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CYFROWY SYSTEM
WYKRYWANIA POŻARU 2

Duża elastyczność systemu
FAP500 to nowoczesny, modułowy system wykrywania i sygnalizacji pożaru, który został zaprojektowany 
zgodnie z najnowszymi regulacjami normy EN54. Oparty jest na zaawansowanych technologicznie 
rozwiązaniach dostępnych na rynku. Jego główne zalety to: szybka transmisja danych,
samouczenie się urządzeń oraz wysoka skuteczność wykrywania pożaru. System gwarantuje 
doskonałe i niezawodne działanie, prostą instalację oraz łatwość codziennej obsługi.

     FAP541
     FAP544
     FAP548
     FAP5416 

Linie detekcyjne mogą być połączone na 3 różne sposoby, każdy z funkcjonalnością 
samouczenia się urządzeń (czujnik, ręczny ostrzegacz pożarowy, interfejs itp.) 
oraz z wbudowanymi izolatorami zwarć w urządzeniach:

     pętla zamknięta
     linia otwarta (połączenie wejście /wyjście)
     linia otwarta (połącznie równoległe)

SKLEPY

SYSTEM FAP500

WYKRYWANIE POŻARU

SYSTEM FAP500

URZĘDY

BIURA MAGAZYNY

- 1 pętla wbudowana, bez możliwości rozbudowy
- 2 pętle wbudowane, możliwość rozbudowy do 4 pętli
- 4 pętle wbudowane, możliwość rozbudowy do 8 pętli
- 8 pętli wbudowanych, możliwość rozbudowy do 16 pętli

FAP500 to system modułowy i elastyczny, składający się z 4 central:
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Łatwe programowanie
System dzięki swojej elastyczności spełnia wszelkie wymagania instalacyjne,
jest łatwy i szybki w montażu oraz uruchomieniu. Każdy typ konfiguracji 
może być łatwo zaprogramowany zarówno z poziomu centrali, 
klawiatury PS/2 jak i z poziomu komputera PC. 
Wszystkie typy central mają możliwość komunikacji poprzez 
różne porty z innymi centralami, systemami, komputerami PC 
czy też zdalnymi modułami:

Łączność
Port komunikacyjny RS485
  •  Centrale FAP500 w konfiguracji MASTER/SLAVE (max 32 centrale w sieci)
  •  Panele sygnalizacji zdalnej (max 16)
  •  System gaszenia
Port komunikacyjny LAN TCP/IP (wizualizacja)
Port drukarki
Port połączenia MASTER/SLAVE
Port USB do podłączenia komputera PC (programowanie)
Zewnętrzna komunikacja przez GSM
Zewnętrzna komunikacja przez PSTN

WYJŚCIA CENTRALI

WYJŚCIA STEROWANIA SYRENĄ
PRZEKAŹNIK ALARMOWY
PRZEKAŹNIK SYRENY
PRZEKAŹNIK USTERKI
PRZEKAŹNIK PROGRAMOWALNY

MODUŁ
DRUKARKI

WYJŚCIE RS232

PANEL SYGNALIZACJI
ZDALNEJ (16 MAX)

PROGRAMOWANIE 
Z KOMPUTERA PC

WIZUALIZACJA

PORT
USB

PORT
LAN

PORT
PS2

OPTYCZNO/TEMPERATUROWY
CZUJNIK PRZECIWPOŻAROWY
FDOT500 Z GNIAZDEM SD500R

SYGNALIZATOR
ZADZIAŁANIA

LR500

RĘCZNY OSTRZEGACZ
POŻAROWY FM500

MODUŁ 
WIELOCZYNNOŚCIOWY  

2 WE / 1 WY 
PRZEKAŹNIKOWE IO500

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO-

AKUSTYCZNY
JEDNO LUB 

DWUSTRONNY

 

CZUJNIK TEMPERATURY
FDT500 Z GNIAZDEM

SD500R

SYGNALIZATOR 
POPRAWNEJ 

PRACY I ZADZIAŁANIA
LR500SI

OPTYCZNY CZUJNIK DYMU
FDO500 Z GNIAZDEM SD500

INTERFEJS RS485
DO CENTRAL FAP

ZAMKNIĘTA PĘTLA
MAKSYMALNIE DO

128 URZĄDZEŃ
ADRESOWALNYCH

CZUJNIK LINIOWY

ROZBUDOWA SYSTEMU
O DODATKOWE
CENTRALE
(MASTER/SLAVE)

MODUŁ 4 WE /4 WY
IOM500

KLAWIATURA

FA128
MODUŁ LINII DETEKCYJNEJ

128 ADRESÓW 

ELEKTROMAGNES

CENTRALA
ZEWNĘTRZNASYGNALIZATOR 

OPTYCZNO-AKUSTYCZNY 
JEDNO LUB DWUSTRONNY

SYSTEM FAP500
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SPECYFIKACJA FAP541 FAP544 FAP548 FAP5416 

Standardowa konfiguracja 1 pętla 
wbudowana, 

bez możliwości 
rozbudowy

2 pętle 
wbudowane, 
możliwość 
rozbudowy 
do 4 pętli

4 pętle 
wbudowane, 
możliwość 
rozbudowy 
do 8 pętli

8 pętli 
wbudowanych, 

możliwość 
rozbudowy 
do 16 pętli

Certyfikat EN54 część 2 i 4 0051-CPD-0240 0051-CPD-0239 0051-CPD-0238 0051-CPD-0237 

Możliwość zarządzania do 128 adresów na pętli tak tak tak tak

Samouczenie się punktów i logiczne adresowanie tak tak tak tak

Wyświetlacz graficzny 240*128-4,7” Wyświetlacz 
LCD 4 x 40 

znaków
tak tak tak

Pamięć zdarzeń: 10000 zdarzeń tak tak tak tak

Chronologiczna historia zdarzeń na wyświetlaczu tak tak tak tak

10 haseł na 3 poziomach dostępu tak tak tak tak

480 programowalnych stref tak tak tak tak

Możliwość monitorowania wskaźnika poziomu sygnału/szumu tak tak tak tak

Zegar z czasem rzeczywistym z wbudowaną baterią tak tak tak tak

Nieulotna pamięć tak tak tak tak

Pamięć alarmu zapisana w urządzeniu tak tak tak tak

Monitoring wejścia w stan alarmu pierwszych 10 urządzeń 
z graficzną i liczbową wizualizacją (trend) tak tak tak tak

Wyjścia centrali: 4 (sygnalizatory, alarm, usterka,  
programowalne [błąd zasilania / blokada])

tak tak tak tak

Wewnętrzny buzzer tak tak tak tak

Blokada indywidualnego punktu/ strefy tak tak tak tak

Zasilanie: 230 Vac tak tak tak tak

Wspólny protokół dialogowy dla wszystkich central tak tak tak tak

Port komunikacyjny LAN TCP/IP tak tak tak tak

Port drukarki tak tak tak tak

Port komunikacyjny MASTER/SLAVE tak tak tak tak

Port USB do połączenia z komputerem PC do programowania tak tak tak tak

Połączenie z 16 zdalnymi panelami tak tak tak tak

Obsługa map graficznych (wizualizacja) tak tak tak tak

Wymiary: 490 mm(dł)x350 mm(wys)x 145 mm(szer) tak tak tak tak

FAP541

WYKRYWANIE POŻARU

STAŁA KOMUNIKACJA W SYSTEMIE WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

Modułowe centrale systemu FAP500 są dostępne w konfiguracji standardowej lub mogą być 
rozbudowane poprzez dodanie urządzeń peryferyjnych i specjalnych funkcji. 
Centrale dostępne są w wersjach od 1 do 16 pętli adresowalnych.

CYFROWY SYSTEM
WYKRYWANIA POŻARU

Świadectwo dopuszczenia CNBOP nie tak tak tak



5

Platforma FAP500 wyposażona jest w najnowsze rozwiązania komunikacyjne,  umożliwiające integrację 
z wszystkimi innymi systemami firmy ELKRON. 
Poprzez dodanie kilku opcjonalnych modułów możliwe jest zbudowanie kompletnego  i uniwersalnego 
systemu spełniającego wszelkie wymagania rynku.

FA128 nr ref. 80SC3310121: Karta linii detekcyjnych
Umożliwia rozszerzenie centrali o 1 pętlę lub 2 otwarte linie. Pozwala na podłączenie 
do 128 urządzeń adresowalnych (czujników, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, interfejsów itp.). 
Moduł jest bezpośrednio instalowany w centrali, umożliwia wykrycie i kontrolę podłączonych 
urządzeń. Konfiguracja następuje podczas programowania.

 

IO500 nr ref. 80SC3A00121: Cyfrowy wielozadaniowy moduł 1 wejście /1 wyjście
Interfejs pozwala na podłączenie detektorów konwencjonalnych z wyjściem przekaźnikowym 
(NC/NO), czujników i innych urządzeń wyzwalanych impulsowo, oraz pozwala na kontrolę 
i sterowanie (klap, sygnalizatorów, itp.). 
Certyfikat EN54 część 17 i 18, Nr: 1293-CPD-0137.

IOM500 nr ref. 80SC3B00121: Cyfrowy wielozadaniowy moduł 4 wejścia /4 wyjścia
Interfejs posiada te same funkcje co moduł IO500. Pozwala na podłączenie detektorów 
konwencjonalnych z wyjściem przekaźnikowym (NC/NO), czujników i innych urządzeń
wyzwalanych impulsowo, oraz pozwala na kontrolę i sterowanie (klap, sygnalizatorów, itp.). 
Jest wyposażony w 4 wejścia i 4 programowalne wyjścia – może jednocześnie wykonywać 
4 różne funkcje. 
Certyfikat EN54 część 17 i 18, Nr: 1293-CPD-0220.

RS232/485 nr ref. 80IT1410121: 

 

Interfejs pozwala na podłączenie do central FAP500 urządzeń komunikujących się po magistrali 
RS485. Umożliwia komunikację pomiędzy centralami w konfiguracji MASTER/SLAVE, 
z panelami wyniesionymi oraz z systemem gaszenia ELKRON.

LAN/TCP/IP500 nr ref. 80IT1510121: Interfejs sieci LAN
Umożliwia połączenie z siecią LAN oraz zdalny monitoring i wizualizację.

IST500 nr ref. 80IT1610121: Interfejs drukarki
Interfejs pozwala na podłączenie do centrali standardowej drukarki termicznej z portem LPT.

FKP500 nr ref. 80KP5200121: Panel sygnalizacji zdalnej 
Panel  umożliwia aktywne i stałe monitorowanie każdego zdarzenia w miejscu odległym od centali.
Centrale FAP mogą obsługiwać do 16 zdalnych paneli. Łączność między centralą a innymi panelami 
(jeżeli takie są) odbywa się przez port RS485. Adresowanie paneli odbywa się za pomocą 
wbudowanych przełączników. Informacje przedstawiane są na podświetlonym wyświetlaczu 
w 4 liniach po 40 znaków. Wskaźniki LED pokazują status zasilania, blokadę/reset, alarm i usterki.
Urządzenie posiada klawiaturę z przyciskami umożliwiającymi odbieranie i wysyłanie komend centrali.

SOFT/FAP500 nr ref. 80SW3500121: Oprogramowanie konfiguracji systemu
Oprogramowanie pozwala na konfigurację systemu za pomocą komputera PC. 

MAPY GRAFICZNE/FAP500 nr ref. 80SW3600121: Oprogramowanie do wizualizacji i zarządzania
To oprogramowanie umożliwia zarówno lokalnie jak i zdalnie sprawdzenie statusu centrali, alarmu, 
informacji o usterkach, wyświetla również poszczególne punkty systemu na mapach graficznych.

ITB500 nr ref. 80IT1710121: Interfejs z wyłącznikiem pociągowym do łazienek
Interfejs z wyłącznikiem pociągowym do łazienek może być połączony z przyciskami pociągowymi 
zainstalowanymi w łazienkach hotelowych. Interfejs jest identyfikowany jako punkt detekcyjny 
na pętli systemu FAP500.

ITG500 4-20mA nr ref. 80IT1810121: Interfejs dla czujników gazu

 

Interfejs jest przeznaczony do współpracy z analogowymi czujnikami gazu (4-20mA). 
Praca modułu jest wieloprogowa, próg alarmowy może być wybierany poprzez mikro przełącznik 
lub może być  programowany bezpośrednio z centrali. Interfejs może przejść w stan alarmowy 
w przypadku nadmiernej lub niedostatecznej ilości gazu.

  

FA128

IOM500

LAN/TCP/IP500

STAŁA KOMUNIKACJA W SYSTEMIE WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU
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FOD500 nr ref. 80SD4800121: Optyczny czujnik dymu
Czujniki dymu pracują w oparciu o efekt rozpraszania światła powodowany przez cząsteczki 
dymu pojawiające się w powietrzu. Czujniki posiadają funkcję automatycznej kontroli 
wzmocnienia sygnału: mikroprocesor oblicza kompensację odczytu w celu utrzymania stałej 
czułości i koryguje każdy wzrost poziomu odczytu spowodowany przez gromadzący się 
w komorze analizy kurz. Czujniki dymu powinny być instalowane w miejscach chronionych od 
warunków zmieniających naturalny przepływ cząstek dymu i z dala od miejsc spalania gazów. 

FDT500 nr ref. 80SD5700121: Czujnik temperatury 

Czujnik temperatury kontroluje poziom temperatury wewnątrz pomieszczenia, w którym został
zainstalowany. Mikroprocesor analizuje i porównuje sygnał otrzymywany z precyzyjnego 
czujnika temperatury typu NTC i aktywuje alarm jeśli temperatura przekroczy 580C.

 
 

FDOT500 nr ref. 80SD9K00121: Optyczny czujnik dymu i temperatury
Czujniki z dualną technologią (dymu i temperatury) w oparciu o efekt rozpraszania światła 
powodowany przez cząsteczki dymu pojawiające się w powietrzu (efekt Tyndalla) oraz 
jednocześnie monitorują poziom temperatury w pomieszczeniu, w którym zostały zainstalowane. 
Mikroprocesor analizuje i porównuje sygnał otrzymywany z precyzyjnego czujnika temperatury
typu NTC i aktywuje alarm jeśli temperatura przekroczy 580C. Czujniki posiadają funkcję 
automatycznej kontroli wzmocnienia sygnału: mikroprocesor oblicza kompensację odczytu 
w celu utrzymania stałej czułości i koryguje każdy wzrost poziomu odczytu spowodowany 
przez gromadzący się w komorze analizy kurz. Czujniki dymu powinny być instalowane 
w miejscach chronionych od warunków zmieniających naturalny przepływ cząstek dymu 
i z dala od miejsc spalania gazów.  

 
 
 

FDTD500 nr ref. 80SD9000121: Czujnik temperatury nadmiarowo-różniczkowy

 

Czujnik kontroluje wzrost temperatury w pomieszczeniu, w którym został zainstalowany. 
Mikrokontroler analizuje i porównuje sygnał otrzymywany z precyzyjnego czujnika temperatury
typu NTC i aktywuje alarm jeśli temperatura wzrasta o 50C na minutę i szybciej, lub jeśli 
temperatura przekroczy 580C.

 
 

FDT500

FDO500

FDOT500

FDTD500

FDO500 FDT500 FDOT500 FDTD500

Certyfikat EN54 część  7 i 17 
Nr 1293-CPD-0138

 

EN54 część  5 i 17 
Nr 1293-CPD-0140

EN54 część 5 klasa A1, 
część 7 i 17 
Nr 1293-CPD-0139

EN54 część 5 klasa 
A1R i 17 
Nr 1293-CPD-0141A1R 

Zasilanie 20 Vdc (zakres napięcia od -15% do +10%

Średni pobór prądu w spoczynku 250 uA @ 20 Vdc

Pobór prądu w czasie alarmu 2 mA @ 20 Vdc

Temperatura pracy 0 ÷ 50° C

Waga 70 g

Wymiary (mm) ø 90 x 40 (wys.) ø 90 x 40 (wys.) ø 90 x 40 (wys.) ø 90 x 40 (wys.)

CYFROWY SYSTEM
WYKRYWANIA POŻARU

CZUJNIKI. POŁĄCZENIE MAKSYMALNEJ EFEKTYWNOŚCI 
Z OGRANICZENIEM WYSTĘPOWANIA FAŁSZYWYCH ALARMÓW

SPECYFIKACJA

WYKRYWANIE POŻARU



RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE
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FM500

SD500

SD500 nr ref. 80SD4K00121: Standardowe gniazdo dla cyfrowych czujników serii 500

SD500M nr ref. 80SD4S00121: Standardowe gniazdo dla cyfrowych czujników serii 500
- paczka 10 sztuk

  
SD500R nr ref. 80SD5K00121:

  
Standardowe gniazdo z wyjściem do wskaźnika zadziałania 
dla cyfrowych czujników serii 500

SD500RM nr ref. 80SD6500121:

  

Standardowe gniazdo z wyjściem do wskaźnika zadziałania 
dla cyfrowych czujników serii 500 – paczka 10 sztuk

 

 

 

 

GNIAZDA DLA CZUJNIKÓW CYFROWYCH

FM500 nr ref. 80SB6000121: Ręczny ostrzegacz pożarowy z funkcją samouczenia się 
i izolatorem zwarć, resetowalny

Ręczny ostrzegacz pożarowy jest używany do sygnalizowania alarmu ręcznie. W celu użycia 
ręcznego ostrzegacza pożarowego należy nacisnąć płytkę powodując wciśnięcie jej do środka, 
co spowoduje wywołanie alarmu. Ten przycisk wyposażony jest w specjalny kluczyk, który 
ułatwia reset przycisku i otwarcie jego obudowy. Alarm jest sygnalizowany przez włączenie 
czerwonej diody LED.
Certyfikat EN54 część 11 i 17, Nr: 1293-CPD-0135.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP: 0817/2010.

FMR500 nr ref. 80SB6100121: Ręczny ostrzegacz pożarowy z łamliwą płytką z funkcją
samouczenia się i izolatorem zwarć.

Aby użyć  ręcznego ostrzegacza pożarowego należy nacisnąć płytkę powodując jej złamanie, 
co spowoduje wywołanie alarmu. Ten przycisk wyposażony jest  w specjalny kluczyk, który 
ułatwia otwarcie obudowy i wymianę złamanej płytki. Alarm jest sygnalizowany przez 
włączenie czerwonej diody LED.
Certyfikat EN54 część 11 i 17, Nr: 1293-CPD-0135.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP: 0818/2010.
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