikleri
FAP 500 dedektörü LSN teknolojisinin sağladığı tüm 
avantajlardan yararlanır. Yapılandırılan her bir dedektör için, 
WinPara programı üzerinden aşağıdaki veriler okunabilir:
• seri numarası
• optik bölüm kirlilik derecesi
• çalışma süresi
• geçerli analog değerler
Bir alarm durumunda, yangın panelinde ayrı bir dedektör 
tanımı oluşturulur.
Sensör, kendinden izlemelidir. Yangın panelinde aşağıdaki 
hata göstergeleri bulunmaktadır:
• optik sensördeki analiz elektroniği veya LED'lerden 

birinin arızalanması
• ağır kirlilik (yanlış alarm oluşturulmasını önler)
• CO sensörü arızası (FAP-OC 500).
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Ek performans özellikleri
Çeşitli çalışma durumları, iki renkli belirgin bir LED ile 
dedektör üzerinde gösterilir. Bir alarm durumunda LED 
kırmızı olarak yanıp söner.
Bir harici alarm LED göstergesi bağlanabilir.
Açık devre veya kısa devre durumlarında, panel hattı 
yalıtkanları kullanarak LSN devre bütünlüğü korunur.
"Tıkla ve kilitle" ilkesine göre çalışan yenilikçi dedektör kilit 
sistemi, dedektörün hızlı ve basit bir biçimde takılmasını ve 
değiştirilmesini sağlar. Özellikle yüksek montaj yerleri için, 
özel olarak geliştirilmiş FAA-500-RTL sökme aletini 
kullanmanızı öneririz.
Rahat bir dedektör testi yapılması için, mıknatıslı 
FAA-500-TTL test adaptörü ve ek servis aksesuarları 
bulunmaktadır.

Sertifikalar ve Onaylar

VdS onay numarası: geçerli olduğu
UL onayı: geçerli olduğu

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

• LSN yangın panelleri BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, 
UGM 2020 ve benzer bağlantı koşullarına sahip başka 
panellere veya bunların alıcı modüllerine bağlanabilir

• FAP-O 500 gibi FAP-OC 500 serisi de optik dedektörler 
ile ilgili yönergelere uygun olarak planlanmıştır; bkz. 
DIN VDE 0833 Bölüm 2 ve VDS 2095:
– maksimum izleme alanı 120 m2

– maksimum montaj yüksekliği 16 m.
• Dedektörler sadece verilen FAA-500 kaidelerine monte 

edilmelidir. Ayrıca, dedektör kaidesi bir FAA-500-BB 
tavana montaj kutusu veya bir FAA-500-SB yüzeye 
montaj kutusuna monte edilebilir.

• FAP 500 dedektörleri açık alanda kullanıma uygun 
değildir.

• Dedektörün (1) altında, 50 cm yarıçapına sahip, 
yarımküre şeklinde bir alan (3) bırakılmalıdır; (2 = tavan).

• İnsanların, büyük hayvanların, bitki veya başka 
cisimlerin bu alana girmemesi ve dedektör yüzeyinin 
hiçbir şekilde örtülmemesi sağlanmalıdır.

• Dedektör sadece kolların uzanamayacağı bir konuma 
monte edilebilir. Bu nedenle, minimum montaj 
yüksekliği olarak 3 m önerilmektedir.

• FAP-500 dedektörleri, yüksek yoğunlukta kızılötesi 
ışınlar aracılığıyla veri iletimi yapılan odalara monte 
edilmemelidir (örn., çevirmenler için IR sistemlerinin 
bulunduğu odalar).

• Dedektörler güneş ışığına doğrudan maruz 
kalmayacakları şekilde monte edilmelidir.

• Lambalarla arasında en az 50 cm uzaklık olmalıdır. 
Dedektörler, lambalardan gelen ışığın altına monte 
edilmemelidir.

• İzin verilen maksimum hava hızı: 20 m/s
• LSN Yerel Güvenlik Ağında, güç kaynağı kapasitesi 

nedeniyle, LSN kablosu üzerinden devre veya saplama 
hat başına en fazla 28 dedektör bağlanabilir.

1 Dedektör
2 Tavan
3 Yarımküre alan
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Teknik Spesifikasyonlar

FAP-500 Otomatik LSN yangın dedektörü

Algılama ilkesi

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

dağınık ışık ölçümü

dağınık ışık ölçümü ve yanma gazı 

ölçümü kombinasyonu

Özellikler

- tüm FAP-500 dedektörleri:

- ayrıca FAP-OC 500(-P):

- kirlilik algılama

- kapalı devre değer düzeltme 

(optik kısım)

- seri numarası, çalışma süresi, 

kirlilik derecesi (optik kısım) ve 

geçerli analog değerleri okunabilir

- gaz sensörü kısmında kapalı 

devre değer düzeltme

Çalışma gerilimi 20 V DC - 33 V DC

Akım tüketimi 3,5 mA

Ayrı ekran iki renkli LED:

- kırmızı (alarm)

- yeşil (test modu)

Alarm çıkışı iki telli sinyal hattı üzerinden veri 

metni ile

Gösterge çıkışı açık kolektör 1,5 kΩ üzerinden 

0 V'a bağlanır, maks.

Yanıt hassasiyeti

- FAP-O 500(-P)

- FAP-OC 500(-P)

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

O kısım: 

< 0,36 dB/m (EN 54-7) 

gaz sensörü: ppm aralığında

İzleme alanı maks. 120 m²

(VdS yönergelerine uygun olarak)

Maksimum montaj yüksekliği maks.16 m

(VdS yönergelerine uygun olarak)

Minimum montaj yüksekliği kolların erişemeyeceği yükseklik

FAA-500-BB tavan montaj 

kutusu kullanarak tavana gömme 

montaj:

- yalancı tavan kalınlığı

- gereken montaj boşluğu

- montaj yüksekliği

maks. 32 mm

Ø 130 mm (-1 mm - +5 mm)

11 cm

Lambalara minimum uzaklık 0,5 m

İzin verilen hava hızı 20 m/s

İzin verilen çalışma sıc.

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

-20 °C - +65 °C

-10 °C. . . +50 °C

İzin verilen bağıl nem %95 (yoğunlaşmasız)

EN 60529 Koruma sınıfı

- FAP-O 500 (-P)

- FAP-OC 500 (-P)

IP 53

IP 33

Parazitlere bağışıklık VdS 2110, DIN EN 50130-4 ve 

UL 268 standartlarına uygun 

olarak

Boyutlar 

- dedektör

- dedektör ve kapağı

- dedektör ve kapağı ve kaidesi

Ø 113 x 55 mm

Ø 150 x 55 mm

Ø 150 x 70 mm

Muhafaza malzemesi Polikarbonat

Renk

- dedektör muhafazası

- dedektör ön paneli 

- FAP 500 

- FAP 500-P

sinyal beyaz, RAL 9003

sinyal beyaz mat

şeffaf/gümüş-gri

Ağırlık

- dedektör

- kenar halkası

ambalajsız / ambalajlı

165 g / 345 g

30 g / 60 g

Sipariş Bilgileri

FAP-O 500 Optik duman dedektörü, beyaz 664998150695

FAP-O 500-P Optik duman dedektörü, şeffaf 664998150697

FAP-OC 500 Optik/kimyasal çok sensörlü 

dedektör, beyaz

664998143522

FAP-OC 500-P Optik/kimyasal çok sensörlü 

dedektör, şeffaf

664998150696

Donanım Aksesuarları

FAA-500-TR-W Kenar halkası, beyaz 664998151295

FAA-500-TR-P Kenar halkası, renk tonu eklemeli 

şeffaf

664998151296

FAA-500 LSN Kaide 664998151297

FAA-500-R LSN Kaide ve röle 664998151299

İngiltere için FAA-500-GB LSN Kaide 664998151978

İngiltere için FAA-500-R-GB LSN Kaide ve röle 664998151979

FAA-500-BB Tavana montaj kutusu 664998151302

FAA-500-CB Beton tavanlar için dahili muhafaza 665000508713

FAA-500-SB Yüzeye montaj kutusu 665000508721

FAA-500-SB-H Yüzeye montaj kutusu ve nem 

sızdırmazlık keçesi

665000508724
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