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u Spuštění poplachu rozbitím krycího skla

u Možnost automatického nebo manuálního přidělení
adresy hlásiče prostřednictvím otočných přepínačů

u Indikátor LED pro poplach nebo vyhodnocení
zkoušky

u Obslužné procedury pro dotazování hlásičů požáru
s vyhodnocením a vícenásobným přenosem

u Identifikace jednotlivých hlásičů požáru

Jednočinné tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑SM se
používají pro manuální spouštění a lze je použít v sítích
LSN (Local SecurityNetwork) a LSN improved.
Jednočinné tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑SM jsou
určeny pro vnitřní nasazení.
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Při použití jednočinných tlačítkových hlásičů požáru
dojde ke spuštění poplachu po rozbití skleněné
destičky (2) a vyskočení tlačítka (3).
Tím se aktivuje mikrospínač pro spuštění poplachu
a začne blikat indikátor LED (4).

Výchozí stav tlačítka (3) hlásiče požáru lze obnovit
vložením nového krycího skla (2) a zavřením dvířek (1)
jednočinného hlásiče požáru. Indikátor LED (4)
zhasne.
Tato akce nezruší signalizaci na ústředně EPS.
Identifikace jednotlivých tlačítkových hlásičů požáru se
zobrazením adresy hlásiče na ústředně EPS zajišťuje
rychlou lokalizaci spuštěného hlásiče požáru.

Certifikáty a osvědčení

Pro tlačítkové hlásiče požáru FMC‑210‑SM‑G‑R byla
podána žádost o schválení podle norem

• EN 54‑11:2001/A1:2005
• EN 54‑17:2005

Oblast Certifikace

Německo VdS G 207008 FMC-210-SM-G-R_G207008

Evropa CPD 0786-CPD-20316 FMC-210-SM-G-R



Poznámky k instalaci/konfiguraci

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru je třeba viditelně
instalovat v únikových cestách ( např. východech,
chodbách, schodištích) tak, aby byly snadno
přístupné.

• Je nutné dodržet instalační výšku 1 400 mm
±200 mm, která se měří od středu manuálního hlásiče
požáru k podlaze.

• Manuální tlačítkové hlásiče požáru musí být
dostatečně osvětlené denním nebo umělým světlem
(včetně nouzového osvětlení, je-li k dispozici).

• Maximální počet prvků LSN, které lze připojit, závisí
na množství proudu, které odebírají z datové linky
LSN. Limitní hodnoty by měly být převzaty z informací
o výrobku dodaných s použitou ústřednou EPS.

• Měly by být vzaty v úvahu také další standardy,
směrnice a doporučení k návrhu týkající se místa
instalace atd. (viz příručka Detekce ohně).

• Musí být dodrženy místní předpisy pro požární
ochranu.

Poznámky k instalaci v souladu s normami VdS/VDE
• Vzdálenost mezi manuálními tlačítkovými hlásiči

požáru by neměla být větší než 100 m podle normy
DIN 14675 nebo 80 m podle směrnice VdS.

• V oblastech s vysokým nebezpečím by měly být
manuální hlásiče požáru instalovány ve vzdálenosti
maximálně 40 m (VDE 0833 Část 2, Bod 7.2.6).

Instalace
• Kabelový průchod může být instalován na povrchu

nebo se zapuštěním.

• Instalaci do skříní s požárními hadicemi lze provést
třemi způsoby:
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Čís. Popis

1 Instalační hloubka verze 1: přibližně 40 mm

2 Instalační hloubka verze 2: 14 mm

3 Instalační hloubka verze 3: minimálně 30 mm

Zahrnuté díly

Označení typu Součást

FMC‑210‑SM‑G‑B
Typ G, modrý

Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, přímé spouštění (typ A)

FMC‑210‑SM‑G‑R
Typ G, červený

Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní
použití, přímé spouštění (typ A)

Poznámka
Klíč je nutné objednat samostatně.

Technické specifikace

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí 15 až 33 V DC

Odběr proudu 0,4 mA
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Mechanické vlastnosti

Rozměry (V × Š × H) 135 × 135 × 40 mm

Materiál krytu Plast, ASA

Barvy  

• FMC-210-SM-G-R Červená, odstín RAL 3001

• FMC-210-SM-G-B Modrá, odstín RAL 5005

Hmotnost Přibližně 235 g

Požadavky na prostředí

Třída krytí podle EN 60529 IP 52

Přípustná provozní teplota -10 až +55 °C

Informace o objednání

FMC‑210‑SM‑G‑R Typ G, červený
Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní použití,
přímé spouštění poplachu (typ A), pro sítě LSN
improved
Číslo objednávky FMC-210-SM-G-R

FMC‑210‑SM‑G‑B Typ G, modrý
Jednočinný tlačítkový hlásič požáru pro vnitřní použití,
přímé spouštění (typ A), pro sítě LSN improved
Číslo objednávky FMC-210-SM-G-B

Hardwarové příslušenství

FMX‑FSO‑LSN Sady prostřižených samolepicích fólií (či-
stých)
Pro označovací pole manuálních tlačítkových hlásičů
požáru řady FMC‑210.
1 balení = 10 listů
Číslo objednávky FMX-FSO-LSN

FMC‑FST‑DE Potištěné označovací fólie pro horní ozna-
čovací pole
Pro žluté a modré manuální tlačítkové hlásiče požáru
řad FMC‑120 a FMC‑210, 1 balení = 5 listů
Číslo objednávky FMC-FST-DE

FMC‑SPGL‑DEIL Náhradní skla
Pro manuální hlásiče požáru řad DM, DKM, SKM,
FMC‑120 a FMC‑210
1 balení = 5 náhradních skel
Číslo objednávky FMC-SPGL-DEIL

Klíč pro hlásiče požáru typů G a H
je vyroben z červeného plastu (ASA)
Číslo objednávky FMM-KEY-Form G/H
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Zastoupeno společností:

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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