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u Wysoka skuteczność dzięki prostej instalacji, elas-
tyczności rozbudowy i automatycznej konfiguracji

u Wysoki poziom niezawodności

u Monitorowanie toru transmisyjnego

u Radiowa optyczna czujka dymu o wyjątkowej odpor-
ności na zakłócenia

u Do jednego radiowego modułu rozszerzającego moż-
na podłączyć 30 radiowych optycznych czujek dymu
lub 10 radiowych ręcznych ostrzegaczy pożarowych

Radiowy system wykrywania pożaru LSN działa w no-
wym paśmie SRD (Short Range Devices, urządzenia o
krótkim zasięgu) 868‑870 MHz, przeznaczonym wyłącz-
nie na potrzeby systemów bezpieczeństwa. Pasmo
SRD nie jest zakłócane przez silne nadajniki używane
do celów przemysłowych, naukowych i medycznych.

Przegląd systemu

Radiowy system wykrywania pożaru LSN

Local Security Network
LSN

FK 100 LSN

FK 100 LSN

DOW 1171

SMF121
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Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN
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Poz. Opis

1 Przełącznik FET

2 Odbiór danych

3 Nadawanie danych

4 Mikroprocesor do przetwarzania / przesyłania danych

5 Zasilanie



6 Kontaktron

7 Diody LED

8 Styk antysabotażowy

9 Monitorowanie zewnętrznego zasilania

10 Moduł radiowy SPU6001

Podstawowe funkcje

Radiowy system wykrywania pożaru LSN (komórka ra-
diowa) składa się z radiowego modułu rozszerzającego
FK 100 LSN oraz maks. 30 radiowych optycznych czu-
jek dymu DOW 1171 lub maks. 10 radiowych ręcznych
ostrzegaczy pożarowych SMF121 Radiowy moduł roz-
szerzający jest instalowany jako element sieci LSN w
pętli lub odgałęzieniu, stanowiąc interfejs między ra-
diowymi czujkami dymu, a centralą sygnalizacji pożaru.
Transfer informacji między czujką a modułem rozsze-
rzającym odbywa się dwukierunkowo. Jeśli kanał pod-
stawowy jest zajęty przez system zewnętrzny, komórka
radiowa przełącza się na kanał dodatkowy, aby zapew-
nić przekazanie informacji o alarmie.

Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN
Część LSN w radiowym module rozszerzającym jest za-
silana przez przewód sieć LSN. Dołączony moduł ra-
diowy wymaga osobnego zasilacza.
Wbudowany mikrokontroler sterujący interfejsami i
elementami użytkownika jest odpowiedzialny za trans-
misję danych między radiową czujką dymu i centralą
sygnalizacji pożaru.
Moduł FK 100 LSN jest wyposażony w styk antysabota-
żowy, przełącznik kontaktronowy do ręcznego włącza-
nia trybu konfiguracji oraz 3 diody LED sygnalizujące
stan urządzenia.
Radiowy moduł rozszerzający jest zgodny z przepisami
i wytycznymi dla systemów bezpieczeństwa: EN 54,
DIN VDE 0833, VdS.

Radiowa optyczna czujka dymu DOW 1171
Zasilana z baterii, konfigurowalna radiowa czujka dymu
działa na zasadzie pomiaru rozproszenia światła z roz-
proszeniem bocznym. Dzięki nowoczesnemu algoryt-
mowi wykrywania, czujka zapewnia jednolitą reakcję
na zagrożenie, odznaczając się przy tym znakomitą od-
pornością na zakłócenia. W czujce i w radiowym modu-
le rozszrzającym wbudowany jest taki sam moduł ra-
diowy, co pozwala na dwukierunkowe przesyłanie in-
formacji.

Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy SMF121
Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy SMF121 służy do
sygnalizowania alarmu w razie pożaru lub innego nie-
bezpieczeństwa. Ostrzegacz SMF121 i wymagana pod-
stawa radiowa SMF6120 (zasilana z baterii) w łatwy
sposób łączą się z radiowym modułem rozszerzającym
FK 100 LSN poprzez połączenie bezprzewodowe.

Certyfikaty i świadectwa

FK 100 LSN jest zgodny z:

• EN54-17:2005
• EN54-18:2005

DOW 1171 jest zgodny z:
• EN54-7:2000/A1:2002

Moduł radiowy zawarty w radiowym module rozszerza-
jącym FK 100 LSN, radiowej optycznej czujce dymu
DOW 1171 oraz podstawie radiowej SMF6120 uzyskał
homologacje w następujących krajach (koncesje radio-
we zgodnie z Aneksem 4 do dyrektywy 99/5/WE, Ra-
diokomunikacyjne i telekomunikacyjne urządzenia koń-
cowe, CE 0123 (!)):
Austria (A), Belgia (B), Chorwacja (HR), Dania (DK),
Niemcy (D), Włochy (I), Luksemburg (L), Holandia
(NL), Norwegia (N), Portugalia (P), Hiszpania (E), Sło-
wacja (SK), Słowenia (SLO), Szwecja (S), Szwajcaria
(CH), Wielka Brytania (GB).

Region Certyfikacja

Niemcy VdS G 211065 DOW 1171

VdS G 211071 FK 100 LSN

Europa CE DOW 1171

CE FK 100 LSN

CPD 0786-CPD-21077 DOW 1171

CPD 0786-CPD-21080 FK 100 LSN

Planowanie

Wartości graniczne
• Do jednego radiowego modułu rozszerzającego

FK 100 LSN można dołączyć maks. 30 radiowych op-
tycznych czujek dymu DOW 1171.

• Jeden zespół przetwarzający sieci LSN może obsługi-
wać maks. 127 elementów sieci LSN. Każdy radiowy
moduł rozszerzający, każda radiowa czujka dymu lub
radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy liczone są jako
element sieci LSN, np.  w przypadku maksymalnej
liczby czujek dymu: 
1 FK 100 LSN + 30 DOW 1171 = 31 elementów sieci
 LSN.

• Gdy na tym samym obszarze instalowany jest więcej
niż jeden moduł FK 100 LSN, to między poszczególny-
mi radiowymi modułami rozszerzającymi należy zacho-
wać odległość przynajmniej 2 m.

• Ponadto należy przestrzegać maksymalnej odległości
40 m i tłumienia 90 dB między radiowymi modułami
rozszerzającymi a radiowymi czujkami dymu (patrz
Planowanie komórki radiowej).

• Dostępnych jest 16 kanałów radiowych. Radiowe mo-
duły rozszerzające automatycznie wyszukują wolny ka-
nał w dozwolonym zakresie. Podstawowe kanały ra-
diowe można wyświetlić za pomocą programów Win-
Para lub FSP-5000-RPS. 
Oznacza to, że na jednym obszarze można zainstalo-
wać maksymalnie 16 (zalecane maksimum to 10) radio-
wych modułów rozszerzających (maks. odległość
40 m / maks. tłumienie 90 dB). Dołączając kolejne ra-
diowe moduły rozszerzające, należy za każdym razem
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sprawdzać, czy zakres fal radiowych nie zakłóca pracy
wcześniej zainstalowanych modułów (można dołączyć
maks. 16 radiowych modułów rozszerzających).

• Radiowych modułów rozszerzających i radiowych czu-
jek dymu nie wolno instalować w metalowej obudo-
wie.

• Należy pamiętać o zachowaniu przestrzeni niezbędnej
do przeprowadzania czynności serwisowych (np.  wy-
miany baterii) i napraw.

Łączenie i zasilanie
• Modułu FK 100 LSN nie można dołączać do modułu li-

nii bocznej NAK 100 LSN.
• Do zasilania modułu, mikroprocesora i urządzeń pery-

feryjnych potrzebny jest oddzielny zasilacz.
• Elementy sieci LSN w module LSN FK 100 są zasilane

przy pomocy dwóch żył w linii LSN.
• Aby zapewnić zasilanie następnym elementom sieci

LSN, można dołączyć osobny zasilacz, łącząc łańcu-
chowo zaciski zasilania.

Uwaga
W przypadku odłączenia zasilania od interfejsu
FK 100 LSN, z radiowych czujek dymu należy wyjąć
baterie!

Akcesoria
• Jeśli struktura ścian i inne właściwości strukturalne

budynku nie są znane, należy dokonać pomiarów na-
tężenia pola za pomocą urządzenia testowego
DZW 1171, by zapewnić niezawodność planowanego
systemu.

• Oprogramowanie Radio Spy z urządzeniem do pomia-
ru natężenia pola to wygodne narzędzie do sprawdza-
nia położenia komórki radiowej i wyświetlania go w
postaci graficznej na komputerze.

• Identyfikator czujki DBZ 1193A do czujek DOW 1171
to poliwęglanowy uchwyt z osłoną, za którą można
włożyć plakietkę identyfikacyjną.

• Wymiennik czujek umożliwia wygodną wymianę czujki
na radiową czujkę dymu DOW 1171.

• Do pierwszego uruchomienia systemu bezprzewodo-
wego bez połączenia z centralą sygnalizacji pożaru
potrzebny jest jedynie magnes do uaktywnienia kon-
taktronu w radiowym module rozszerzającym.

Konstrukcja interfejsu FK 100 LSN
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Poz. Opis

1 Pokrywa z wbudowanymi kablami światłowodowymi

2 Dolna część obudowy

3 Fabrycznie przygotowane wejścia/wyjścia do korytek kablo-
wych zamontowanych natynkowo

4 Wkręt obudowy

5 Światłowody diod LED sygnalizujących stan urządzenia

6 Kontaktron

7 Moduł radiowy

8 Płytka interfejsu

9 Styk antysabotażowy

10 Dioda LED sygnalizująca stan urządzenia

11 Zespół zacisków

Położenie komórki radiowej
• Oczekiwany zasięg systemu radiowego w budynku za-

leżny jest w ogólności od współczynnika odbicia i po-
chłaniania materiałów konstrukcyjnych sufitów i
ścian!

• Elementy systemu bezprzewodowego nie muszą się
znajdować w swoim „polu widzenia”.

• Radiowy moduł rozszerzający powinien być umie-
szczony pomiędzy radiowymi czujkami dymu / ręczny-
mi ostrzegaczami pożarowymi. Ponieważ fale radiowe
rozprzestrzeniają się sferycznie, system może obejmo-
wać więcej niż jedno piętro budynku.

• Aby określić rzeczywiste tłumienie w miejscu montażu,
do tłumienia wynikającego z odległości należy dodać
wartości tłumienia poszczególnych elementów kon-
strukcyjnych (ściany, sufity). Łączne tłumienie toru
transmisyjnego nie może przekraczać 90 dB.

• Limity i przykłady kalkulacji dotyczą zarówno łącza
między radiowym modułem rozszerzającym a radiową
czujką dymu, jak i łącza między dwoma radiowymi
modułami rozszerzającymi.
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Tłumienie toru transmisyjnego w zależności od
odległości w przypadku braku innych przeszkód

• Podwojenie odległości między radiowym modułem
rozszerzającym a czujką radiową podnosi wartość tłu-
mienia w budynku o 16 – 17 dB.

Odległość [m] 5 10 15 20 25 30 40

Tłumienie [dB] 40 57 67 74 79 83 90

Tłumienie przez elementy konstrukcyjne w budynkach

Element konstrukcyjny Wartość tłumienia

Ściany działowe między pomieszczeniami bardzo ni-
ska

1 dB

Ściany z cegieł suchych lub ściany / sufity be-
tonowe

niska 6 dB

Cegła wapienna średnia -10
dB

Wapienne bloki ścienne średnia -10
dB

Ściany z drewnianymi elementami konstruk-
cyjnymi lub obite drewnianymi panelami

średnia -10
dB

Ściany z cegieł wilgotnych średnia -10
dB

Okładzina tynkowa, podwójne ściany wysoka 15
dB

Żelbeton wysoka -30
dB

Grube ściany z cegieł wilgotnych bardzo wy-
soka

40
dB

Przykład obliczeń
Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN jest zamon-
towany pod żelbetowym sufitem. Ścianki działowe wy-
konane są z betonu.

SMF121

4

4 m

Poz. Opis

1-3 Tory transmisyjne, patrz przykład obliczeń

A Strop żelbetowy

B Ściana betonowa

Tor transmisyjny 1:
odległość 5 m + żelbetowy strop = 40 dB + 30 dB
= 70 dB

Tor transmisyjny 2:
odległość 15 m + żelbetowy strop + betonowa ściana =
67 dB + 30 dB + 6 dB = 103 dB
Tor transmisyjny 3:
odległość 10 m + betonowa ściana = 57 dB + 6 dB
= 63 dB
Tor transmisyjny 4:
odległość 4 m = 35 dB
Wykorzystane mogą zostać tory transmisyjne 1, 3 i 4: 
łączne tłumienie < 90 dB.
Nie dochodzi sygnał czujki przez tor transmisyjny 2:
łączne tłumienie 103 dB > 90 dB (dopuszczalne łączne
tłumienie).

Dołączone części

Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN

Iloś
ć

Element

1 Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN z zaciskami połącze-
niowymi

Radiowa optyczna czujka dymu DOW 1171

Iloś
ć

Element

1 Radiowa optyczna czujka dymu

2 Bateria litowa 9 V

1 Podstawa czujki

Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy SMF121

Iloś
ć

Element

1 Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy SMF121

Uwaga
Wraz z radiowym ręcznym ostrzegaczem pożaro-
wym SMF121 należy zamówić również jedną pod-
stawę radiową SMF6120 oraz dwie baterie litowe
HFM‑BAT 3,6 V.

Dane techniczne

Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN

Parametry elektryczne

Napięcie pracy  

• Elementy LSN +10 - +33 VDC

• Pozostałe elementy +20 - +30 VDC

Pobór prądu  

• Elementy LSN 6 mA

• Pozostałe elementy <20 mA
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Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 13,5 x 10 x 35,7 cm

Materiał obudowy plastik ABS, Terluran

Kolor jasnoszary, RAL 9002

Masa ok. 200 g

Parametry środowiskowe

Stopień ochrony zgodnie z normą
EN 60529

IP 30

Temperatura pracy -10 °C. ... ÷ +55°C

Planowanie

Maks. zasięg w budynkach 40 m

Maks. liczba modułów FK 100
LSN

16

Maks. liczba czujek DOW 1171 30 na jeden moduł FK 100 LSN

Maks. liczba ostrzegaczy SMF121 10 na jeden moduł FK 100 LSN

Funkcje specjalne

Zakres częstotliwości 868 – 870 MHz (pasmo SRD)

Odstępy między kanałami 25 kHz

Moc nadajnika maks. 5 mW

Radiowa czujka dymu DOW 1171

Parametry elektryczne

Zasilanie Dwie baterie litowe 9 V

Trwałość baterii ok. 5 lat

Średni pobór prądu 0,07 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) Ø11,9 x 7,3 cm

Materiał obudowy plastik (poliwęglan) / ABS

Kolor obudowy biały, podobny do RAL 9002

Masa ok. 335 g

Parametry środowiskowe

Stopień ochrony zgodnie z nor-
mą EN 60529

IP 44

Temperatura pracy -10 ÷ +55°C

Wilgotność względna <95% przy temperaturze <34°C

Planowanie

Zasięg w budynkach 40 m

Maksymalna liczba czujek
DOW 1171

30 na jeden moduł FK 100 LSN

Funkcje specjalne

Zasada detekcji pomiar rozproszenia światła

Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy SMF121 z
podstawą radiową SMF6120

Parametry elektryczne

Zasilanie Dwie baterie litowe 3,6 V

Trwałość baterii ok. 5 lat

Pobór prądu 0,06 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.)  

• SMF121 125 mm x 125 mm x 36,5 mm

• SMF6120 116,3 mm x 116,3 mm x 42 mm

• SMF121 wraz z SMF6120 125 mm x 125 mm x 56,5 mm

Materiał obudowy ABS

Dioda LED czerwony

Kolor obudowy czerwony, RAL 3000

Masa  

• SMF121 ok. 200 g

• SMF6120 ok. 185 g

• HFM-BAT ok. 20 g

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -10 ÷ +55°C

Wilgotność względna Maks. 95%

Stopień ochrony zgodnie z normą
EN 60529

IP 43

Planowanie

Maks. zasięg w budynkach 30 m

Maks. liczba ostrzegaczy SMF121 10 na jeden moduł FK 100 LSN

Zamówienia - informacje

Radiowy moduł rozszerzający FK 100 LSN
Radiowy moduł rozszerzający do maksymalnie 30 ra-
diowych optycznych czujek dymu lub 10 radiowych
ręcznych ostrzegaczy pożarowych
Numer zamówienia FK 100 LSN RF

Radiowa optyczna czujka dymu DOW 1171
do połączenia z radiowym modułem rozszerzającym
FK 100 LSN
Numer zamówienia DOW1171 RF
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Radiowe urządzenie testowe DZW 1171
na potrzeby planowania i sprawdzania maksymalnego
zasięgu radiowego systemu wykrywania pożaru
Numer zamówienia DZW 1171

Oprogramowanie i urządzenie do pomiaru natężenia po-
la Radio Spy 1
na potrzeby planowania przy pomocy komputera PC i
graficznej reprezentacji radiowego systemu wykrywa-
nia pożaru
Numer zamówienia RADIO SPY 1

Identyfikator czujki DBZ 1193A
Numer zamówienia DOW1171-ident

Urządzenie do wymiany czujek DO1101A‑Ex i DOW 1171
pasuje tylko do prętów serwisowych Siemens
Numer zamówienia FAA-RTL-SIEMENS

Bateria litowa 9 V do radiowej optycznej czujki dymu
DOW 1171.
DU = 1 szt.
Numer zamówienia IPP-9V-Block

SMF121 Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy
do połączenia z radiowym modułem rozszerzającym
FK 100 LSN
Należy zamówić dodatkowo: 1 x SMF6120 Podstawa
radiowa, 2 x HFM‑BAT Bateria litowa 3,6 V do
SMF6120
Numer zamówienia SMF121

SMF6120 Podstawa radiowa
Numer zamówienia SMF6120

HFM‑BAT Bateria litowa 3,6 V do podstawy SMF6120
Numer zamówienia HFM-BAT
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