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Seria 420 automatycznych czujek pożarowych łączy zalety
udoskonalonej technologii LSN z funkcjami sprawdzonych
czujek pożarowych MAGIC.SENS, włączając w to
niewiarygodną zdolność zapobiegania fałszywym alarmom
oraz szybkość i precyzję wykrywania. Czujki te
przeznaczone są w szczególności do współpracy z
modułową centralą sygnalizacji pożaru FPA-5000 ze
znacznie rozszerzonymi parametrami systemowymi LSN.
Przełączniki obrotowe umieszczone w czujce umożliwiają
wygodne ustawianie adresu w sposób automatyczny lub
ręczny, z lub bez autodetekcji.

Przegląd systemu

Tryb pracy Typ czujki

FAP-
OTC 420

FAP-OT 420 FAP-O 420 FAH-T 420

- Mieszany x x - -

- Optyczny x x x -

- Termiczny
nadmiarowy

x x - x

- Termiczny
różnicowy

x x - x

- Chemiczny 
(+ optyczny)

x - - -

Podstawowe funkcje

Technologia detekcji i przetwarzanie sygnału
Poszczególne detektory można konfigurować ręcznie lub
przy użyciu timera za pośrednictwem sieci LSN.

Wszystkie sygnały z detektorów są stale analizowane i
powiązane wzajemnie przy pomocy wewnętrznej elektroniki
diagnostycznej. Wzajemne skojarzenie detektorów
umożliwia zachowanie odporności na fałszywe alarmy
pomimo oddziaływania na czujkę światła, dymu, pary lub
kurzu.

W takiej czujce alarm zostanie wyzwolony tylko wtedy, kiedy
kombinacja sygnałów będzie odpowiadała określonej
charakterystyce miejsca instalacji, wybranej podczas
programowania. Pozwala to zachować wysoką skuteczność
detekcji pożaru przy jednoczesnym zachowaniu odporności
na fałszywe alarmy.

W celu uzyskania jeszcze większej niezawodności każdego
z detektorów, analizowana jest również krzywa czasu
sygnałów pożaru oraz sygnałów nieprawidłowości.

Detektory optyczne / chemiczne posiadają funkcję
aktywnego dostosowania progu wykrywania (kompensacja
wahań). W przypadku regulacji detektorów w sytuacji
występowania silnych zakłóceń wymagane jest ich
wyłączenie, ręcznie lub za pomocą programatora
czasowego.

Automatyczna czujka pożarowa FAP-420/
FAH-420, udoskonalona wersja LSN

▶ Połączenie detektora optycznego, termicznego i
chemicznego z inteligentną elektroniką diagnostyczną

▶ Dostosowanie właściwości czujki do pracy w danym
pomieszczeniu

▶ Kompensacja wahań w detektorze optycznym i
chemicznym

▶ Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania
lub zwarcia kabla czujki dzięki wbudowanym
izolatorom zwarć

▶ Rozbudowany system ograniczający wartości
udoskonalonej technologii LSN

www.boschsecurity.pl



2 | Automatyczna czujka pożarowa FAP-420/FAH-420, udoskonalona wersja LSN

Detektor optyczny (detektor dymu)
Zasada działania detektora optycznego polega na pomiarze
rozproszenia światła.

Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie
zostaje ono absorbowane przez układ optyczny. W razie
pożaru unoszący się dym przedostaje się do komory
pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego
przez diodę LED. Ilość światła trafiającego do fotodiody jest
następnie przekształcana na odpowiedni sygnał
elektryczny.

Detektor termiczny (detektor temperatury)
Rolę detektora termicznego pełni termistor, z którego w
regularnych odstępach czasu dokonywany jest pomiar
napięcia zależnego od temperatury; wynik pomiaru
przetwarzany jest przez konwerter analogowo-cyfrowy.

Zależnie od klasy czujki, detektor termiczny wyzwala alarm
po przekroczeniu temperatury maksymalnej, czyli 54°C lub
69°C (czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu
temperatury o określoną wartość w danym czasie (czujki
różnicowe).

Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)
Główne zadanie detektora chemicznego polega na
wykrywaniu powstającego w wyniku spalania tlenku węgla
(CO), jak również wodoru (H) i tlenku azotu (NO). Wartość
sygnału detektora jest proporcjonalna do stężenia gazu.
Detektor gazowych produktów spalania dostarcza
dodatkowych informacji pozwalających skutecznie
eliminować fałszywe alarmy.

W zależności od długości czasu pracy detektora
chemicznego (gazu), czujka FAP-OTC 420 wyłącza ten
detektor po pięciu latach działania. Czujka kontynuuje
pracę jako detektor optyczno-termiczny (OT). W takim
przypadku czujka powinna natychmiast zostać wymieniona,
aby utrzymać wysoką niezawodność detekcji
charakterystyczną dla czujki optyczno-termiczno-
chemicznej.

Dodatkowe funkcje LSN
Czujki pożarowe serii 420 zostały wyposażone w funkcje
udoskonalonej technologii LSN:

• Elastyczne struktury sieci, w tym „T-taping” bez
elementów dodatkowych

• Maks. 254 elementy LSN na pętlę lub linię odgałęzioną
• Automatyczne lub ręczne adresowanie czujki za pomocą

przełącznika obrotowego, zawsze z lub bez funkcji
autodetekcji

• Zasilanie o natężeniu prądu maks. 300 mA elementów
dołączonych za pośrednictwem sieci LSN

• Zastosowanie nieekranowanego kabla czujki pożarowej
• Maks. długość kabla 1000 m
• Zgodność z istniejącymi urządzeniami LSN i centralami

alarmowymi

Funkcje LSN
Wyświetlanie danych roboczych

Czujki serii FAP / FAH-420 oferują wszystkie zalety
technologii LSN. Możliwe jest wykorzystanie
oprogramowania RPS/WinPara do dostosowania
właściwości czujki do wymaganego zastosowania. Oprócz
tego, z oprogramowania WinPara mogą być odczytane
następujące dane dla każdej skonfigurowanej czujki:

• Numer seryjny,
• Poziom zanieczyszczenia detektora optycznego,
• Godziny pracy,
• Bieżące wartości analogowe.
Wartości analogowe to:

• Wartości systemu optycznego: aktualna zmierzona
wartość detektora rozproszenia światła (liniowy zakres
pomiarowy obejmujący wartości od 170 (nowy) do 700
(zabrudzony)).

• Zabrudzenie: wartość zabrudzenia wskazuje, jak bardzo
wzrosła bieżąca wartość względem wartości w
warunkach początkowych.

• Wartość CO: bieżąca zmierzona wartość (maks. 550)
Automonitoring detektora

Czujka została wyposażona w funkcję automonitorowania.
W centrali sygnalizacji pożaru wyświetlane są następujące
wskazania:

• Informacje o nieprawidłowości w przypadku awarii
układu elektronicznego czujki

• Poziom zabrudzenia podczas pracy (tryb ciągły)
• Informacje o nieprawidłowości w wyniku silnego

zabrudzenia (zamiast fałszywego alarmu)
W przypadku przerwy lub zwarcia obwodu, wbudowane
izolatory zapewniają utrzymanie funkcjonalności pętli LSN.

Po wystąpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pożaru
przesyłane są dane identyfikacyjne poszczególnych czujek.

Inne funkcje
Czujki wyposażone są w odporną na kurz konstrukcję
układu optycznego i pokrywy.

Wyzwolony przez czujkę alarm sygnalizowany jest miganiem
widocznej z każdej strony czerwonej diody LED.

Istnieje możliwość zdalnego wyświetlenia komunikatu
alarmowego na urządzeniu zewnętrznym.

Dzięki centralnemu położeniu diod alarmowych LED nie ma
potrzeby regulacji położenia podstawy czujki.

Zintegrowany system prowadzenia kabli zapobiega ich
wysuwaniu z zacisków po zakończeniu instalacji. Możliwy
jest bardzo łatwy dostęp do zacisków umożliwiających

dołączenie żył o powierzchni przekroju do 2,5 mm2.

Podstawy posiadają mechaniczną blokadę zapobiegającą
wykręceniu czujki z podstawy (możliwe jest wykorzystanie
lub nie blokady).

Certyfikaty i świadectwa
Certyfikaty VdS:
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Region Certyfikacja

Niemcy VdS G 205080   FAP-OTC 420

G 205081   FAP-OT 420

G 205082   FAP-O 420

G 205083   FAH-T 420

G 205088   FAP-O 420 KKW

G 205089   FAH-T 420 KKW

Europa CE FAP-/FAH-420 / FAA-MSR420 / FAA-MS-
R-SP

FAP- / FAH-420 KKW

Turcja TSE 14.10.01/TSE-6990   FAP-500, FAP/
FAH-420, O 300, OC 310, O 400 E, OC
410

Węgry TMT TMT-19/2006   FAP-OT 420, FAP-OT 420
KKW, FAP-OTC 420

TMT-17/2006   FAP-O 420, FAP-O 420
KKW

TMT-18/2006   FAH-T 420, FAH-T 420
KKW

Rosja GOST POCC DE.C313B06300

Typ czujki Certyfikat VdS:

FAP-OTC 420 G 205080

FAP-OT 420 G 205081

FAP-O 420 G 205082

FAH-T 420 G 205083

Certyfikaty DIBt:

Planowanie
• Możliwość dołączenia do modułowej centrali

sygnalizacji pożaru FPA-5000 z rozszerzonymi
parametrami systemowymi LSN

• W „trybie klasycznym” możliwość dołączenia do central
sygnalizacji pożaru BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN,
UGM 2020 oraz innych central lub ich modułów
odbiorczych o identycznych parametrach
połączeniowych.

• W fazie planowania należy uwzględnić normy i wytyczne
obowiązujące w kraju instalacji.

Uwagi dotyczące instalacji / konfiguracji zgodnie z normą
VdS / VDE / DIBt

• Planowanie instalacji czujek FAP–OTC 420 i FAP–
OT 420 odbywa się zgodnie z wytycznymi dla czujek
optycznych w przypadku ich użycia jako czujki optyczne
lub mieszane (p. DIN VDE 0833, Część 2 oraz VDS
2095).

• W przypadku, gdy wymagane jest odłączenie modułu
optycznego (detektor rozproszenia światła),
planowanie musi odbywać się zgodnie z wytycznymi dla
czujek termicznych (p. DIN VDE 0833, Część 2 oraz VDS
2095)

• Podczas planowania barier przeciwpożarowych według
wytycznych DIBt należy pamiętać, że czujki FAH-T 420
LSN należy skonfigurować zgodnie z klasą A1R.

Dołączone części

Typ czujki Ilość Element

FAP-OTC 420 1 Wielodetektorowa czujka optyczno-ter-
miczno-chemiczna

FAP-OT 420 1 Wielodetektorowa czujka optyczno-ter-
miczna

FAP-O 420 1 Optyczna czujka pożarowa

FAH-T 420 1 Czujka termiczna nadmiarowo-różnicowa

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie sterujące 15 - 33 VDC

Pobór prądu <0,51 mA

Wyjście alarmowe słowo danych przesyłane po linii dwu-
żyłowej

Wyjście wskaźnika typu otwarty kolektor, przełączające na-
pięcie 0 V poprzez rezystor 1,5 kΩ,
maks. 15 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary

• Bez podstawy Ø 99,5 x 52 mm

• Z podstawą Ø 120 x 63,5 mm

Obudowa

• Materiał plastik, tworzywo ABS (Novodur)

• Kolor biały, RAL 9010,
wykończenie matowe

Masa bez opakowania / z opakowaniem

• FAP-OTC 420 ok. 80 g / ok. 125 g

• FAP-OT 420, FAP-O 420,
FAH-T 420

ok. 75 g / ok. 115 g

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy

• FAP-OTC 420 -10 ÷ +50°C

• FAP-OT 420 -20 ÷ +50°C

• FAP-O 420 -20 ÷ +65°C

• FAH-T 420 -20 ÷ +50°C

Dopuszczalna względna wilgot-
ność powietrza

95% (bez kondensacji)

Dopuszczalna prędkość powie-
trza

20 m/s

Kategoria ochrony zgodnie z nor-
mą EN 60529

IP 40
IP 43 z podstawą z uszczelnieniem w po-
mieszczeniach wilgotnych

www.boschsecurity.pl
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Pozostałe parametry

Czułość reakcji

• Część optyczna zgodnie z normą EN 54 T7 (programo-
walna)

• Część termiczna nadmiaro-
wa

>54°C / >69°C

• Część termiczna różnicowa A1R/A2R/BR, zgodnie z normą EN 54-5
(programowalna)

• Detektor chemiczny (C) w zakresie ppm

Sygnalizacja alarmu czerwona dioda LED

Kod barwny

• FAP-OTC 420 żółta pętla

• FAP-OT 420 czarna pętla

• FAP-O 420 brak oznaczenia

• FAH-T 420 czerwona pętla

Planowanie

Zasięg

• FAP-OTC 420, FAP-
OT 420, FAP-O 420

maks. 120 m2 (p. lokalne przepisy)

• FAH-T 420 maks. 40 m2 (p. lokalne przepisy)

Maksymalna wysokość montażu

• FAP-OTC 420, FAP-
OT 420, FAP-O 420

16 m (p. lokalne przepisy)

• FAH-T 420 7,5 m (p. lokalne przepisy)

Zamówienia - informacje

Wielodetektorowa czujka optyczno-
termiczno-chemiczna FAP-OTC 420

FAP-OTC 420

Wielodetektorowa czujka optyczno-
termiczna FAP-OT 420

FAP-OT 420

Optyczna czujka dymu FAP-O 420 FAP-O 420

Czujka ciepła FAH-T 420 FAH-T 420

Optyczna czujka dymu FAP-O 420 KKW FAP-O420-KKW

Czujka ciepła FAH-T 420 KKW FAH-T420-KKW

Zamówienia - informacje

Sprzęt

Podstawa czujki MS 400
Przeznaczona do natynkowego i podtynkowe-
go ułożenia kabli

MS 400

Podstawa czujki MSF 400 z uszczelką do
montażu w wilgotnych pomieszczeniach
przeznaczona do natynkowego i podtynkowe-
go ułożenia kabli

MSF 400

Dodatkowa podstawa z uszczelką MSC 420
do pomieszczeń wilgotnych
do natynkowego ułożenia kabli

MSC 420

Podstawa czujki z przekaźnikiem FAA-
MSR 420

FAA-MSR 420

Podstawa czujki z przekaźnikiem i złączem
zaciskowym FAA-MS 420-R-SP
do użytku w Wielkiej Brytanii

FAA-MS 420-R-SP

Podstawa czujki ze złączem zaciskowym MS
420 LSN
do użytku w Wielkiej Brytanii

MS 420

Osłona przeciwkurzowa SSK 400
(opakowanie = 10 szt.)

SSK 400

Plakietka identyfikacyjna TP4 400 do
oznaczenia linii czujek
(opakowanie = 50 szt.)

TP4 400

Plakietka identyfikacyjna TP8 400 do
oznaczenia linii czujek
(opakowanie = 50 szt.)

TP8 400

Kosz ochronny SK 400 SK 400

Element grzewczy czujki MH 400 MH 400

Konsola czujki MK 400
Konsola do zgodnego z DIBt montażu czujek
(wraz z podstawami) powyżej drzwi, itp.

MK 400

Uchwyt do montażu czujek pożarowych w
przestrzeniach podłogi podniesionej

FMX-DET-MB

Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki
MPA, zgodny z normą DIN 14623

MPA

Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki
FAA-420-RI

FAA-420-RI
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