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BS-1632, BS- 1 634, BS- 1 636
Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και 6 ζωνών
Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ
Η οικογένεια περιλαµβάνει 3 πίνακες (2, 4 και 6 ζωνών) µε οµοιόµορφο χειρισµό και ενδείξεις. ∆ιαθέτουν 2 εξόδους για
σειρήνες, ρελέ συναγερµού ρελέ σφάλµατος και προγραµµατιζόµενο βοηθητικό ρελέ. Για την λειτουργία τους απαιτούν 2
µπαταρίες Α-920 (12V/2.6Ah). Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2
και ΕΝ 54-4.
Βίδες στήριξης πρόσοψης.

Πληκτρολόγιο χειρισµού
και ενδεικτικά LED.

Κλέµµα σύνδεσης της
τάσης δικτύου (220-240V AC).
Θέσεις στήριξης του
πίνακα.

Κλέµµες σύνδεσης γενικών
εξόδων (σειρήνες, 24V)

Κλέµµες σύνδεσης
ζωνών

Μικροδιακόπτες
ρύθµισης MODE

Κλέµµες σύνδεσης
εξόδων ρελέ
Θέση τοποθέτησης
µπαταρίας Α-920

Κλέµες γείωσης

Θέση στήριξης
του πίνακα.

Σχήµα 1. Σχηµατικό διάγραµµα του πίνακα
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Περιγραφή ενδεικτικών LED
∆ίπλα βλέπουµε το πληκτρολόγιο χειρισµού και ενδείξεων
του πίνακα 6 ζωνών BS-1636. Αρχίζοντας από πάνω
αριστερά βλέπουµε 4 LED µε την ένδειξη `General'.
Το led `Disable' ανάβει όταν έχουµε αποµονωµένη ζώνη.
To led `Test' ανάβει σε κάθε κατάσταση ελέγχου (Test). O
πίνακας δεν έχει κατάσταση ελέγχου όπως διευκρινίζεται
στην παρ. 11 του κανονισµού ΕΝ 54-2.
Το led 'Fault' ανάβει σε κάθε κατάσταση σφάλµατος.
Αναβοσβήνει όταν υπαρχει σφάλµα και ο βοµβητής σε
κατάσταση σιγής.
Το led 'Alarm' ανάβει σε κατάσταση συναγερµού και αναβοσβήνει όταν υπάρχει συναγερµός και ο βοµβητής είναι σε
κατάσταση σιγής.
Παρακάτω είναι το ενδεικτικό “POWER” το οποίο είναι αναµµένο όταν ο πίνακας λειτουργεί και αναβοσβήνει όταν
υπάρχει διακοπή ρεύµατος. Στα δεξιά του ενδεικτικού “POWER” είναι το ενδεικτικό “Delays ON” το οποίο δείχνει αν οι
καθυστερήσεις της εξόδου είναι ενεργοποιηµένες ή απενεργοποιηµένες.
Κάτω από τα ενδεικτικά “General” είναι τα ενδεικτικά “Fault”. Σε συνδυασµό το LED “Battery” και το LED “Mains”, µας
δείχνουν σφάλµατα σχετικά µε την παροχή ρεύµατος. Αυτοί οι συνδυασµοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

MAINS Fault
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Αναβοσβήνει
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----

----

Ανάβει

Αναβοσβήνει

Ανάβει

Αναβοσβήνει

Ανάβει

BATTERY Fault

Το LED “SYSTEM” ανάβει όταν υπάρχει πρόβληµα στο κύκλωµα του κεντρικού επεξεργαστή (System fault).
Τα LED µε την ένδειξη 'Siren1' και 'Siren2' αντιστοιχούν στις εξόδους των σειρηνών. Αν µια σειρήνα έχει βραχυκύκλωµα ή
διακοπή στο καλώδιο τροφοδοσίας θα αναβοσβήσει το αντίστοιχο LED. Αν µια σειρήνα έχει απενεργοποηθεί , θα ανάψει το
αντίστοιχο LED.
Το επόµενο γκρούπ ενδεικτικών είναι τα “Alarm” .
Τα ενδεικτικά ανάβουν όταν η αντίστοιχη ζώνη είναι σε κατάσταση ALARM. ∆ίπλα από αυτό το γκρούπ έχουµε τα ενδεικτικά
“Fault/Disable” για κάθε ζώνη. Όταν ο πίνακας ανιχνεύσει µια ανοιχτή ή βραχυκυκλωµένη κατάσταση σε κάποια ζώνη τότε
το αντίστοιχο LED θα αναβοσβήσει. Αν µια ζώνη είναι απενεργοποιηµένη τότε ανάβει το αντίστοιχο LED.

Πληκτρολόγιο ελέγχου περιγραφή / χειρισµός
Για τον χειρισµό του πίνακα υπάρχουν 6 πλήκτρα, αριθµηµένα από το 1 µέχρι το 6. Όταν πατηθεί κάποιο
από αυτά ηχεί ο εσωτερικός βοµβητής.
Ο πίνακας έχει τρία επίπεδα λειτουργίας.
Επίπεδο πρόσβασης 1:
Στο επίπεδο πρόσβασης 1 βρίσκονται οι λειτουργίες που γίνονται άµεσα και χωρίς χρήση κωδικού. Αυτές είναι:
Σίγηση / επανήχηση εσωτερικού βοµβητή. Αν έχουµε συναγερµό ή σφάλµα, ο εσωτερικός βοµβητής ηχεί. Πατώντας µία
φορά το πλήκτρο "1" ο βοµβητής σταµατάει ( αλλά χτυπάει διακοπτόµενα µια φορά το λεπτό). Νέο πάτηµα του πλήκτρου
επανενεργοποιεί τον βοµβητή.
Έλεγχος λειτουργίας LED. Πατώντας το πλήκτρο "2" πραγµατοποιείτε lamp test (έλεγχος ενδεικτικών) ανάβοντας τα
LED. Στη συνέχεια ο πίνακας επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Οι παραπάνω δοκιµές µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µόνο αν ο πίνακας είναι σε κατάσταση ηρεµίας (δεν υπάρχει σφάλµα ή κατάσταση συναγερµού).
Παράκαµψη καθυστερήσεων. Εάν προκύψει συναγερµός και οι καθυστερήσεις είναι ενεργοποιηµένες, ο χρήστης µπορεί
να παρακάµψει τις καθυστερήσεις πατώντας το πλήκτρο "4". Η έξοδος θα ενεργοποιηθεί αµέσως.
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Επίπεδο πρόσβασης 2:
Στο επίπεδο προσβασης 2 βρίσκονται οι λειτουργίες που πρέπει να κάνει ο χρήστης και χρειάζονται τον κωδικό χρήστη.
Ο κωδικός είναι ο αριθµός "34", είναι ίδιος σε όλους τους πίνακες και δεν µπορεί να αλλάξει.
Οι λειτουργίες που γίνονται µε τον κωδικό χρήστη είναι :
Εκκένωση. ∆ίνει σήµα εκκένωσης στον πίνακα.
Ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον κωδικό (34) και µετά τα πλήκτρα '4' και '4'. Στη συνέχεια, ο πίνακας περνάει σε κατάσταση
συναγερµού. Θα ηχήσουν οι σειρήνες και ο εσωτερικός βοµβητής.
Σίγηση σειρηνών. Όταν δοθεί ένας συναγερµός και θέλουµε να σταµατήσουµε τις σειρήνες, πατάµε τον κωδικό χρήστη
(34) και µετά τα πλήκτρα '5' και '5'. Οι σειρήνες σταµατούν να ηχούν, αλλά ο εσωτερικός βοµβητής συνεχίζει να χτυπάει και ο
πίνακας παραµένει σε κανονική λειτουργία. Άµα θέλουµε να ηχήσουν ξανά οι σειρήνες πατάµε ξανά το κωδικό. Νέος
συναγερµός από άλλη ζώνη θα κάνει τις σειρήνες να ξαναχτυπήσουν.
Reset πίνακα. Όταν δωθεί ένας συναγερµός ή συµβεί ένα λάθος και θέλουµε να επαναφέρουµε στις αρχικές συνθήκες τον
πίνακα, πρέπει να πατήσουµε τον κωδικό του χρήστη (34) και µετά τα πλήκτρα '5' και '6'. Ο πίνακας ανάβει διαδοχικά όλα τα
LED και µετά µπαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση ζωνών πίνακα. Όταν θέλουµε να βγάλουµε εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες, πατάµε
τον κωδικό χρήστη (34) και µετά τα πλήκτρα '5' και '4'. Ο πίνακας αναβοσβήνει τo LED 'General disable' και αν έχουµε
κάποια απενεργοποιηµένη ζώνη ανάβει το LED 'Fault' που της αντιστοιχεί. Με τα πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6
απενεργοποιούµε ή ενεργοποιούµε τις αντίστοιχες ζώνες. Οι απενεργοποιηµένες ζώνες έχουν αναµένο το αντίστοιχο LED
Fault. Από αυτή την κατάσταση ο πίνακας βγαίνει µόνος του αν για 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.
Ακολουθεί ένα αυτόµατο RESET και ο πίνακας µπαίνει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. O πίνακας δεν ανιχνεύει
συναγερµό ή λάθος από απενεργοποιηµένες ζώνες. Αν έχουµε απενεργοποιηµένες ζώνες, αυτό υποδεικνύεται από τα LED
'General disable' και το αντίστοιχο led της απενεργοποιηµένης ζώνης µε τον βοµβητή να χτυπάει µια φορά κάθε λεπτό.
Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση σειρηνών του πίνακα: Όταν θέλουµε να βγάλουµε εκτός λειτουργίας κάποιες
σειρήνες πατάµε τον κωδικό (34) και µετά τo πλήκτρο '6' και '6'. Ο πίνακας αναβοσβήνει τα LED 'General Test' και αν
έχουµε κάποια απενεργοποιηµένη σειρήνα ανάβει το LED siren 1 για τη σειρήνα 1 και το siren 2 για τη σειρήνα 2. Με τα
πλήκτρα 1 και 2 απενεργοποιούµε ή ενεργοποιούµε τις αντίστοιχες σειρήνες. Οι απενεργοποιηµένες σειρήνες έχουν
αναµένο το αντίστοιχο LED Fault. Απ' αυτή την κατάσταση ο πίνακας βγαίνει µόνος του αν για 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί
κάποιο πλήκτρο. Ακολουθεί ένα αυτόµατο RESET και ο πίνακας µπαίνει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Οι
απενεργοποιηµένες σειρήνες τροφοδοτούνται κανονικά µε τάση αλλά ο πίνακας δεν τις ενεργοποιεί ούτε ανιχνεύει λάθη απ'
αυτές. Αν έχουµε απενεργοποιηµένες σειρήνες αυτό δείχνετε από τo LED 'General disable' και ο βοµβητής χτυπάει µια
φορά κάθε λεπτό.
Καθυστερήσεις ON/OFF: Αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε τις καθυστερήσεις των σειρηνών πρέπει να πατήσουµε τον
κωδικό (34) και µετά το πλήκτρο '6' και '4'. Στη συνέχεια, οι καθυστερήσεις θα απενεργοποιηθούν και τo LED µε την ένδειξη
“Delays ON” θα σβήσει. Για να ενεργοποιήσουµε τις καθυστερήσεις των σειρηνών πρέπει να πατήσουµε ξανά τον κωδικό 34-6-4.

Επίπεδο πρόσβασης 3:
Στο επίπεδο προσβασης 3 βρίσκονται οι λειτουργίες που γίνονται κατά την εγκατάσταση και χρειάζονται τον κωδικό
τεχνικού.
Ο κωδικός είναι ο αριθµός "364", είναι ίδιος σε όλους τους πίνακες και δεν µπορεί να αλλάξει Οι λειτουργίες που γίνονται µε
τον κωδικό τεχνικού είναι µόνιµοι προγραµµατισµοί του τρόπου ενεργοποίησης των relay και γίνονται µόνο αν ο πίνακας
δεν έχει συναγερµό ή σφάλµα.
Οι προγραµµατισµοί αυτοί είναι :
Τρόπος λειτουργίας γενικού Relay ( AUX RELAY). Αν θέλουµε να προγραµµατίσουµε τον τρόπο λειτουργίας του AUX
RELAY πρέπει να πατήσουµε τον κωδικό τεχνικού (364) και µετά το πλήκτρο '5'. Τα LED 'General fault' και 'General alarm'
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Τα ενδεικτικα ζωνών Alarm και Fault LED δείχνουν το τρόπο ενεργοποίησης του AUX RELAY.
Αν το ενδεκτικό Alarm LED είναι ανοικτό τότε η ζώνη είναι σε λογική KAI ( λογική διασταυρωµένη ζώνη - cross zone). Που
σηµαίνει θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι ζώνες που είναι αναµµένο το Alarm LED για να ενεργοποιηθεί το AUX ρελέ.
Αλλιώς αν το ενδεκτικό Fault LED είναι ανοικτό τότε η ζώνη είναι σε λογική Η ( λογική άµεσης ενεργοποίησης)
.Συγκεκριµένα οποιαδήποτε ζώνη που είναι αναµµένο το Fault LED θα ενεργοποιήσει το AUX Ρελέ.

Σελίδα 3 από 10

921163600_08_019

Για παράδειγµα, για να γίνει ποιο κατανοητό, σε µια εγκατάσταση θέλουµε να έχουµε την Ζώνη 3 και Ζώνη 4
διασταυρωµένες ( cross zone ) και την Ζώνη 5 ως άµεση εντολή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ανάβουν τα ενδεικτικά
Alarm 3, Alarm 4 και Fault 5.
Για να αλλάξετε την κατάσταση κάθε ζώνης, πατήστε τον αντίστοιχο αριθµό κάθε φορά.
Για να βγείτε από τη λειτουργία προγραµµατισµού και να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις στη µνήµη, µην πατήσετε κανένα
πλήκτρο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
Το σύστηµα θα πραγµατοποιήσει αυτόµατο RESET και θα µπεί σε κανονική λειτουργία.
Προγραµµατισµός Καθυστέρησης Σειρήνας. Αν θέλουµε να προγραµµατίσουµε την καθυστέρηση των σειρήνων πρέπει
να πατήσουµε τον κωδικό τεχνικού (364) και µετά το πλήκτρο '4'. Τα LED των ‘General Fault’, ‘General Disable’ και ‘General
Alarm’ αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Τα LED του Alarm, Fault/Disable της ζώνης 1 και Fault/Disable της ζώνης 2 δείχνει την
προγραµµατισµένη καθυστέρηση της σειρήνας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Για να αλλάξουµε τη ρύθµιση πατάµε
το πλήκρο '1' .
Χωρίς
Καθυστέρηση

Καθυστέρηση
1 min

Καθυστέρηση
2 min

Καθυστέρηση
3 min

Καθυστέρηση
4 min

Καθυστέρηση
5 min

Alarm zone 1

Αναµµένο

Αναβοσβήνει

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Fault zone 1

Σβηστό

Σβηστό

Αναµµένο

Αναβοσβήνει

Σβηστό

Σβηστό

Fault zone 2

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Αναµµένο

Αναβοσβήνει

Επανενεργοποίηση σειρήνων. Υπάρχει η δυνατότητα της αυτόµατης επενενεργοποίησης των σειρήνων, µε την ύπαρξη
συναγερµού σε διαφορετική ζώνη. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τεχνικού (364) και να πιέσετε το πλήκτρο '4'. Τα LED
'General Fault', 'General Disable' και 'General Alarm' αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Εάν το LED Alarm της ζώνης 2 είναι
σβηστό, τότε οι σειρήνες θα ηχήσουν µε την ύπαρξη συναγερµού σε διαφορετική ζώνη, αλλιώς αν το LED Alarm της ζώνης 2
είναι αναµµένο οι σειρήνες δεν θα ηχήσουν. Πιέζοντας το πλήκτρο '5' µπορείτε να αλλάξετε την ρύθµιση.
Προγραµµατισµός καθυστέρησης γενικού ρελέ ( AUX RELAY). Αν θέλουµε να προγραµµατίσουµε την καθυστέρηση
του AUX RELAY πρέπει να πατήσουµε τον κωδικό τεχνικού (364) και µετά το πλήκτρο '6'. Τα LED 'General fault' ,'General
alarm’ και 'DELAYS ON' αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Τα ενδεικτικα ζωνών Alarm και Fault LED δείχνουν καθυστέρηση ενεργοποίησης του AUX RELAY.
Χωρίς
Καθυστέρηση

Καθυστέρηση
30 δευτέρ/πτα

Καθυστέρηση
60 δευτέρ/πτα

Καθυστέρηση
90 δευτέρ/πτα

Alarm zone 1

Αναµµένο

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Fault zone 1

Σβηστό

Αναµµένο

Σβηστό

Σβηστό

Alarm zone 2

Σβηστό

Σβηστό

Αναµµένο

Σβηστό

Fault zone 2

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Αναµµένο

Για να αλλάξετε την κατάσταση πατήστε τα πλήκτρα ‘1,’2',’3' και ‘4'.
Για να βγείτε από τη λειτουργία προγραµµατισµού και να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις στη µνήµη, πατήστε το πλήτρο ‹5› .
Το σύστηµα θα πραγµατοποιήσει αυτόµατο RESET και θα µπεί σε κανονική λειτουργία.
Παρακάτω είναι ένας πίνακας που συνοψίζει όλους τους κωδικούς µε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
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Κωδικός

Λειτουργία

3-4-4-4

Εκκένωση

3-4-5-4

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ζωνών

3-4-5-5

Σίγαση/Επανήχηση Σειρήνων

3-4-5-6

Επανεκκίνηση

3-4-6-4

Καθυστερήσεις ON/OFF

3-4-6-6

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Σειρήνων

3-6-4-5

Προγραµµατισµός AUX Relay

3-6-4-4

Επανήχηση και Καθυστέρηση Σειρήνων

3-6-4-6

Προγραµµατισµός Kαθυστέρησης AUX Realy
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Συνδέσεις
Οι πίνακες της οικογένειας έχουν ίδιες συνδεσµολογίες. Η διαφορά τους είναι στον αριθµό των ζωνών και
των ρελέ ζωνών. Οι κοινές έξοδοι, οι µέγιστες καταναλώσεις και τα σχεδιαγράµµατα λειτουργίας που θα
αναφερθούν παρακάτω ισχύουν για όλους τους πίνακες.
Συνδέσεις ανιχνευτών και κοµβίων στις ζώνες
Από κατασκευής στις κλέµµες κάθε ζώνης είναι συνδεδεµένη µια τερµατική αντίσταση (8Κ2). Η αντίσταση µπαίνει στην
τελευταία συσκευή της κάθε ζώνης ή παραµένει στις κλέµµες του πίνακα αν η ζώνη δεν χρησιµοποιηθεί.
Οι συνδέσεις όλων των ζωνών είναι ίδιες. Ό,τι φαίνεται στα σχήµατα 1, 2 και 3 για την ζώνη 1 ισχύει για
οποιαδήποτε ζώνη.
Μπορούν να συνδεθούν έως 20 συσκευές (το µέγιστο) σε µια ζώνη.
Η θωράκιση όλων των καλωδίων των ζωνών θα πρέπει να συνδεθούν στην γείωση ώστε να συµβαδίζουν µε τις
απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC).
Το µήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 χιλιόµετρο µε διατοµή καλωδίου 1,5mm².
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Σχήµα 2. Σύνδεση 4 βάσεων ανιχνευτών στη ζώνη 1. Στην κάθε βάση µπορεί να τοποθετηθεί ανιχνευτής
BS-655, BS-660 ή BS-657. Σε έναν ανιχνευτή είναι συνδεµένο ένα LED ανιχνευτού BS-572.
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Σχήµα 3. Σύνδεση 2 κοµβίων BS-536 και 2 βάσεων ανιχνευτών στη ίδια ζώνη.

Ανιχνευτής
Γκαζιού
BS-685

Ανιχνευτής
Γκαζιού
BS-685

10-30V ZONE NO C NC

10-30V ZONE NO C NC

10-30V ZONE NO C NC

24V_M

Ανιχνευτής
Γκαζιού
BS-685

8Κ2

Ζ1
Ζ2

Τερµατική
αντίσταση

Σχήµα 4.Σύνδεση 3 ανιχνευτών αερίων BS-685 ή BS-686. Εκτός της σύνδεσης µε τις κλέµµες της
ζώνης οι ανιχνευτές αυτοί πρέπει να τροφοδοτηθούν και µε τάση από τις κλέµµες 24V_M.
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Συνδέσεις σειρήνων Ο κάθε πίνακας διαθέτει κλέµµες για σύνδεση 2 κυκλωµάτων σειρηνών, κουδουνιών
ή άλλων συσκευών εξόδου που λειτουργούν µε 24Vdc. Το κάθε κύκλωµα µπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές
µε µέγιστη κατανάλωση 300mA. Από κατασκευής στις κλέµµες κάθε κυκλώµατος είναι συνδεδεµένη µια
τερµατική αντίσταση (8Κ2). Η αντίσταση µπαίνει στην τελευταία σειρήνα ή παραµένει στις κλέµµες του
πίνακα αν το κύκλωµα δεν χρησιµοποιηθεί.
Οι συνδέσεις και των 2 κυκλωµάτων είναι ίδιες.

Σειρήνα
µε φάρο
BS-531

Σειρήνα
µε φάρο
BS-531

ALARM1 ALARM2

Τερµατική
αντίσταση

8Κ2

Τερµατική
αντίσταση

8Κ2

Σχήµα 5. Σύνδεση 2 σειρηνών BS-531 στο κύκλωµα εξόδου ALARM 2. Η σύνδεση αυτή χρειάζεται
πολικότητα.
Εκτός από τις κλέµµες που περιγράφηκαν µέχρι τώρα, ο πίνακας διαθέτει επίσης τις εξόδους:
24V_M: Έξοδος 24Vdc που διακόπτεται σε reset του πίνακα. Χρησιµοποιείται για τροφοδοσία ανιχνευτών αερίων ή
άλλων συσκευών που πρέπει να διακοπεί η τάση τους σε reset. Αν αυτή ηέξοδος βραχυκυκλώσει ανάβει το LED
'General fault'.
24V_P: Έξοδος 24Vdc που δεν διακόπτεται σε reset του πίνακα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τροφοδοσία
ηλεκτροµαγνητών πόρτας.
Relay Alarm : Ελεύθερες µεταγωγικές επαφές που ενεργοποιούνται όταν σηµάνει συναγερµός.
Relay Fault : Ελεύθερες µεταγωγικές επαφές που απενεργοποιούνται όταν υπαρχει σφάλµα στον πίνακα .
Relay AUX : Ελεύθερες µεταγωγικές επαφές που είναι προγραµµατιζόµενη από τον πίνακα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ρελέ λειτουργούν σε 30VDC και 5A το µέγιστο. Αυτά τα ρελέ δεν πρέπει να τροφοδοτηθούν µε
τάση δικτύου 230V AC.

BS-510/24

24V DC

24V DC

24V_P

BS-510/24

NO C NC NO C NC
ALARM
FAULT

Σχήµα 6. Σύνδεση 2 ηλεκτροµαγνητών BS-510/24 στον πίνακα.
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Σύνδεση µε τον αυτόµατο τηλεφωνητή BS-489

Πίνακας
πυρανίχνευσης

24_P

+

-

ALARM

FAULT

NO C NC NO C NC

Σχήµα 7. ∆ιάγραµµα σύνδεσης του τηλεφωνητή BS-489.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση του πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό
Πριν από εργασίεσ συντήρησης διακόψτε την τροφοδοσία από το δίκτυο.
Μην αφαιρέσετε ή εισάγετε πλακέτες ή εξαρτήµατα όταν υπάρχει τάση δικτύου.
Κατά την εγκατάσταση χρησιµοποιήστε γειωµένο αντιστατικό βραχιόλι για την προστασία της συσκευής
από στατικό ηλεκτρισµό (ESD).
Ο πίνακας πρέπει να είναι µόνιµα εγκατεστηµένος.
Τοποθέτηση του πίνακα σε τοίχο
Η επιλεγµένη περιοχή τοποθέτησης του πίνακα πρέπει να είναι θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και
απαλλαγµένη από χτυπήµατα ή δονήσεις.
Στην σελίδα 1 φαίνονται οι οπες στήριξης του πίνακα.
Ο πίνακας πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 1µ πάνω από το πάτωµα και 1µ κάτω από την οροφή µε
ελάχιστη απόσταση 30εκ. από άλλες συσκευές. ∆εν θα πρέπει να περνάνε οποιεσδήποτε άλλες γραµµές
τροφοδοσίας πίσω από τον πίνακα παρά µόνο η γραµµή τροφοδοσίας του.
Καλωδίωση
Για θέµατα συµόρφωσης των απαιτήσεων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC), οι συνδέσεις
των περιφεριακών συσκευών µε τον πίνακα θα πρέπει να γίνονται µε θωρακισµένα καλώδια.
Κάθε θωράκιση καλωδίου πρέπει να συνδεθεί κανονικά στην παρεχόµενη κλέµα γείωσης έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η µικρότερη κατά το δυνατό διαδροµή.
Η µέγιστη διάµετρος των καλωδίων σύνδεσης πρέπει να είναι 2,5mm²
Σύνδεση των καλώδίων της τάσης τροφοδοσίας (220-240V AC)
Ο πίνακας έχει οπές στην βάση του για την διέλευση όλης της καλωδίωσης. Μπορείτε να συνδέσετε
καλώδια µε µέγιστη διάµετρο 2.5mm στις κλέµες.
Τα καλώδια τροφοδοσίας του πίνακα πρέπει να είναι διπλής µόνωσης.
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει καλώδιο γείωσης που θα συνδεθεί στο εγκατεστηµένο σύστηµα γείωσης του
κτιρίου.
Η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνει στις κλέµες που βρίσκονται στην περιοχή πάνω
αριστερά του πίνακα σχήµα 8.

Σύνδεση µε πίνακα
Σύνδεση µπαταριών
O πίνακας έχει χώρο µε κατάλληλες διαστάσεις για την τοποθέτηση των
µπαταρίων Α-920 της olympia electronics. Το κύκλωµα φόρτισης στην
πλακέτα έχει ρυθµιστεί για τις συγκεκριµένες µπαταρίες. Αντικαταστήστε
τις µε µπαταρίες ιδίου τύπου. Η πλακέτα διαθέτει επίσης 2 καλώδια µε ειδικό
σύνδεσµο για την σύνδεση των µπαταριών. Το καλώδιο µε το κόκκινο φις
συνδέεται στον θετικό πόλο (+), αυτό µε το µαύρο στον αρνητικό (-) και
συνδέστε το παρεχόµενο καλώδιο της γεφύρωσης όπως φαίνεται στο διπλανό
σχήµα.

Γεφύρωση
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L

1 cm

PE

220-240V AC
N

Ασφάλεια: T630mAL250V (5x20)
1 cm

Σχήµα 8. Σύνδεση του πίνακα µε τάση δικτύου.

Σχήµα 9. Σύνδεση καλωδίων τροφοδοσίας

∆ιάθεση µπαταριών.
∆εν επιτρέπεται η απόρριψη των µπαταριών σε κοινούς κάδους απορριµάτων, αλλά πρέπει να
απορρίπτονται µόνο στα ειδικά σηµεία ανακύκλωσής τους.
Προσοχή
1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται µετά από διακοπή της
τάσης τροφοδοσίας και αποσύνδεση της µπαταρίας .
2. Κατά την εγκατάσταση, η σύνδεση της µπαταρίας και της τροφοδοσίας θα πρέπει να γίνουν αφού
ολοκληρωθούν όλες οι άλλες συνδέσεις.
3. Η σύνδεση του πίνακα µε την τροφοδοσία θα πρέπει να γίνει µέσω µίας εξωτερικής ασφάλειας
10Α ή ενός αυτόµατου διακόπτη γραµµής 10Α. Αυτή η ασφάλεια πρέπει να είναι ξεχωριστή και
τυποποιηµένη.
4. Χρησιµοποιήστε πάντα καλώδια διπλής µόνωσης.
5. Η διάµετρος του καλωδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1mm. (Σχήµα 9)
6. Η εσωτερική µόνωση δεν θα πρέπει να κοπεί περισότερο από 1 cm (Σχήµα 9)
7. Η εξωτερική µόνωση δεν θα πρέπει να κοπεί περισότερο από 1 εκ από το άκρο της εσωτερικής
µόνωσης
8. Η εσωτερική ασφάλεια του πίνακα είναι T630mAL250V µε διαστάσεις 5Χ20mm.
9. Η ασφάλεια της µπαταρίας είναι αυτόµατη 900mΑ και βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα.
Αρχική εγκατάσταση
Αφού τελειώσουν οι συνδέσεις των ζωνών, των σειρηνών και των άλλων εξόδων. Στην συνέχεια συνδέουµε τις
µπαταρίες και τέλος µπορούµε να συνδέσουµε το σύστηµα µε τα 230V AC.
Για να βοηθηθεί ο εγκαταστάτης κατά την αρχική εγκατάσταση, υπάρχει µια ειδική διαµόρφωση του πίνακα.
Επιλέγεται τοποθετόντας στην θέση ΟΝ το διακόπτη 1 του µικροδιακόπτη MODE. Μπαίνοντας στην κατάσταση
αυτή ο πίνακας κάνει ένα αυτόµατο reset και µετά αναβοσβήνει τα LED 'Power', 'Zone disable' και 'General disable'.
Οι ειδικές λειτουργίες αυτής της διαµόρφωσης που βοηθούν στη λύση των όποιων προβληµάτων παρουσιαστούν
είναι:
Όταν κάποια ζώνη έχει ανοιχτό κύκλωµα χτυπά ο εσωτερικός βοµβητής και ανάβει το αντίστοιχο LED
fault. Αν το σφάλµα διορθωθεί σταµατάει αυτόµατα ο βοµβητής και το LED σβήνει.
Όταν κάποια ζώνη έχει βραχυκύκλωµα χτυπά ο εσωτερικός βοµβητής και αναβοσβήνει το αντίστοιχο LED
fault. Αν το σφάλµα διορθωθεί σταµατάει αυτόµατα ο βοµβητής και το LED σβήνει.
Όταν κάποια έξοδος σειρήνων έχει ανοιχτό κύκλωµα χτυπά ο εσωτερικός βοµβητής και ανάβει το
αντίστοιχο LED fault. Αν το σφάλµα διορθωθεί σταµατάει αυτόµατα ο βοµβητής και το LED σβήνει.
Όταν κάποια έξοδος σειρήνων έχει βραχυκύκλωµα χτυπά ο εσωτερικός βοµβητής και αναβοσβήνει το
αντίστοιχο LED fault. Αν το σφάλµα διορθωθεί σταµατάει αυτόµατα ο βοµβητής και το LED σβήνει.
Όταν υπάρχει πρόβληµα µπαταρίας ανάβει το LED 'Batt fault' και αναβοσβήνει το LED 'Power fault'. Αν το
σφάλµα διορθωθεί τα LED σβήνουν.
Αφού λυθούν τα προβλήµατα και η εγκατάσταση λειτουργεί πλέον σωστά πρέπει να ξαναβάλουµε τον
διακόπτη στην θέση OFF. Ο πίνακας κάνει ένα αυτόµατο reset και είναι πλέον έτοιµος για λειτουργία.
Περιοδικός έλεγχος
Μέσα από την ειδική κατάσταση λειτουργίας, µπορούµε να κάνουµε και τον περιοδικό έλεγχο του συστήµατος.
Βάζοντας το διακόπτη 1 του µικροδιακόπτη MODE στη θέση ΟΝ, ο πίνακας κάνει ένα αυτόµατο reset και µετά
αναβοσβήνει τα LED 'Power', 'Zone disable' και 'General disable'.
Αν δώσουµε συναγερµό σε κάποια ζώνη, πατώντας ένα κοµβίο BS-536 ή ενεργοποιώντας µε καπνό έναν ανιχνευτή
καπνού, ανάβει το αντίστοιχο LED alarm και οι σειρήνες ενεργοποιούνται για 2 δευτερόλεπτα.Μ' αυτό τον τρόπο
µπορούµε να δοκιµάσουµε την λειτουργία όλων των ζωνών. Αφού τελειώσουµε ξαναβάζουµε τον διακόπτη 1 στη
θέση OFF, ο πίνακας κάνει ένα αυτόµατο reset και επενέρχεται σε κανονική λειτουργία.
Προαιρετική λειτουργία της EN 54-2. Οι προαιρετικές λειτουργίες και καθυστερήσεις του πρότυπου ΕΝ 54-2 του
πίνακα είναι οι σειρήνες (παράγραφος 7.11 της ΕΝ 54-2).
Σχεδίαση
Τα υλικά των πινάκων έχουν επιλεγεί για το σκοπό που προορίζεται και αναµένεται να λειτουργήσουν εντός των
προδιαγραφών τους, όταν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες έξω από τον πίνακα συµµορφώνονται µε την
κατηγορία 3Κ5 της EN 60721-3-3:1995.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
BS-1632

BS-1634

BS-1636

Πίνακας πυρανίχνευσης
2 ζωνών

Πίνακας πυρανίχνευσης
4 ζωνών

Πίνακας πυρανίχνευσης
6 ζωνών

Τάση τροφοδοσίας

220-240VAC 50/60Hz

Κατανάλωση
Τύπος µπαταρίας
Κύκλωµα φόρτισης
Κυκλώµατα ζωνών
Κυκλώµατα συναγερµού

50VA
2 µπαταρίες µολύβδου κλειστού τύπου 12V / 2.6Ah
Σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό 27.6V / max. 400mA
2 ????? µa t a µe ??e???
ß?a ??????? µa t ?? ?a ???µµ????
??a µµ?? (µέγιστο ρεύµα 35mA)

4 ????? µa t a µe ??e???
ß?a ??????? µa t ?? ?a ???µµ????
??a µµ?? (µέγιστο ρεύµα 35mA)

6 ????? µa t a µe ??e???
ß?a ??????? µa t ?? ?a ???µµ????
??a µµ?? (µέγιστο ρεύµα 35mA)

2 κυκλώµατα 24V ελεγχόµενα για βραχυκύκλωµα και κοµµένη γραµµή
(µέγιστο ρεύµα 300mA σε κάθε ένα κύκλωµα). Κάθε έξοδος προστατεύεται από
µία επαναφερόµενη ηλεκτρονική ασφάλεια.

Έξοδος 24P

24VDC ( ±3VDC) µόνιµη έξοδος µε µέγιστο ρεύµα εξόδου 0.3 A
η έξοδος προστατεύεται από µία επαναφερόµενη ηλεκτρονική ασφάλεια.

Έξοδος 24M

24VDC ( ±3VDC) έξοδος που διακόπτεται σε κατάσταση reset
µε µέγιστο ρεύµα εξόδου 0.3 A
Η έξοδος προστατεύεται από µία επαναφερόµενη ηλεκτρονική ασφάλεια.

Έξοδοι ρελέ

Τρία επαφές ρελέ κάθε ένα µε τιµή 30V DC και 5A µέγιστο. Σε καµιά
περίπτωση δεν πρέπει να συνδεθούν τάσεις ή ρεύµατα µε τιµές εκτός των ορίων.
Όλα τα ρελέ εξόδου πρέπει να προστατευθούν από ασφάλειες µε την ίδια τιµή.

Συνολικό φορτίο

Αυτονοµία
Τάση αποκοπής µπαταρίας

Το συνολικό ρεύµα εξόδου (κυκλώµατα ζώνες, κύκλωµα σειρήνας,
έξοδοι 24P, 24M) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600mA.

72 ώρες (Μέγιστος αριθµός συνδεδεµένων ανιχνευτών 72 και
χωρίς φορτία στις εξόδους 24V M και 24VP)
ImaxA = ImaxB = 600mA, Imin = 30mA
21V

Μέγιστο ρεύµα
εκφόρτισης µπαταρίας

900mA

Μέγιστη εσωτερική
αντίσταση µπαταρίας Rimax

1Ohm

Προστασία περιβλήµατος

IP 30

Καλώδια
Fuse ratings
Θερµοκρασία λειτουργίας
Υγρασία
Υλικό κατασκευής
∆ιαστάσεις
Βάρος
Κατασκευάζετε σύµφωνα µε
Εγγύηση
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Καλώδια για συστήµατα καλωδίων πυρανίχνευσης όπως τα FIP200,MICC, PYROFIL
Ο πίνακας έχει µόνο µια ασφάλεια που αντικαθίσταται για την προστασία της
εισερχόµενης τροφοδοσίας δικτύου . Αυτή η ασφάλεια έχει τιµή T 630 mAL250V
και πρέπει να αντικατασταθεί µε µια ιδίου τύπου και τιµής.
0 έως 50 oC
έως 95% σχετική υγρασία
ABS - polycarbonate
325 x 240 x 85 mm
1345gr (3065gr µε µπαταρία) 1350gr (3070gr µε µπαταρία ) 1360gr (3080gr µε µπαταρία )
ΕΝ 54-2, ΕΝ 54-4
2 χρόνια

921163600_08_019

Πιστοποίηση
Οι πίνακες BS-1632, BS-1634 και BS-1636 είναι πιστοποιηµένοι από την ΕΛΚΕΠΗΥ.
Επίσης η ΕΛΚΕΠΗΥ ελέγχει την παραγωγή υπό τον αριθµό CPR:
0848-CPR-002 για τον πίνακα BS-1632, 0848-CPR-003 για τον πίνακα BS-1634 και 0848-CPR-004
για τον πίνακα BS-1636. Ακολουθούν οι σηµάνσεις CE:

BS-1632

BS-1634

BS-1636

CONVENTIONAL 2-ZONE
FIRE ALARM PANEL
INSTALL IN ACCORDANCE WITH
PRODUCT MANUAL:
921163600_08_019 (GREEK)
921163600_09_020 (ENGLISH)

CONVENTIONAL 4-ZONE
FIRE ALARM PANEL
INSTALL IN ACCORDANCE WITH
PRODUCT MANUAL:
921163600_08_019 (GREEK)
921163600_09_020 (ENGLISH)

CONVENTIONAL 6-ZONE
FIRE ALARM PANEL
INSTALL IN ACCORDANCE WITH
PRODUCT MANUAL:
921163600_08_019 (GREEK)
921163600_09_020 (ENGLISH)

POWER SUPPLY:
220-240V AC/50-60Hz

POWER SUPPLY:
220-240V AC/50-60Hz

POWER SUPPLY:
220-240V AC/50-60Hz

0848

14

0848

14

0848

14

EN 54-2:1997 +A1:2006
EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006
0848-CPR-002
DoP No: 921163200_59_003
Provided option:
Output to fire alarm device(s),
delays to outputs
DISCONNECT POWER BEFORE
SERVICING
Production
Date:

EN 54-2:1997 +A1:2006
EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006
0848-CPR-003
DoP No: 921163400_59_003
Provided option:
Output to fire alarm device(s),
delays to outputs
DISCONNECT POWER BEFORE
SERVICING
Production
Date:

EN 54-2:1997 +A1:2006
EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006
0848-CPR-004
DoP No: 921163600_59_003
Provided option:
Output to fire alarm device(s),
delays to outputs
DISCONNECT POWER BEFORE
SERVICING
Production
Date:

KOLINDROS PIERIAS
60061 GREECE

KOLINDROS PIERIAS
60061 GREECE

KOLINDROS PIERIAS
60061 GREECE
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921163600_08_019

