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u Izredna zanesljivost in natančnost zaradi pametne
obdelave signalov (ISP)

u Zgodnje zaznavanje majhnih količin dima z dvojnimi
optičnimi različicami (tehnologija Dual-Ray)

u Nadzor elektromagnetnega vpliva v okolju za hitro
analizo z odkrivanjem temeljnih vzrokov

u Samodejno ali ročno določanje naslova

AVENAR detector 4000 sodi v novi razred samodejnih
javljalnikov požarov, ki jih odlikuje izredna natančnost
in hitro zaznavanje. Različice z dvema optičnima
senzorjema (dvojni optični javljalniki) lahko zaznajo že
najmanjši dim. V ta razred so vključene različice z
vrtljivo zasnovo, katerim se lahko naslov dodeli ročno
ali samodejno, in različice brez vrtljive zasnove za
samodejno dodelitev naslova.

Funkcije

Tehnologija senzorjev in obdelava signalov
Posamezne senzorje lahko konfigurirate ročno ali s
časovnikom prek omrežja LSN.
Elektronika za notranje ocenjevanje (ISP – pametna
obdelava signalov) neprekinjeno analizira vse signale
senzorja, ki so medsebojno povezani preko vgrajenega
mikroprocesorja. Povezava med senzorji omogoča
uporabo združenih javljalnikov tudi tam, kjer je v
običajnih pogojih prisotna določena količina dima,
pare ali prahu.
Alarm se samodejno sproži le, če kombinacija signalov
ustreza značilnostim mesta uporabe, ki je bilo izbrano
med programiranjem. Tako je javljenih manj lažnih
alarmov.
Poleg tega se analizira tudi čas signalov senzorja glede
požara in zaznavanje napak, zato je zaznavanje vsakega
senzorja izredno zanesljivo.

Pri optičnih in kemičnih senzorjih se prag odziva
(pomična izravnava) aktivno prilagaja. Ročni ali
časovno nadzorovani izklop posameznih senzorjev je
potreben za prilagoditev izrednim motnjam.

Optični senzor (senzor dima)
Optični senzor uporablja metodo razpršene svetlobe.
Indikator LED posreduje svetlobni signal komori za
merjenje, kjer ga absorbira labirintna struktura. V
primeru požara dim vstopi v komoro za merjenje in
dimni delci razpršijo svetlobo indikatorja LED. Količina
svetlobe, ki jo zazna fotodioda, se pretvori v ustrezen
električni signal.
Različice z dvojnimi optičnimi senzorji uporabljajo dva
optična senzorja z različnimi valovnimi dolžinami.
Tehnologija Dual-Ray uporablja infrardečo in modro
svetlobo LED ter tako hitro in zanesljivo zazna že
najmanjši dim (zaznavanje TF1 in TF9).

Toplotni senzor (temperaturni senzor)
Kot toplotni senzor se uporablja termistor v
upornostnem omrežju; iz toplotnega senzorja
analogno-digitalni pretvornik ob rednih intervalih meri
napetost, ki je odvisna od temperature.
Odvisno od posameznega razreda javljalnika
temperaturni senzor sproži alarm, če najvišja
temperatura preseže vrednost 54 °C ali 69 °C (toplotni
maksimum) ali če se temperatura v podanem času
dvigne za določeno vrednost (toplotni diferencial).



Kemični senzor (plinski senzor CO)
Glavna naloga plinskega senzorja je zaznavanje
ogljikovega monoksida (CO), ki nastaja pri požaru,
poleg tega pa zaznava tudi prisotnost vodika (H) in
dušikovega monoksida (NO). Vrednost signala senzorja
je sorazmerna s koncentracijo plina. Plinski senzor
posreduje dodatne informacije, ki pomagajo izločiti
zavajajoče vrednosti.
Življenjska doba plinskega senzorja je omejena, zato
kemični senzor samodejno preneha delovati po največ
6 letih uporabe. Javljalnik bo nato še vedno deloval kot
javljalnik z več senzorji, z dvojnim optičnim in
toplotnim senzorjem. Priporočamo vam, da javljalnik
takoj zamenjate in tako ohranite izredno zanesljivost
zaznavanja, ki vam jo nudi različica s kemičnim
senzorjem.

Izboljšane funkcije sistema LSN
V javljalnik AVENAR detector 4000 so vključene vse
funkcije izboljšane tehnologije LSN:

• Prilagodljive omrežne strukture, vključena je uporaba
odjemalcev T brez dodatnih elementov (uporaba
odjemalcev T pri različicah brez vrtljive zasnove ni
mogoča).

• Do 254 izboljšanih elementov LSN na zanko ali odcep
voda.

• Samodejna ali ročna dodelitev naslova javljalnika, s
samodejnim zaznavanjem ali brez njega.

• Napajanje za povezane elemente preko vodila LSN.
• Uporablja se lahko neizolirani kabel za zaznavanje

požarov.
• Dolžina kabla do 3000 m (pri LSN 1500 A).
• Vzvratna združljivost z obstoječimi sistemi LSN in

osrednjimi enotami.
• Nadzor elektromagnetnega učinka na okolje za hitro

analizo odkrivanja temeljnih vzrokov (vrednosti EMC
so prikazane na plošči).

Poleg tega pa ta vrsta javljalnikov nudi vse že
uveljavljene prednosti tehnologije LSN. S programsko
opremo za programiranje plošče lahko spremenite
lastnosti zaznavanja glede na dejavnosti, ki se izvajajo
v določenih prostorih. Vsak konfigurirani javljalnik
lahko priskrbi spodnje podatke:

• Serijska številka
• Stopnja umazanosti optičnega dela
• Čas delovanja
• Trenutne analogne vrednosti

– Vrednosti optičnega sistema: trenutna izmerjena
vrednost senzorja za razpršeno svetlobo; razpon
merjenja je linearen in prikazuje različne stopnje
umazanosti, od majhne do močne.

– Umazanost: stopnja umazanosti prikazuje, za
koliko se je trenutna stopnja umazanosti zvišala
glede na prvotno stanje.

– Vrednost CO: prikaže trenutno izmerjeno
vrednost (največ 550).

Senzor ima funkcijo samonadzorovanja. Na
protipožarni plošči so prikazane spodnje napake:

• Prikaz napak v primeru okvare elektronike javljalnika
• Stalen prikaz stopnje umazanosti med storitvijo
• Če je zaznana močna umazanost, se prikaže napaka

(lažni alarm pa se ne sproži).

V primeru prekinitev ožičenja ali kratkega stika vgrajeni
izolatorji ohranjajo funkcionalno varnost zanke LSN.
V primeru sprožitve alarma je identifikacija posameznih
javljalnikov posredovana protipožarni plošči.

Druge značilnosti
• Rdeč utripajoči indikator LED, viden v območju 360°,

opozarja na alarm.
• Možna je povezava z oddaljenim indikatorjem.
• Razbremenjevalnik kablov, ki so napeljani na visečih

stropih, preprečuje, da bi se kabli po namestitvi iz
priključnih sponk izključili po nesreči. Priključne
sponke za kable s premeri do 2,5 mm2 so zelo lahko
dostopne.

• Javljalniki imajo na prah odporno labirintno strukturo
in pokrov. Čep za dostop do komore (odprtina s
čepom za zapiranje) na dnu se uporablja za čiščenje
optične komore s stisnjenim zrakom (kar pri
detektorju toplote ni potrebno).

• Zaradi središčnega položaja signalnih lučk podnožij
javljalnikov ni več treba usmerjati. Opremljena so tudi
z mehansko ključavnico, ki ščiti pred odstranitvijo
(lahko se vključi in izključi).

Potrdila in dovoljenja

Regija Skladnost s predpisi/oznake kakovosti

Evropa CPR 0786-CPR-21402 FAH-425-T-R

CPR 0786-CPR-21403 FAP-425-DO-R

CPR 0786-CPR-21405 FAP-425-DOTC-R

CPR 0786-CPR-21404 FAP-425-DOT-R

CPR 0786-CPR-21398 FAP-425-O

CPR 0786-CPR-21399 FAP-425-O-R

CPR 0786-CPR-21400 FAP-425-OT

CPR 0786-CPR-21401 FAP-425-OT-R

Nemčija VdS G214100 FAP-425-O

VdS G214099 FAP-425-O-R

VdS G214098 FAP-425-OT

VdS G214097 FAP-425-OT-R

VdS G214101 FAH-425-T-R

VdS G214104 FAP-425-DO-R

VdS G214103 FAP-425-DOT-R

VdS G214102 FAP-425-DOTC-R

VdS G119016 FAP-425-DOTC-R

VdS G119017 FAP-425-O-R

VdS G119018 FAP-425-OT-R

VdS G119019 FAH-425-T-R

Evropa CE FAP/FAH/FAD-425

CE FAP-425
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Beležke za namestitev/konfiguracijo

• Povezljivost s protipožarnima ploščama FPA‑5000 in
FPA‑1200 z izboljšanimi sistemskimi parametri LSN

• Dvojne optične detektorje lahko uporabljate le s
programsko opremo Panel Controller MPC, različice B
in novejše. Povezava z različico A programske opreme
Panel Controller MPC ni mogoča.

• V običajnem načinu LSN, ki se lahko poveže s
protipožarnimi ploščami LSN BZ 500 LSN,
UEZ 2000 LSN, UGM 2020 in z drugimi ploščami ali
njihovimi sprejemnimi moduli z enakimi pogoji
povezovanja, čeprav s prejšnjimi sistemskimi
parametri LSN.

• Med načrtovanjem je upoštevanje nacionalnih
standardov in smernic ključnega pomena.

• Javljalnik lahko prebarvate (pokrov in podnožje) in ga
tako prilagodite barvam v okolici. Upoštevajte
navodila za barvanje.

• Javljalnike serije 420 lahko brez ponovnega
konfiguriranja plošče nadomestite s katero koli
različico javljalnikov AVENAR detector 4000.

Opombe glede namestitve/konfiguracije v skladu z
Vds/VDE

• Različice FAP‑425-DOTC-R, FAP‑425-DOT-R, FAP‑425-
OT-R, in FAP‑425-OT so načrtovane v skladu s
smernicami za optične detektorje, če se jih uporablja
kot optične detektorje ali kot kombinirane optične/
toplotne detektorje (glejte DIN VDE 0833, 2. del, in
VDS 2095)

• Če je občasno treba izklopiti optično enoto (senzor
razpršene svetlobe), mora načrtovanje temeljiti na
smernicah za detektorje toplote (glejte DIN VDE 0833,
2. del, in VDS 2095)

• Pri načrtovanju protipožarnih pregrad v skladu z DIBt
mora biti detektor toplote (FAH-425-T-R) konfiguriran
v skladu z razredom A1R.

Tehnične specifikacije

Električni deli

Delovna napetost 15 V DC do 33 V DC

Poraba toka < 0,55 mA

Izhod alarma Na podatkovno besedo z dvožičnim
signalnim vodom

Izhod indikatorja Odprti kolektor povezuje 0 V prek
1,5 kΩ, največ 15 mA

Mehanski deli

Dimenzije  

• Brez podnožja Ø 99,5 x 52 mm

• S podnožjem Ø 120 x 63,5 mm

Ohišje  

• Material Plastika, ABS (Novodur)

• Barva Bela, podobna barvi z oznako
RAL 9010,
matirani premaz

Teža Brez embalaže/z embalažo

• FAP-425-DOTC-R Približno 85 g/približno 130 g

• FAP-425-DO-R, FAP‑425-
DOT-R

Približno 80 g/približno 120 g

• FAP-O-425-R/FAP‑425-OT-
R/FAH‑425-T-R

Približno 80 g/približno 120 g

• FAP-425-O/FAP-425-OT Približno 75 g/približno 115 g

Okoljski pogoji

Dovoljena delovna temperatura  

• FAP-425-DOTC-R Od -10 °C do +50 °C

• FAP-425-DOT-R/
FAP-425-OT-R/
FAH‑425-T-R/FAP-425-
OT

Od -20 °C do +50 °C

• FAP-425-DO-R/
FAP-425-O-R/
FAP‑425-O

- 20 °C – + 65 °C

Dovoljena temperatura pri
skladiščenju

 

• FAP-425-DOTC-R Od -20 °C do +50 °C

• Vse različice (razen za
FAP-425-DOTC-R)

Od -25 °C do +80 °C

Dovoljena relativna vlaga 95 % (brez kondenzacije)

Dovoljena hitrost zraka 20 m/s.

Razred zaščite v skladu z
EN 60529

Podnožje javljalnika s tesnilom za
uporabo v vlažnih prostorih IP 40,
IP 43

Druge značilnosti

Občutljivost odzivnosti  

• Optični del V skladu s standardom EN54-7
(možnost programiranja)

• Del toplotnega
maksimuma

> 54 °C/>69 °C

• Del toplotnega
diferenciala:

• FAH-425-T-R

A2S/A2R/A1/A1R/BS/BR v skladu
s standardom EN 54‑5 (možnost
programiranja)

• Del toplotnega
diferenciala:

• FAP‑425-DOTC-R/
FAP‑425-DOT-R/
FAP‑425‑OT-R/
FAP‑425-OT

A2S/A2R/BS/BR v skladu s
standardom EN 54‑5 (možnost
programiranja)
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• Plinski senzor V obsegu števila delcev na milijon

Signalna lučka Dioda LED rdeče barve

Barvna oznaka  

• FAP-425-O-R/FAP-425-
O

Brez oznake

• FAP-425-OT-R/
FAP-425-OT

Črna zanka

• FAH-425-T-R Rdeča zanka

• FAP-425-DO-R 2 sivi koncentrični zanki

• FAP-425-DOT-R 2 črni koncentrični zanki

• FAP-425-DOTC-R 2 rumeni koncentrični zanki

Načrtovanje
Upoštevajte lokalne smernice. Saj razveljavijo spodnje
omejitve.

Območje nadzora  

• Vse različice (razen za
FAH-425-R)

Največ 120 m2

• FAH-425-T-R Največ 40 m2

Najvišja namestitvena višina  

• Vse različice (razen za
FAH-425-R)

največ 16 m

• FAH-425-T-R največ 7,5 m

Podatki za naročilo

Dodatki

FAA-420-RI-ROW Remote indicator
Št. naročila FAA-420-RI-ROW
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