
 

Sistemas de alarme de incêndio | FPA‑5000 com módulos funcionais

FPA‑5000 com módulos funcionais
 

www.boschsecurity.com.br

 

 

 

u Configuração modular que permite uma fácil
expansão

u Interligação de até 32 Painéis de controle, Painéis
repetidores e servidores OPC

u Ligação de múltiplos loops CAN com infraestrutura
Ethernet de elevado desempenho e redundância

u Instalação e detecção automática de módulos
funcionais, ligando-os simplesmente à calha do
painel

u Ligação ao BIS (Building Integration System) através
de servidor OPC

Graças à configuração modular, o inovador Painel
modular de incêndio FPA‑5000 adapta-se facilmente às
circunstâncias e regulamentações locais. Devido aos
diversos módulos funcionais, as características
específicas de cada país são adaptadas na ligação tão
rapidamente como o respectivo tratamento de
alarmes.
O painel de incêndio está disponível com duas caixas
diferentes:

• Caixas para montar diretamente na parede
• Caixas para instalação na base de apoio à montagem

que podem ser rodadas
Com a ajuda de kits de instalação especiais, as caixas
podem ser montadas em bastidores de 482,6 mm
(19"). Todas as caixas podem ser ampliadas com
várias caixas adicionais para todas as aplicações
previstas.
O Painel repetidor FMR‑5000 permite a operação
descentralizada de um painel de controle ou de uma
rede de painéis de controle.
Graças às interfaces externas CAN e Ethernet, podem
ser interligados vários Painéis de controle e Painéis
repetidores. Utilizando uma estrutura de loop simples

ou estruturas de múltiplos loops com uma
infraestrutura Ethernet, a rede pode ser adaptada a
praticamente todas as condições de aplicação.
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Adicionalmente, as interfaces Ethernet permitem a
ligação a: Sistema de gestão de edifícios BIS, Sistema
de alarme por voz Praesideo/PAVIRO, Remote
Services, Sistema de monitoração de alarmes de
incêndio FSM-2500/FSM-5000.
Os sistemas FPA-5000 podem ser ligados ao Sistema
de Segurança Universal UGM da Bosch, estando este
integrado num sistema de rede de grandes dimensões.
Todo o sistema de detecção de incêndio é configurado
através de um computador portátil utilizando o
Software de programação FSP-5000-RPS.

Visão geral do sistema
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Pos. Descrição

A Módulos funcionais

B Cartões de endereços/Chaves de licença

C Painel de controle

D Distribuidor, opcional

E Calha curta de painel

F Suporte para fonte de alimentação (instalado de fábrica nas
caixas para instalação em base de apoio)

G Fonte de alimentação

H Caixa (neste caso: HCP 0006 A)

I Calha de painel longa

L Baterias

M Painel repetidor

Funções

Operação/processamento de mensagens
A operação e o processamento de todas as mensagens
são fáceis e intuitivos graças ao painel de controle
com design ergonômico com a tela sensível ao toque
TFT oferecendo um manuseio guiado por menu e um
display de múltiplas cores. Para esta finalidade, há
chaves localizadas permanentemente na margem
direita, inferior e superior do display, bem como
chaves virtuais com localização variada na área da tela
de toque.

Estrutura modular
Devido à sua estrutura modular, o Painel modular de
incêndio FPA-5000 proporciona total flexibilidade e
assim soluções personalizadas para qualquer
aplicação.
Dependo dos requisitos, pode ser feita a seguinte
seleção durante o projeto:
1. Tipo de caixa: instalação em base de apoio ou

montagem mural
– Seleção de uma caixa básica
– Caixas de extensão opcionais
– Estruturas opcionais para fontes de alimentação
– Kits opcionais de instalação em bastidores/racks

de 48 cm (19'')
2. Unidade de operação e visualização com Painel de

controle
– Seleção de entre os diversos idiomas possíveis

3. Calha de painel
– Seleção de acordo com o tipo de caixa e/ou

número de módulos funcionais necessários
4. Módulos funcionais

– Seleção com base no projeto e nos requisitos
específicos de cada país

5. Fonte de alimentação
– Baterias
– Fontes de alimentação adicionais
– Os Suportes para fontes de alimentação são pré-

-instalados em fábrica para as caixas para
instalação em base de apoio

– Para as Caixas para montagem mural,
selecionam-se os Suportes para fontes de
alimentação conforme as necessidades

6. Acessórios adicionais
– Portas frontais
– Impressora com caixa para instalação em base de

apoio
– Jogos de cabos para aplicações especiais
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Módulos
Os módulos funcionais são unidades autónomas
encapsuladas que podem ser inseridas em qualquer
encaixe do painel de controle através da tecnologia
plug-and-play. Assim, a alimentação e o tráfego de
dados para o painel de controle são indicados
automaticamente sem qualquer programação
adicional. O módulo é identificado automaticamente
pelo painel de controle, funcionando no modo de
operação predefinido.
A ligação para componentes externos é efetuada
através de conectores compactos/terminais de
parafuso.
Após uma substituição, apenas os conectores têm de
ser inseridos de novo; deixa de ser necessária a
ligação de muitos fios.

Módulo Descrição

BCM-0000-B Módulo do controlador da bateria
• módulo que controla as baterias e a fonte

de alimentação

ANI 0016 A Módulo avisador
• com 16 LEDs vermelhos e 16 amarelos,

livremente programável

LSN 0300 A Módulo LSN melhorado de 300 mA
• para a ligação de um loop LSN a um

máximo de 254 elementos LSN
melhorados ou 127 elementos LSN
standard, com uma corrente máxima de
linha de 300 mA

LSN 1500 A Módulo LSN melhorado de 1500 mA
• para a ligação de um loop LSN a um

máximo de 254 elementos LSN
melhorados, corrente máxima de linha
de1500 mA, ou a um máximo de 127
elementos LSN standard, corrente máxima
de linha de 300 mA

FPE-5000-UGM Módulo interface
• para ligar a um Sistema UGM 2020

CZM 0004 A Módulo convencional de 4 zonas
• para ligação dos periféricos convencionais

existentes com 4 linhas convencionais
monitoradas

IOS 0020 A Módulo de comunicações de 20 mA
• com uma interface S20 e uma interface

RS232
• para uma ligação com um sistema de

alarme por voz Plena através de uma porta
RS232

IOS 0232 A Módulo de comunicações RS232
• com duas interfaces RS232
• para a ligação com um sistema de alarme

por voz Plena, uma impressora ou
computador portátil

ENO 0000 B Módulo Interface do Serviço de Incêndio

• para ligar ao equipamento de serviço de
incêndio em conformidade com a norma
DIN 14675

IOP 0008 A Módulo de entrada/saída
• com 8 entradas digitais e 8 saídas de

coletor aberto

RML 0008 A Módulo de relés
• com 8 relés para aplicações de baixa

tensão

RMH 0002 A Módulo de relés
• com 2 relés para a rede elétrica (250 V) e

com entradas de retorno (também pode
ser utilizado como uma interface para
sistemas de extinção)

NZM 0002 A Módulo da zona de equipamentos de notificação
• com 2 linhas convencionais monitoradas

Rede
Até 32 Controladores de Painel, Teclados Remotos e
servidores OPC podem ser interconectados na rede.
Dependendo dos requisitos da aplicação, os
Controladores de Painel e Teclados Remotos podem
ser agrupados, definidos como nó de rede ou nó local.
Dentro de um grupo, apenas as condições de um
painel do mesmo grupo podem ser exibidas.
Independentemente dos grupos, os nós de rede
permitem a exibição e manuseio de todas as
condições de painel. Os nós locais exibem as
condições do painel relacionado.
Quando a ligação de rede for via interfaces de CAN
e/ou Ethernet, as seguintes topologias de conexão são
opcionais.

• Loop redundante via CAN1 e CAN2 ( máximo de 32
nós)

• Loop de Ethernet (máximo 32 nós)
• Loops de CAN múltiplos com infraestrutura Ethernet

e até 32 nós.
Para ligação de rede com fibras ópticas, é possível
usar vários conversores. Para obter informações
detalhadas sobre os tipos de conversores e
comprimentos máximos de linha, consulte o Guia de
Rede do FPA-5000 (disponível para download).

Pontos de detecção
Os Cartões de Endereços ativam pontos de detecção.
O FPA-5000 administra até 4096 pontos de detecção.
Cada elemento e entrada que for capaz de fazer
disparar um alarme requer um ponto de detecção.
As entradas são consideradas como pontos de
detecção se forem programadas para esse fim no
Software de Programação FSP-5000-RPS.
Isso se aplica a todos os acionadores manuais de
alarme e detectores automáticos, bem como aos
módulos e interfaces a seguir, devido às suas
entradas:

Módulos Pontos de detecção

CZM 0004 A até 4
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IOP 0008 A até 8

RMH 0002 A até 2

ENO 0000 B requer 1 ponto de detecção apenas se um
elemento de liberação FSE for conectado e
programado usando o software de
programação FSP-5000-RPS

FPP‑5000‑TI 2

Módulos de
interface

Pontos de detecção

FLM-420/4‑CON até 2

FLM-420-I8R1-S até 8

FLM-420-I2 até 2

FLM-420-O8I2-S até 2

FLM-420-O1I1 até 1

FLM-420-RHV Até 2

FLM-420-RLE-S até 2

Certificados e aprovações

As opções disponibilizadas de acordo com a norma
EN 54‑2:1997/A1:2006 incluem:

• Saída para dispositivos de alarme de incêndio
• controle do equipamento de encaminhamento de

alarmes de incêndio
– Saída para equipamento de encaminhamento de

alarmes de incêndio
– Entrada de confirmação de alarme do

equipamento de encaminhamento de alarmes de
incêndio

• Saídas para equipamento de proteção contra
incêndio

– Saída de tipo A
– Saída de tipo B
– Saída de tipo C
– monitoração de falhas no equipamento de

proteção contra incêndio
• Atrasos para as saídas
• Dependências em mais do que um sinal de alarme

– Dependência de tipo A
– Dependência de tipo B

• Contador de alarmes
• Condição de aviso de falha

– Sinais de falha dos pontos
– Perda total da alimentação
– Saída para equipamento de encaminhamento de

avisos de falha
• Condição desativada

– Desativação dos pontos endereçáveis
• Condição de teste

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Alemanha VdS-S S205106 BS FPA

4620/DT/2010 FPA-5000

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Alemanha VdS G 205106 FPA-5000_G205106

DIBt Z-6.5-2027 (B) FSA 5000 LSN

DIBt Z-6.5-2027 (E) FSA 5000 LSN

Suíça VKF AEAI 19197 FPA 5000

Europa CE FPA-5000

CPD 0786-CPD-20818 FPA 5000

Áustria PFB 007/BM-PSys/019 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/020 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/021 FPA-5000

Bélgica BOSEC TCC2-894

Polônia CNBOP 1793/2013 FPA-5000

Dinamarca DANAK 232.234 FPA 5000/1200 system certi-
fikat EN54-13

Hungria TMT TMT-32/2005 FPA-5000

Ucrânia MOE UA1.016.0008784-11 FPA 5000

MOE UA1.016.0137711-13 FPA-5000

Cingapura PSB CLS1B 13068137901 FPA-5000

Notas de instalação/configuração

• As normas e diretivas específicas do país têm de ser
consideradas durante a fase de projeto.

• As condições de ligação para as autoridades e
instituições regionais (polícia, serviço de incêndio)
têm de ser mantidas.

• É preferível utilizar a formação em loop devido à
maior segurança das linhas de loop
comparativamente às linhas em ramal.

• Considere o limite do sistema para o número de
elementos LSN.

• É possível combinar módulos interface LSN e
detectores LSN numa linha de loop ou em ramal.

• Para uma ligação mista de elementos LSN clássicos e
elementos LSN melhorados, são permitidos um
máximo de 127 elementos.

• Os detectores convencionais já existentes podem ser
ligados a um módulo CZM 0004 A . Um módulo CZM
0004 A proporciona quatro linhas convencionais DC
(zonas).

• De acordo com a norma EN 54-2, os painéis de
controle com mais de 512 detectores/pontos de
chamada têm de ser ligados de forma redundante.
Para tal, é usada uma segunda caixa básica com um
segundo Painel de controle MPC.

• Para a operação do sistema de detecção de incêndio
de acordo com a norma EN 54-13, é necessário
terminar cada ramal e ramal em T (T-tap) com
módulos EOL.
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Limites gerais do sistema

 Número máx.

Painéis/painéis repetidores/servidor OPC na
rede

 

• Loop Ethernet / CAN 32

• Bus CAN 8

Elementos LSN  

• Painel autónomo 4096

• Por painel em rede 2048

• Toda a rede 32768

Limites por painel de incêndio Número máx.

Definir, p. ex. inibir zonas 192

Módulos funcionais 46

Impressora 4

Contadores de alarmes (externo, interno, teste) 3

Entradas na base de dados de eventos 10000

Interfaces de configuração FSP-5000-RPS
(USB, COM)

2

Número máximo de saídas (equipamentos de
notificação sonora, controles, etc.) ativadas em
paralelo devido ao mesmo evento

508

Limites de configuração por painel de
incêndio (FSP-5000-RPS)

Número máx.

Canais de tempo 20

Programas de controle de tempo 19

Configuração para um dia específico 365

Níveis de permissão 4

Perfis de usuário 200

Limites do sistema para os módulos funcionais

Módulo funcional Número máx.

BCM-0000-B 8

ANI 0016 A 32

LSN 0300 A 32

LSN 1500 A 11

FPE-5000-UGM 4

CZM 0004 A 32

IOS 0020 A 4

IOS 0232 A 4

ENO 0000 B 8

IOP 0008 A 32

RML 0008 A 32

RMH 0002 A 32

NZM 0002 A 8

Limites do sistema para cada módulo LSN 0300 A
• Podem ser ligados até 254 elementos LSN de versão

melhorada ou 127 elementos LSN clássicos
• Corrente de saída

– LSN 0300 A: até 300 mA
– LSN 1500 A: até 1500 mA

• Comprimento do cabo
– LSN 0300 A: até 1600 m
– LSN 1500 A: até 3000 m

• Podem ser usados cabos não blindados

Aviso
Graças ao Planning Software da Bosch, o projeto
dos painéis de incêndio em conformidade com os
limites (p. ex. relativos ao comprimento do cabo e
alimentação) é rápido e simples.

Notas sobre a instalação
• Os painéis de incêndio só podem ser instalados em

salas interiores secas e limpas.
• Para assegurar uma longa vida útil da bateria, o painel

de controle só deve ser operado em locais com
temperatura ambiente normal.

• Têm de ser observadas as seguintes condições
ambientais:

– Temperatura ambiente permitida: 
-5 °C – 50 °C

– Humidade relativa permitida: 
máx. 95%, sem condensação

• Os elementos de operação e de visualização deverão
estar localizados ao nível dos olhos.

• É necessário um espaço livre de pelo menos 230 mm
à direita da última caixa de instalação; este espaço é
necessário para rodar a caixa instalada para fora para
efeitos de ligação, manutenção e reparação.

• Deverá ser deixado espaço suficiente por baixo e ao
lado do painel de controle para quaisquer expansões,
p. ex., para uma fonte de alimentação adicional ou
uma caixa de extensão.

• Não opere dispositivos que apresentem condensação.
• Utilize apenas os materiais de montagem

especificados pela BOSCH ST. Caso contrário, a
resistência a interferências não pode ser garantida.

• Quando estiver ligado a um Building Integration
System (Sistema de gestão de edifícios (BIS)) através
de Ethernet e de um servidor OPC, verifique junto do
administrador de rede responsável se uma rede se
estender por vários edifícios:

– a rede foi concebida para ligações através de
vários edifícios (p. ex. sem interferência devido
aos diferentes potenciais da ligação à terra)

– todos os usuárioes estão atribuídos à rede
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Especificações técnicas

Limites gerais do sistema

 Número máx.

Painéis/painéis repetidores/servidor OPC na
rede

 

• Loop Ethernet / CAN 32

• Bus CAN 8

Elementos LSN  

• Painel autónomo 4096

• Por painel em rede 2048

• Toda a rede 32768

Informações sobre pedidos

BCM-0000-B Módulo de controlador de bateria
monitora a alimentação do painel de incêndio e o
carregamento das baterias
Número do pedido BCM-0000-B

ANI 0016 A Módulo do anunciador
indica o estado de 16 pontos de detecção
programáveis individualmente
Número do pedido ANI 0016 A

LSN 0300 A Módulo do barramento LSN, 300mA
para ligar um loop LSN a um máximo de 254
elementos da LSN improved ou 127 elementos LSN
classic, com uma corrente máxima de linha de 300 mA
Número do pedido LSN 0300 A

LSN 1500 A Módulo do barramento LSN, 1500mA
para ligar um loop LSN a um máximo de
254 elementos LSN improved, com uma corrente
máxima de linha de 1500 mA, ou até 127 elementos
LSN classic, com uma corrente máxima de linha de
300 mA
Número do pedido LSN 1500 A

FPE-5000-UGM Interface do módulo para UGM
para ligar os painéis de incêndio FPA‑5000 e FPA-1200
a sistemas de supervisão (UGM 2020, FAT 2002/RE,
FSM‑2000)
Número do pedido FPE-5000-UGM

CZM 0004 A Módulo de zona convencional
para ligar os periféricos convencionais; proporciona
quatro linhas convencionais monitoradas
Número do pedido CZM 0004 A

IOS 0020 A Módulo de comunicação, 20mA
proporciona uma interface de cada de S20 e RS232
Número do pedido IOS 0020 A

IOS 0232 A Módulo de comunicação, RS232
para ligar dois dispositivos, p. ex. sistema de alarme
por voz Plena, um computador portátil ou uma
impressora através de duas portas seriais
independentes
Número do pedido IOS 0232 A

ENO 0000 B Módulo externo de notificação
para ligar equipamento de serviço de incêndio em
conformidade com a norma DIN 14675
Número do pedido ENO 0000 B

CPA 0000 A Contr de pain do cj de cabos transm anal
Utilizado para ligar uma AT 2000 ao MPC e ao
ENO 0000 B.
Número do pedido CPA 0000 A

IOP 0008 A Módulo de entrada/saída
para indicadores individuais ou ligação flexível de
diversos dispositivos elétricos, proporcionando oito
entradas digitais independentes e oito saídas de
coletor aberto
Número do pedido IOP 0008 A

RML 0008 A Módulo de relé de baixa tensão
proporciona 8 relés de contacto reversível (tipo C)
para baixa tensão
Número do pedido RML 0008 A

RMH 0002 A Módulo de relé de alta tensão
proporciona 2 relés de contacto reversível (tipo C)
para alta tensão, para ligação monitorada de
elementos externos com retorno
Número do pedido RMH 0002 A

NZM 0002 A Módulo de zona do equip. de notificação
para ligar 2 linhas separadas de zona de aparelho de
notificação, proporciona 2 linhas convencionais
monitoradas
Número do pedido NZM 0002 A

Acessórios

FLM-320-EOL2W Módulo de fim de linha, 2 fios
para a terminação de linhas convencionais em
conformidade com a norma EN 54‑13
Número do pedido FLM-320-EOL2W

FLM-420-EOL2W-W Módulo fim de linha, inst par LSN 4
fios
para a terminação de ramais ou ramais em T LSN em
conformidade com a norma EN 54‑13
Número do pedido FLM-420-EOL2W-W

FDP 0001 A Tampa falsa
Para os encaixes (slots) dos módulos existentes
Número do pedido FDP 0001 A

PSK 0001 A Faixa de identificação para chaves
20 folhas, cada uma com 6 etiquetas, imprimíveis,
para os módulos funcionais BCM‑0000‑B, LSN 0300 A,
LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A,
CTM 0002 A e ENO 0000 B
Número do pedido PSK 0001 A
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PSL 0001 A Faixa de identificação para LEDs 20 folhas, cada uma com 10 etiquetas imprimíveis,
para o Módulo avisador ANI 0016 A
Número do pedido PSL 0001 A
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