
Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - 
ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α΄΄.

ΓΕΝΙΚΑ
O πίνακας διαθέτει :

- Μία έξοδο κατάσβεσης που ελέγχεται για διακοπή ή βραχυκύκλωµα. H έξοδος µπορεί να λειτουργήσει µε πυροκροτητές ή 
ηλεκτροβάνες. 
-∆ύο διασταυρωµένες ζώνες  για ανιχνευτές πυρός.
- Μία ζώνη για κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως της κατάσβεσης.
- Μία ζώνη για κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως για ακύρωση της κατάσβεσης.
- Τρεις τρόπους λειτουργίας.
- Ο πίνακας έχει δυο ξεχωριστές  εξόδους  για σειρήνα.
- Μία επαφή ρελέ για κατάσταση σφάλµατος.
- ∆υο επαφές ρελέ που είναι πλήρως προγραµµατισµένες.
 -Κλέµες σύνδεσης µε συµβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης.
Για  την  λειτουργία  τους απαιτούν την µπαταρία Α-986 (12V/7Ah). 

Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις είναι σύµφωνες µε το ευρωπαϊκό πρότυπο  ΕΝ 12094-1, EN 54-2, EN 54-4.

 BS-627
Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες

Σελίδα 1 από 12 921627000_08_010

Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics

Ακολουθήστε µας...

Olympia Electronics
Πιστεύουµε στην

Παράγουµε στην

Πιέστε για άµεση
κατάσβεση

Πληκτρολόγιο µε τα 
ενδεικτικά LED

Τοποθέτηση του
παρεχόµενου κλειδιού
επαναφοράς

Πιέστε για ακύρωση 
κατάσβεσης

Τοποθετήστε το κλειδί 
για πρόσβαση στο εσωτερικό 
του πίνακα

http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
https://twitter.com/olympiaelectro
https://www.linkedin.com/company/olympia-electronics
https://www.youtube.com/channel/UCIINc4DGSYH_0loHJqwsgoQ
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts
http://www.olympia-electronics.gr


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 
στιγµιαία ο εσωτερικός βοµβητής.
 Ο πίνακας έχει τρία επίπεδα λειτουργίας.

Επίπεδο πρόσβασης 1:

 Είναι όλες οι λειτουργίες που µπορούν να γίνουν άµεσα από τον χρήστη χωρίς την χρήση κωδικού. 
Αυτές οι λειτουργίες είναι:

Buzzer silence / Buzzer reactivation (σίγαση / επανενεργοποίηση του βοµβητή). Σε ύπαρξη συναγερµού ή 
σφάλµατος ο εσωτερικός βοµβητής θα ηχήσει περιοδικά µία φορά το λεπτό. Πιέζοντας το πλήκτρο "1" θα σιγήσει ο 
βοµβητής. Πιέζοντας ξανά το ίδιο πλήκτρο ο βοµβητής επανενεργοποιείται.

Lamp test (έλεγχος ενδεικτικών). Πιέζοντας το πλήκτρο "2" θα έχουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα. Πραγµατοποιείται 
έλεγχος ενδεικτικών ανάβοντας όλα τα led. Ο πίνακας επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. 
Evacuate- Extinguish (Κατάσβεση): Πιέζοντας το κίτρινο µπουτόν (φωτογραφία δίπλα) στην όψη του πίνακα  τίθεται ο 
πίνακας σε κατάσταση συναγερµού και ξεκινάει η διαδικασία κατάσβεσης µε καθυστέρηση 5 δευτερολέπτων.
Το κίτρινο µπουτόν είναι διπλής ενέργειας, για την αποφυγή εσφαλµένης ενεργοποίησης. Για να πατήσουµε το 
µπουτόν πρέπει πρώτα  να σηκώσουµε το διαφανές πλαστικό και µετά να το πατήσουµε.
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Περιγραφή ενδεικτικών LED
Η φωτογραφία δείχνει το πληκτρολόγιο ελέγχου και τα 
ενδεικτικά ενός πίνακα BS-627. Αρχίζοντας από πάνω 
αριστερά υπάρχει :

Το ενδεικτικό 'Power' ανάβει όταν ο πίνακας λειτουργεί   
 και αναβοσβήνει όταν υπάρχει έλλειψη AC τάσης.

Αρχίζοντας από την πάνω αριστερά περιοχή, υπάρχουν 
τρία ενδεικτικά µε την περιγραφή 'General'.

Το ενδεικτικό 'Alarm' ανάβει σε κατάσταση συναγερµού.
Το ενδεικτικό 'Fault' ανάβει σε κάθε κατάσταση 
σφάλµατος. 
Το ενδεικτικό 'Disable' ανάβει σε κάθε κατάσταση 
απενεργοποίησης.

Το led 'System' ανάβει όταν υπάρχει πρόβληµα στο κύκλωµα του κεντρικού επεξεργαστή (System fault).

Η επόµενη οµάδα ενδεικτικών είναι τα ενδεικτικά 'ZONE' και 'ALARM'. Τα ενδεικτικά αυτά ανάβουν όταν η αντίστοιχη 
ζώνη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού. Κάτω από αυτήν την οµάδα υπάρχει η ένδειξη 'Fault/Disable'για κάθε 
ζώνη. Όταν ο πίνακας ανιχνεύσει διακοπή κυκλώµατος ή βραχυκύκλωµα σε µια ζώνη τότε το αντίστοιχο ενδεικτικό θα 
αναβοσβήνει. Αν µία ζώνη έχει απενεργοποιηθεί τότε το αντίστοιχο ενδεικτικό (disable) θα ανάψει.

Το ενδεικτικό 'Extinguish' όταν αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι άρχισε η αντίστροφη µέτρηση για την διαδικασία 
κατάσβεσης. Όταν το ενδεικτικό ανάβει συνεχώς υποδεικνύει ότι η έξοδος κατάσβεσης είναι ενεργοποιηµένη.
Το ενδεικτικό 'Extinguish Fault' αντιστοιχεί στην έξοδο κατάσβεσης. Αν η έξοδος έχει βραχυκύκλωµα ή διακοπή 
κυκλώµατος τότε το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει. Αν η έξοδος απενεργοποιηθεί τότε το ενδεικτικό θα ανάβει συνεχώς.

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 απενεργοποιηθεί, θα ανάψει 
συνεχώς το αντίστοιχο led.

Τα led 'Batt ' και  'Power' σε συνδυασµό, µας δείχνουν σφάλµατα της τροφοδοσίας του πίνακα όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Τα τρία ενδεικτικά 'Auto & Manual',  'Manual' και 'OFF  Disable' αναλογούν στις αντίστοιχες λειτουργίες του πίνακα.
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‘5’ και ‘6’ απενεργοποιούµε ή ενεργοποιούµε τις σειρήνες του πίνακα.
 Οι απενεργοποιηµένες ζώνες έχουν αναµµένο το αντίστοιχο LED. Απ' αυτή την κατάσταση ο πίνακας επανέρχεται 
αυτόµατα αν για 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Ακολουθεί ένα αυτόµατο RESET και ο πίνακας µπαίνει 
στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Οι απενεργοποιηµένες ζώνες τροφοδοτούνται κανονικά µε τάση αλλά ο πίνακας δεν ανιχνεύει συναγερµό ή λάθος απ' 
αυτές. Αν έχουµε απενεργοποιηµένες ζώνες, αυτό υποδεικνύεται από τα LED 'General disable' και το αντίστοιχο led της 
απενεργοποιηµένης ζώνης µε τον εσωτερικό βοµβητή να χτυπάει µια φορά κάθε λεπτό.

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 
πραγµατοποιούνται µε τον κωδικό τεχνικού είναι µόνιµοι προγραµµατισµοί του τρόπου ενεργοποίησης των relay και 
πραγµατοποιούνται µόνο αν ο πίνακας δεν έχει συναγερµό ή σφάλµα. Οι προγραµµατισµοί αυτοί είναι :

Προγραµµατισµός καθυστέρησης της εξόδου κατάσβεσης. Αν θέλετε να προγραµµατίσετε την καθυστέρηση της 
εξόδου κατάσβεσης, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τεχνικού ( 364 ) και να πιέσετε το πλήκτρο '5’. Τα ενδεικτικά 'General 
fault' και 'General alarm' αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Τα ενδεικτικά  'Alarm' των ζωνών 1 και 2,  `Manual` και `Abort` 
δείχνουν τον τρόπο προγραµµατισµού της εξόδου κατάσβεσης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
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Για την επαναφορά του µπουτόν κατάσβεσης υπάρχει στην συσκευασία ένα 
µαύρο πλαστικό κλειδί. Τοποθετήστε το κλειδί στην αντίστοιχη θέση (σελίδα 
1) και αφού το περιστρέψετε κατά 90º τραβήξτε το µέχρι την επαναφορά του 
µπουτόν.   

Ακύρωση - Απενεργοποίηση κατάσβεσης: Πιέζοντας το κόκκινο µπουτόν 
τύπου “µανιτάρι”  (φωτογραφία δίπλα) στην όψη του πίνακα 
απενεργοποιείται η έξοδος της κατάσβεσης. 
Για να επανέλθει το “µανιτάρι “  περιστρέφουµε το πλήκτρο αριστερόστροφα.

Επίπεδο πρόσβασης 2:
Στο επίπεδο πρόσβασης 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 πραγµατοποιούνται µε τον κωδικό 
χρήστη είναι :

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. Νέος συναγερµός από 
άλλη ζώνη θα κάνει τις σειρήνες να ηχήσουν ξανά.
Reset πίνακα : Όταν δoθεί ένας συναγερµός ή υπάρχει κάποιο σφάλµα και 
θέλουµε να επαναφέρουµε τον πίνακα στις αρχικές συνθήκες, 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 και σειρηνών πίνακα : Όταν 
θέλουµε να βγάλουµε εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες, πατάµε τον κωδικό 
χρήστη (34) και µετά τα πλήκτρα '5' και '4'. Ο πίνακας αναβοσβήνει τα LED  
'General disable' και αν έχουµε κάποια απενεργοποιηµένη ζώνη ανάβει το 
LED 'Alarm' που της αντιστοιχεί. Με τα πλήκτρα 1, 2, 3, και 4 
απενεργοποιούµε ή ενεργοποιούµε τις αντίστοιχες ζώνες και µε τα πλήκτρα 
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H εργοστασιακή ρύθµιση της καθυστέρησης είναι 30 sec. Σ' αυτήν την κατάσταση προγραµµατισµού αν πιεστούν τα 
πλήκτρα '1', '2', '3' και '4', αλλάζει η κατάσταση των ενδεικτικών (αναµµένο ή σβηστό) µέχρι να πετύχουµε την επιθυµητή 
λειτουργία σύµφωνα µε τον προηγούµενο πίνακα. Για την έξοδο από την κατάσταση προγραµµατισµού και καταχώρηση 
των ρυθµίσεων στην µνήµη, πιέστε το πλήκτρο '6' ή µην πιέσετε κανένα πλήκτρο για περισότερο από 30 δευτερόλεπτα.  Το 
σύστηµα θα πραγµατοποιήσει µία αυτόµατη επανεκκίνηση και θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. Αυτός ο χρόνος ισχύει 
για όλες τις ζώνες εκτός αν πιεστεί το κίτρινο µπουτόν κατάσβεσης  όπου η καθυστέρηση θα είναι 5 δευτερόλεπτα.

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας κατάσβεσης : Αν θέλετε να προγραµµατίσετε την λειτουργία της κατάσβεσης, πρέπει 
να εισάγετε τον κωδικό τεχνικού ( 364 ) και να πιέσετε το  πλήκτρο '6’. 

Επιλογή κατάστασης: Πιέζοντας το πλήκτρά ‘1’ , ‘2’  και ‘3’  µεταβάλεται η κατάσταση λειτουργίας της εξόδου 
κατάσβεσης. Οι καταστάσεις είναι:
- 'AUTO & MANUAL' (αυτόµατο&χειροκίνητο): Η έξοδος κατάσβεσης ενεργοποιείται από την χειροκίνητη ζώνη 
ενεργοποίησης  ή από το πλήκτρο κίτρινο µπουτόν κατάσβεσης ή όταν οι ζώνες 1 και 2 είναι και οι δύο ενεργοποιηµένες. Το 
ενδεικτικό 'Auto & Manual' είναι αναµµένο.
- 'MANUAL' (χειροκίνητο): Η έξοδος κατάσβεσης ενεργοποιείται µόνο από την χειροκίνητη ζώνη ή από το κίτρινο µπουτόν 
κατάσβεσης  και όχι από τις ζώνες 1 και 2. Ανάβει το ενδεικτικό 'EXTINGUISH' και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόµατα µετά 
από 10 δευτερόλεπτα.
-'OFF DISABLE' (OFF απενεργοποίηση): Η έξοδος κατάσβεσης απενεργοποιείται και δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί. Τα 
ενδεικτικά ‘OFF Disable‘, ‘Extinguish Fault‘ και ‘General Disable‘ ανάβουν.

H εργοστασιακή ρύθµιση της λειτουργίας είναι ‘AUTO & MANUAL‘ . Σε αυτήν την κατάσταση προγραµµατισµού αν 
πιεστούν τα πλήκτρα '1','2' και  '3' , αλλάζει η κατάσταση των ενδεικτικών (αναµµένο ή σβηστό) µέχρι να πετύχουµε την 
επιθυµητή λειτουργία σύµφωνα µε τον προηγούµενο πίνακα. Για την έξοδο από την κατάσταση προγραµµατισµού και 
καταχώρηση των ρυθµίσεων στην µνήµη, πιέστε το πλήκτρο '6’ ή µην πιέσετε κανένα πλήκτρο για περισότερο από 30 
δευτερόλεπτα. Το σύστηµα θα πραγµατοποιήσει µία αυτόµατη επανεκκίνηση και θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. 
Αυτός ο χρόνος ισχύει για όλες τις ζώνες εκτός αν πιεστεί το κίτρινο µπουτόν κατάσβεσης  όπου η καθυστέρηση θα είναι 5 
δευτερόλεπτα.

Τρόπος λειτουργίας Relay 1 και Relay 2.  Αν θέλουµε να προγραµµατίσουµε τον τρόπο λειτουργίας του Relay 1 και
Relay 2 πρέπει να πατήσουµε τον κωδικό τεχνικού (364) και µετά το πλήκτρο '4'. Τα LED 'General fault' και 'General alarm' 
αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Στα LED Alarm των ζωνών 1 και 2 βλέπουµε τον τρόπο προγραµµατισµού λειτουργίας τους 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

Από κατασκευής είναι επιλεγµένο το relay 1 να λειτουργεί σε γενικό προσυναγερµό και το ρελέ 2 πριν την κατάσβεση.
Αν στην κατάσταση αυτή πατήσουµε τα πλήκτρα '1', '2', '3', '4', '5' και '6', ανάβουµε και σβήνουµε τα LED µέχρι να φτάσουµε 
στον επιθυµητό τρόπο ενεργοποίησης σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. Aν περάσουν 30 δευτερόλεπτα χωρίς να 
πατηθεί πλήκτρο η τρέχουσα κατάσταση θα καταχωρηθεί, ο πίνακας κάνει ένα αυτόµατο RESET και µπαίνει σε κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας.
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 Ενδεικτικό Alarm ζώνης 2

Ενδεικτικό Alarm ζώνης 1

Χωρίς 
καθυστέρηση

Καθυστέρηση 
30 sec

Καθυστέρηση 
60 sec

Καθυστέρηση 
90 sec

Αναµµένο

Σβηστό 

Σβηστό

Αναµµένο

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

  AbortΕνδεικτικό Alarm

Ενδεικτικό Alarm Manual Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Σβηστό

Αναµµένο

Σβηστό

Σβηστό

Αναµµένο

Led Alarm ζώνης 2

Led Alarm ζώνης 1 Αναµµένο

Σβηστό 

Σβηστό

Αναµµένο

Σβηστό

Σβηστό

Led Alarm Manual Σβηστό Σβηστό Αναµµένο

ΚατάσβεσηΠροσυναγερµός Πριν την κατάσβεσηΡελέ 1

Led Fault ζώνης 2

Led Fault ζώνης 1 Αναµµένο

Σβηστό 

Σβηστό

Αναµµένο

Σβηστό

Σβηστό

Led Fault Manual Σβηστό Σβηστό Αναµµένο

ΚατάσβεσηΠροσυναγερµός Πριν την κατάσβεσηΡελέ 2
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Συνδέσεις
Σύνδεση ανιχνευτών και κοµβίων χειροκίνητης ενεργοποίησης στις ζώνες.
Από κατασκευής κάθε ζώνη έχει προεγκατεστηµένη µια τερµατική αντίσταση. Αυτή η αντίσταση πρέπει να αφαιρεθεί και να 
τοποθετηθεί στην τελευταία συσκευή της ζώνης ή να παραµείνει συνδεδεµένη στην κλέµα αν η ζώνη δεν χρησιµοποιηθεί. Το 
ακόλουθο διάγραµµα δείχνει µία τυπική συνδεσµολογία του πίνακα.
Το µήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 χιλιόµετρο µε διατοµή καλωδίου 1,5mm².
Μπορούν να συνδεθούν έως 30 συσκευές (το µέγιστο) σε µια ζώνη.  
Ηλεκτροβάνα 
Αν συνδεθεί ηλεκτροβάνα στην κλέµα ΕΧΤ (extinguish) πρέπει να αφαιρέσεται την υπάρχουσα δίοδο από την κλέµα και να 
την συνδέσετε στην ηλεκτροβάνα µε την ίδια πολικότητα όπως φαίνεται παρακάτω. Η µέγιστη ισχύς της ηλεκτροβάνας 
πρέπει να είναι 26VA. Η τυπική τάση τροφοδοσίας της ηλεκτροβάνας  πρέπει να είναι 24V DC.

 

Σελίδα 5 από 12

12k/0,5W

12k/0,5W

5k6/0,5W

5k6/0,5W

5k6/0,5W

5k6/0,5W

-R

O
UT 

-

-L

NI

T
 +

U
R

O

N
  +L

I

-R

O
UT 

-

-L

NI

T
 +

U
R

O

N
  +L

I

-R

O
UT 

-

-L

NI

T
 +

U
R

O

N
  +L

I

-R

O
UT 

-

-L

NI

T
 +

U
R

O

N
  +L

I

-R

O
UT 

-

-L

NI

T
 +

U
R

O

N
  +L

I

-R

O
UT 

-

-L

NI

T
 +

U
R

O

N
  +L

I

Στην 
ζώνη
BS-63X

Στην κλέµα Relay1
σε BSR-2104, BSR-2114

R1= Ρελέ συναγερµού 1
R2= Ρελέ συναγερµού 2 
RF= Ρελέ σφάλµατος

Σχήµα 1. Σύνδεση συσκευών στο BS-627.

BS-527

BS-527

921627000_08_010

OUT   IN

470Ω/0,5W

BS-537

BS-533

No1



 Χρησιµοποίηση πυροκροτητών.
Μπορείτε να συνδέσετε πυροκροτητές σε σειρά. Αν συνδέσετε 1 ή 2 πυροκροτητές πρέπει να συνδέσετε την 
παρεχόµενη αντίσταση 2,7Ω / 5W σε σειρά στο παρακάτω σχήµα δεξιά. Αν συνδέσετε 3 ή 4 πυροκροτητές, απλά 
συνδέστε τους σε σειρά. Μπορείτε να συνδέσετε έως και  4 πυροκροτητές.

Π Π

Τυπική σύνδεση 3-4 πυροκροτητών 

Π Π

Π

2,7Ω/5W

Π

Τυπική σύνδεση 1-2 πυροκροτητών 

Σχήµα 2. Τυπική σύνδεση

Π

Π Π

Π Π

Ο πίνακας έχει και τις ακόλουθες εξόδους:
24VM: 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 η έξοδος 
βραχυκυκλώσει ανάβει το LED 'General fault ' .
24VP: Έξοδος 24Vdc που δεν διακόπτεται σε reset του πίνακα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί  για  
τροφοδοσία  ηλεκτροµαγνητών πόρτας.

ZONE IN (ZP)  : Αυτή η έξοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση σε συµβατικό πίνακα BS-632, 
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Συνδέσεις σειρήνων Ο 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 (5Κ6). 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. 

Σχήµα 3. Σύνδεση 2 σειρηνών BS-531 στο κύκλωµα S1. Η σύνδεση αυτή χρειάζεται
                 πολικότητα.

Σειρήνα
µε φάρο
BS-531

Σειρήνα
µε φάρο
BS-531

5Κ6

5
Κ

6

Τερµατική
αντίσταση

Τερµατική
αντίσταση

Σχήµα 4. Σύνδεση για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών

Τροφοδοσία της συσκευής µε τάση 24V DC

Μόνιµη έξοδος τάσης 24V DC

∆ιακοπτόµενη έξοδος τάσης 
σε κατάσταση επανεκίνησης (reset)
διακόπτεται

24V DC

Σειρήνα

S 1

S 2

Λειτουργία

Προσυναγερµός

Συναγερµός-κατάσβεση

Καθυστέρηση

Χωρίς

Χωρίς

Ενεργοποίηση από ζώνες

Από οποιαδήποτε ζώνη

Από την διασταυρωµένη
ζώνη ή ζώνη ΖΜ
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BS-634 ή BS-636. Στο σχήµα 1 φαίνεται αυτή η σύνδεση. 
Ενεργοποίηση της κατάσβεσης µέσω άλλου πίνακα. 
Για να ενεργοποιήσετε την κατάσβεση µέσω άλλου πίνακα (π.χ BS-632) θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε το 
ακόλουθο σχέδιο.

  

Εκτός από τις κλέµµες  που  
περιγράφηκαν  µέχρι τώρα, ο πίνακας διαθέτει επίσης τις εξόδους :

RF Relay Fault: Ελεύθερη µεταγωγική επαφή που από κατασκευής είναι προγραµµατισµένη να 
ενεργοποιείται όταν υπάρχει κάποιο σφάλµα στον πίνακα.

Relay 1 και 2  : Ελεύθερες µεταγωγικές επαφές που ενεργοποιούνται όταν συµβεί συναγερµός (Alarm) στη 
ζώνη που αντιστοιχούν. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις επαφές για λειτουργίες που πρέπει να 
γίνουν όταν δοθεί συναγερµός από συγκεκριµένη ζώνη (π.χ. ενεργοποίηση ηλεκτροµαγνητών πόρτας, εντολή 
πρός ηλεκτροβάνες). 

Έξοδος FR. Αυτή η έξοδος χρησιµοποιείται µόνο σύνδεση µε την έξοδο Fire Routing των πινάκων BSR-2104 
και BSR-2114 όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.

OUTPUT +A,-A. Αυτή η έξοδος χρησιµοποιείται µόνο για την κατασκευή του πίνακα. ∆εν θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο τεχνικό παρά µόνο από τεχνικό της olympia electronics.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Για τη σύνδεση σε διευθυνσιοδοτούµενο πίνακα θα πρέπει να τοποθετηθούν οι βραχυκυκλωτήρες στις 
θέσεις που δείχνει η εικόνα 1.
Για τη σύνδεση σε συµβατικό πίνακα θα πρέπει να τοποθετηθούν οι βραχυκυκλωτήρες στις θέσεις που 
δείχνει η εικόνα 2.
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Σχήµα 6. ∆ιάγραµµα σύνδεσης του τηλεφωνητή BS-489.

Mode 2 ON   -  Alarm
Mode 2 OFF -  Fault

Πίνακας
BS-627

Σύνδεση µε τον αυτόµατο τηλεφωνητή BS-489

Σχήµα 5 

A
U

X

C
N

O
N

C

BS-63X BS-627

12k/0,5W

470Ω/0,5W
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Εικόνα 1 Εικόνα 2



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

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.

Η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να 
γίνει στις κλέµες που βρίσκονται στην περιοχή 
πάνω δεξιά του πίνακα σχήµα 7.

Σύνδεση µπαταρίας
O πίνακας έχει χώρο µε κατάλληλες διαστάσεις για 
την τοποθέτηση της µπαταρίας Α-986 της  olympia 
electronics. Το κύκλωµα φόρτισης στην 
πλακέτα έχει ρυθµιστεί για την συγκεκριµένη 
µπαταρία. Αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια του 
ιδίου τύπου. Η πλακέτα διαθέτει επίσης 2 καλώδια 
µε ειδικό σύνδεσµο για σύνδεση µε την µπαταρία. 
Το καλώδιο µε το κόκκινο φίς συνδέεται στον θετικό  πόλο (+) και αυτό µε το µαύρο στον αρνητικό (-).

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. ∆εν επιτρέπεται να τροφοδοτηθεί από οποιαδήποτε 
πρίζα.

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 8 φαίνονται οι οπές 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
Η µέγιστη διάµετρος των καλωδίων σύνδεσης 
πρέπει να είναι 2,5mm²

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει καλώδιο γείωσης 
που θα συνδεθεί στο εγκατεστηµένο σύστηµα γείωσης 
του κτιρίου.
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1 cm

1 cm

Σχήµα 8. Καλώδια τροφοδοσίας Σχήµα 7. Σύνδεση του πίνακα µε τάση δικτύου. 

Σηµεία στήριξης
του πίνακα

Καλώδια σύνδεσης 
της µπαταρίας Α-986
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∆ιάθεση µπαταριών .
∆εν επιτρέπεται

Προσοχή . 

1. 
.

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 τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1mm (Σχήµα 8). 
6.  Η εσωτερική µόνωση δεν θα πρέπει να κοπεί περισότερο από 1 cm (Σχήµα 8). 
7.  Η εξωτερική µόνωση δεν θα πρέπει να κοπεί περισότερο από 1 εκ από το άκρο της 
εσωτερικής µόνωσης (Σχήµα 8).
8.  Η ασφάλεια της µπαταρίας είναι αυτόµατη 3Α και βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα.

 η απόρριψη των µπαταριών σε κοινούς κάδους απορριµάτων, αλλά πρέπει να 
απορρίπτονται µόνο στα ειδικά σηµεία ανακύκλωσής τους.

Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται µετά από διακοπή της 
τάσης τροφοδοσίας και αποσύνδεση της µπαταρίας

Σελίδα 9 από 12 921627000_08_010



Τεχνικά χαρακτηριστικά
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BS-627
Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες

Τάση τροφοδοσίας 220-240V AC  50/60Hz

Mια ή ∆υο µπαταρίες  12V / 7Ah maximum µολύβδου κλειστού τύπου

Σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό 13,8V / 400mA

 48 ώρες µε µία µπαταρία 12V-7Ah και 72ώρες µε δυο µπαταρίες 12V-7Ah
( χωρίς χρήση των εξόδων 24V_M και 24V_P) 

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

µία επαναφερόµενη ηλεκτρονική ασφάλεια.

 

 26VDC ( ±3VDC)  µόνιµη έξοδος µε µέγιστο ρεύµα εξόδου
η έξοδος προστατεύεται από µία επαναφερόµενη ηλεκτρονική ασφάλεια.

 0.3 A

Ηλεκτροστατικά βαµµένη λαµαρίνα και  ABS - polycarbonate

Κατανάλωση

Τύπος µπαταρίας

Κύκλωµα φόρτισης

Αυτονοµία

Κυκλώµατα ζωνών

Κυκλώµατα συναγερµού

Έξοδος  24VP

Υλικό κατασκευής

∆ύο κυκλώµατα που ελέγχονται  για διακοπή ή βραχυκύκλωµα  για συσκευές
 ανίχνευσης(µέγιστο ρεύµα 35mA).

∆ύο κυκλώµατα που ελέγχονται  για διακοπή ή βραχυκύκλωµα  για κοµβία 
χειροκίνητης ενεργοποίησης (µέγιστο ρεύµα 10mA)

 26VDC ( ±3VDC) έξοδος που διακόπτεται σε κατάσταση reset 
µε µέγιστο ρεύµα εξόδου  0.3 A

Η έξοδος προστατεύεται από µία επαναφερόµενη ηλεκτρονική ασφάλεια. 
Έξοδος  24VM

Οι επαφές των ρελέ 1 και 2 έχουν τιµή 5Α 250VAC 
ενώ  το ρελέ σφάλµατος έχει τιµή 1Α 30VDC. 

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.

Ρελέ σφάλµατος και 
Ρελέ 1 και 2

ΕΝ 12094-1, EN 54-2, EN 54-4

∆ιαστάσεις

Βάρος

Κατασκευάζεται σύµφωνα µε

έως 95% σχετική υγρασίαΥγρασία

o
0  50 CέωςΘερµοκρασία λειτουργίας

Το συνολικό ρεύµα εξόδου (κυκλώµατα ζώνες, κύκλωµα σειρήνας, 
έξοδοι 24P, 24M) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1A.

Imax a=Imax b=1A, Imin=60mA
Συνολικό φορτίο

Τάση αποκοπής µπαταρίας

Μέγιστο ρεύµα
εκφόρτισης µπαταρίας

Μέγιστη εσωτερική
αντίσταση µπαταρίας Rimax

IP 40

21V

1A

1Ohm

Καλώδια για συστήµατα καλωδίων πυρανίχνευσης όπως τα FIP200,MICC, PYROFIL

Προστασία περιβλήµατος

Καλώδια

 Έξοδος κατάσβεσης για πυροκροτητή και ηλεκτροβάνες(µέγιστο 26VA).  
Το κύκλωµα ελέγχεται για διακοπή ή βραχυκύκλωµα 

Έξοδος κατάσβεσης

921627000_08_010

100VA

 345 x 125 x 348 mm 

 3880gr  



Τεχνικά χαρακτηριστικά

2 χρόνια

<3 δευτερόλεπτα

<1 δευτερόλεπτο

Εγγύηση

Προαιρετικές επιλογές
του πίνακα

Η προαιρετική επιλογή του πρότυπου EN-54-2 του πίνακα είναι:

Σειρήνες (Fire alarm device(s)) παράγραφος 7.8 ( EN 54-2 )

Σχεδίαση

Χρόνος χειροκίνητης
ενεργοποίησης

Χρόνος ενεργοποίησης
εξόδων µετά την χειροκίνητη
ενεργοποίηση

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 3K5 EN-60721-3-3:1995
Κατηγορία Α : εύρος θερµοκρασίας από - 5 ° C έως + 40 ° C

Πραγµατοποιείται έλεγχος παραγωγής.
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Πιστοποίηση
Ο πίνακας BS-627 είναι πιστοποιηµένος από την ΕΛΚΕΠΗΥ. Επίσης η ΕΛΚΕΠΗΥ ελέγχει την 
παραγωγή υπό τον αριθµό CPR: 0848-CPR-005. Ακολουθεί η σήµανση CE:

921627000_08_010


