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แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้แบบอะนาล็อก FPA‑1000 เป็นระบบโซลูชัน
แบบปรับขนาดได้เพื่อใช้ตรวจสอบเหตุอัคคีภัย ปกป้องสำนักงานขนาดเล็กของคุณด้วยระบบเพียง
ระบบเดียว หรือเชื่อมต่อแผงควบคุมหลายชุดเข้าด้วยกันเมื่อต้องการใช้งานเพิ่มเติม คุณสมบัติด้าน
ระบบเครือข่ายรองรับการตรวจสอบแผงควบคุมที่เชื่อมต่อกันสูงสุด 8 แผง (ตำแหน่งแบบระบุ
หมายเลขตำแหน่ง 2,000 จุด) ในระบบเดียว สำหรับการใช้งานในแคมปัสหรือสภาพแวดล้อม
เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
แผงควบคุมของ FPA‑1000 รวมเอาอุปกรณ์แผงควบคุมสัญญาณเตือน (FACP) ไว้ใน
ตัวโดยสมบูรณ์ เช่น วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NAC), วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC), รีเลย์,
แหล่งจ่ายไฟ, ตัวส่งสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณเตือนแบบดิจิตอล (DACT) และการ
เชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแบบขยายเพิ่มเติมได้ โดยใช้บัสเสริมหรือบอร์ดแบบปลั๊กอิน NAC ในตัวทั้ง
สองชุดสามารถเพิ่มขยายได้โดยใช้อุปกรณ์ขยายกำลัง NAC ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ ซึ่ง
สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการเปิดใช้งานเฉพาะได้
แผงควบคุมประกอบด้วย SLC หนึ่งชุด ซึ่งรองรับการระบุตำแหน่งได้ 254 ตำแหน่ง
(อุปกรณ์ตรวจจับหรือโมดูลแบบอะนาล็อก 254 ตำแหน่ง หรือฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบ
บอะนาล็อก 127 ชุดที่ใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม) แผงควบคุมสามารถเพิ่มขยาย
ได้อย่างง่ายดายด้วยโมดูลปลั๊กอินวงจรสายส่งสัญญาณ FPE‑1000‑SLC ซึ่งจะเพิ่มจำนวน
ตำแหน่งได้เป็น 508 ตำแหน่ง
แผงควบคุมมีโครงสร้างโลหะที่กะทัดรัดและแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคและฝาครอบด้านหน้าแบบ
ถอดได้เพื่อเข้าไปยังส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์มาพร้อมกับชุดติดตั้งแบบติดบนพื้นผิวและแบบกึ่ง
ฝัง ที่ด้านหน้าของแผงควบคุม มีไฟ LED จำนวนหกดวงแสดงสถานะของสัญญาณเตือนไฟไหม้
(Fire), สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide (Gas)
Alarm), การใช้งาน (Power), การตรวจสอบ (Supervisory), การปิดเสียง
(Silenced) และเหตุขัดข้อง (Trouble) สามารถใช้ปุ่มกดในตัวเพื่อควบคุมระบบ
ทั้งหมด รวมถึงตั้งโปรแกรมระบบ แม้ขณะสวมใส่ถุงมืออัคคีภัยก็ตาม นอกจากนี้ หน้าจอ LCD
ขนาดใหญ่สำหรับแสดงผลตัวเลขและตัวอักษรขนาด 4 บรรทัด บรรทัดละ 20 ตัวอักษร แสดง

u

และรองรับตำแหน่งสูงสุด 508 ตำแหน่งภายในลูปแบบอะนาล็อกที่สามารถระบุตำแหน่งได้
สองชุด

u

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในตัวสำหรับการตั้งโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์และการสื่อสาร
Connettix แบบ Alarm-over-IP

u

NAC แบบออนบอร์ดสองชุด และสาย PSTN DACT แบบสายคู่

u

ระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-peer ที่รองรับแผงควบคุม -V2 สูงสุดแปดแผงใน
แต่ละกลุ่ม

u

เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และใช้งานร่วมกับโซลูชันรุ่นล่าสุดของ
Bosch ได้ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับมัติไครทีเรียรุ่น 440 Series

ข้อมูลของจุดอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และมีสี่ปุ่มสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชันฝึกซ้อมหนีไฟ
(Drill), รีเซ็ต (Reset), ปิดเสียง (Silence) และตอบรับ
(Acknowledge)
แผงควบคุม FPA‑1000 สามารถตั้งโปรแกรมได้หลากหลายวิธี ดังนี้

• การตั้งโปรแกรมจากแผงด้านหน้า
• การตัง้ โปรแกรมในสถานที่ตั้งด้วยแลปทอป พร้อมคุณสมบัติการตั้งโปรแกรมล่วงหน้ามาก่อนจาก
สำนักงาน
• การตั้งโปรแกรมนอกสถานที่โดยการเข้าใช้งานระยะไกลด้วยอีเทอร์เน็ต (ผ่านเบราว์เซอร์)

การตั้งโปรแกรมจากแผงด้านหน้าจะมีฟังก์เรียนรู้อัตโนมัติ (Auto Learn) ที่ทำให้ผู้ติดตั้ง
สามารถกำหนดค่าระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในโหมดค่าเริ่มต้น สำหรับการใช้แลปทอปใน
สถานที่หรือการเข้าใช้งานระยะไกลผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร การตั้งโปรแกรมจะดำเนินการผ่านอินเต
อร์เฟซผู้ใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ แผงควบคุมสามารถรับการ
วิเคราะห์จากเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
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ภาพรวมระบบ

• ระยะเวลาการตรวจสอบแบบโปรแกรมได้สำหรับแอคเคาท์การรายงาน Conettix IP
แต่ละชุด
• ความถี่รายงานการทดสอบที่สามารถโปรแกรมได้โดยอิสระสำหรับแต่ละแอคเคาท์ (ความถี่ 4,
6 และ 24 ชั่วโมง, 7 หรือ 28 วัน โดยที่ความถี่มาตรฐานคือ 24 ชั่วโมง)

การใช้งาน
แผงควบคุมนี้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในศูนย์การค้าและอาคารสาธารณะหลากหลายแบบ
รวมถึงการใช้งานต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•

ร้านค้าปลีก - การใช้งานในอาคารเดี่ยว
การศึกษา - โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
อาคารพักอาศัย - อาคารอพาร์ทเมนต์
อาคารพาณิชย์ - โรงงานผลิต คลังสินค้า และอาคารคอมเพล็กซ์สำนักงาน
บริการภาครัฐและภาคเอกชน - ฐานทัพและสิ่งปลูกสร้างทางกลาโหม
การแพทย์ - อาคารด้านสาธารณสุข

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติไครทีเรีย
มีอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบดึง โมดูล อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตรวจจับที่หลากหลายเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้งานของคุณ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยแบบอัตโนมัติในกลุ่ม 440
ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีมัลติไครทีเรีย เพื่อมอบความไวในการตรวจจับที่สูงขึ้น การตรวจสอบที่ดี
ขึ้น และลดการเกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดลง
การตรวจจับแก๊ส
ระบบตรวจสอบแก๊สภายในตัวคือองค์ประกอบที่สำคัญภายในกลยุทธ์การรักษาชีวิตและความ
ปลอดภัยในสถานที่ของคุณ ด้วยการใช้อุปกรณ์ตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์ FCC-380 ร่วม
กับโมดูลการตรวจสอบแบบระบุตำแหน่งได้ คุณสามารถกำหนดให้ระบบของคุณส่งสัญญาณเตือน
คาร์บอนมอนอกไซต์ได้ เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของ NFPA ในด้านการแจ้งเตือนด้วยเสียงและ
แสงสัญญาณสำหรับแก๊สอันตรายชนิดนี้

ฟังก์ชัน
การสื่อสารแบบ Peer-to-peer
แผงควบคุม FPA‑1000-V2 ช่วยให้สามารถสร้างเครือข่ายแบบ Peer-to-peer
ระหว่างแผงควบคุมสูงสุดแปดชุดในกลุ่มเดียว เพื่อสร้างระบบที่สามารถรองรับตำแหน่งได้สูงสุด
2,000 ตำแหน่ง
แผงควบคุมแบบเครือข่ายทำหน้าที่เป็นแผงควบคุมเพียงชุดเดียวและช่วยให้เหตุการณ์ทั้งหมดแสดง
ผลบนทุกอุปกรณ์ แผงควบคุมที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดสามารถตั้งโปรแกรมและควบคุมได้อย่างง่ายดาย
ผ่านแผงควบคุมใดๆ ที่เชื่อมต่อกัน
สามารถใช้การเชื่อมต่อระหว่างแผงด้วยอีเทอร์เน็ต ไฟเบอร์ออปติก หรือสายไฟแบบสองเส้นร่วม
กันได้ เพื่อมอบความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบ
การจัดการระบบ
ชุดเว็บเพจแบบโต้ตอบได้ ช่วยมอบวิธีการในการเข้าถึงและบันทึกฟังก์ชันระบบที่สำคัญได้ในแบบ
ทันที คุณลักษณะที่โดดเด่นนี้ ช่วยมอบคุณสมบัติในการตั้งโปรแกรมและการวิเคราะห์ระหว่างอยู่
นอกสถานที่ เพิ่มความคล่องตัวในการติดตั้ง และช่วยลดระยะเวลาที่จำเป็นในการบำรุงรักษาระบบ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะและจัดการระบบได้จากแทบทุกที่ในเครือข่าย
การสื่อสาร
แผงควบคุมของ FPA‑1000 มีวงจร PSTN/DACT ของสายโทรศัพท์แบบคู่และการ
เชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตพร้อมคุณสมบัติการรายงาน Conettix IP แผงควบคุมจะสื่อสารโดยใช้
Contact ID, SIA, และ Modem IIIa2 แผงควบคุมมอบฟังก์ชันการรายงานที่
หลากหลาย เช่น การควบคุมการหมุนหมายเลขและการตรวจสอบการส่งสัญญาณ ลำดับความ
สำคัญของกลุ่มรายงาน การกำหนดเส้นทางไปยังปลายทาง รายงานการทดสอบแบบทำด้วยตนเอง
และแบบอัตโนมัติ และคุณสมบัติป้องกันการเล่นซ้ำ (Anti-Replay)
สามารถตั้งโปรแกรมคุณสมบัติต่อไปนี้สำหรับแอคเคาท์หลักและแอคเคาท์รองได้

• หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลข IP สองชุดที่ต่างกัน
• ประเภทการเชื่อมต่อเลขหมายแบบต่างๆ สำหรับเครือข่าย PSTN (พัลซ์เท่านั้น, อัตโนมัต,ิ
หรือเสียงอย่างเดียว)
• การตรวจสอบสาย PSTN แต่ละเส้น (สัญญาณเหตุขัดข้องแบบเสียงหรือแบบเห็นได้ ในกรณี
เกิดความล้มเหลวของเส้นทางการส่งสัญญาณ)
• ตัวเลือกแบบเลือกได้สำหรับกลุ่มจัดการรายงาน (Report Steering Group)

วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NACs)
วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือนหรือ NAC แบบ Class A หรือ Class B ช่วยมอบกระแสไฟ
สูงสุดถึง 4 A ที่ 24 V (แบบไม่ซิงโครไนซ์: 2.5 A ต่อ NAC, แบบซิงโครไนซ์:
2.75 A รวมกันระหว่าง NAC 1 + NAC 2) เพื่อใช้งานแตร สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กระดิ่ง และอุปกรณ์แจ้งเตือนอื่นๆ NAC แต่ละชุดสามารถตั้งโปรแกรมให้ส่งเอาต์พุตแบบ
Temporal Code 4, Temporal Code 3, และโปรโตคอลแบบ
Steady, Pulsing, และแบบซิงโครไนซ์ให้กับอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบ Wheelock,
System Sensor และ Gentex
รีเลย์ออนบอร์ด
รีเลย์ออนบอร์ดแบบตั้งโปรแกรมได้สามชุดมีการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อแจ้งสัญญาณเตือนหลัก (โซน
226) เหตุขัดข้องระบบหลัก (โซน 227) และการตรวจสอบระบบหลัก (โซน 228)
รีเลย์ทั้งสามชุดสามารถตั้งโปรแกรมได้ เพื่อเปิดใช้งานตามเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสัญญาณเตือนแก๊ส
บัสเสริม
บนบัสเสริม แผงควบคุมรองรับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

• ศูนย์ควบคุมระยะไกล FMR-1000-RCMD แปดชุดและตัวแจ้งเตือนระยะไกล
FMR-1000-RA ในรูปแบบการผสมใดก็ได้
• ตัวแจ้งเตือน LED ในซีรี่ย์ D7030X แปดชุด แต่ละชุดจะมีโซนไฟ LED แปดโซน
• การใช้งานร่วมกันระหว่างซีรี่ย์ D7030X /D7032 แปดชุด
• โมดูลรีเลย์แปดช่องหรือโมดูลไดร์เวอร์แปดช่องสองชุด
• แหล่งจ่ายไฟ NAC จากระยะไกล FPP‑RNAC‑8A‑4C สี่ชุด

เอาต์พุตสำหรับโมดูลรีเลย์แปดช่องหรือโมดูลไดรเวอร์แปดช่องสามารถตั้งโปรแกรมได้โดยสมบูรณ์
และสามารถเปิดใช้งานได้โดยเหตุการณ์ระบบ เอาต์พุตเหล่านี้มีตัวเลือกการตั้งโปรแกรมที่เหมือนกัน
กับรีเลย์ในเครื่อง แต่ละเอาต์พุตจะทำงานเป็นอิสระจากเอาต์พุตที่เหลืออีกเจ็ดตัว เพื่อให้มีความ
คล่องตัวอย่างสมบูรณ์ การสื่อสารกับ D7035/B หรือ D7048 จะมีการตรวจสอบ
พลังงาน
หม้อแปลงไฟทำงานกับระดับแรงดันไฟ 120 VAC หรือ 240 VAC มาพร้อมกับแผง
ควบคุมตามชุดมาตรฐาน แบตเตอรี่สำรองสองชุด ซึ่งทำงานที่ 7 Ah ถึง 18 Ah โดยแต่ละ
ตัวจะติดตั้งภายในตู้แผงควบคุมอัคคีภัย กล่องแบตเตอรี่แบบแยกต่างหากช่วยมอบค่าความจุของ
กำลังไฟที่สูงขึ้น มีเอกสารออนไลน์สำหรับคำนวณแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติให้ใช้งาน เพื่อช่วยใน
การเลือกแบตเตอรี่และการทำเอกสาร
แผงควบคุมมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟเสริมสองชุด (แบบ FWR และ DC อย่างละชุด) แต่ละ
ชุดให้กระแสไฟ 0.5 A ที่ไฟ 24 V สามารถสวิตช์เลือกระหว่าง AUX/RST แหล่งจ่าย
ไฟเสริมนี้สามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ดเพิ่มขยายหรืออุปกรณ์เสริมแบบกระแสต่ำอื่นๆ
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สำหรับการติดตั้งที่ต้องการความจุแบตเตอรี่สูงกว่า 40 Ah สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบ
รักษาแรงดันตามมาตรฐาน UL1481 ได้ แหล่งจ่ายไฟภายนอกจะเชื่อมต่อผ่านทางขั้วต่อ
แบตเตอรี่ของแผงควบคุม และได้รับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ AC และ
แบตเตอรี่จากโมดูลอินพุตบน SLC
อุปกรณ์ขยายกำลัง NAC ระยะไกล FPP-RNAC-8A-4C ช่วยเพิ่มวงจรอุปกรณ์แจ้ง
เตือนอีกสี่ชุด (NFPA 72 แบบ Class A Style Z หรือ Class B
Style Y) เข้ากับแผงควบคุมอัคคีภัย หรือใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบส่งสัญญาณป้องกัน
อัคคีภัย แหล่งจ่ายไฟที่ควบคุมแรงดันนี้ สามารถจ่ายกระแสไฟได้ถึง 8 A เพื่อใช้ในการชาร์จ
แบตเตอรี่และการใช้งานโหลดของสัญญาณแจ้งเตือนแบบต่อเนื่องและแบบเป็นระยะ กระแสไฟ
ขนาด 8 A สามารถกระจายผ่านวงจรแหล่งจ่ายไฟของ NAC สี่ชุด ซึ่งเป็นส่วนของ FPPRNAC-8A-4C The FPP-RNAC-8A-4C สอดคล้องกับมาตรฐาน UL
สำหรับการใช้งานของสัญญาณเตือนอัคคีภัยในเชิงพาณิชย์
วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC)
แผงควบคุมนี้ทำหน้าที่สื่อสารกับอุปกรณ์แบบระบุตำแหน่งได้แบบอะนาล็อกที่อยู่ภายในวงจร
SLC วงจร SLC อนุญาตให้ใช้งานการเดินสายไฟแบบไม่ตีเกลียว และไม่มีการหุ้มฉนวน
แผงวงจรแต่ละชุดรองรับวงจร Class B สองชุด วงจร Class X หนึ่งชุด หรือวงจร
Class A หนึ่งชุดต่อโมดูล SLC
การรับรองและการอนุมัติ

คุณสามารถใช้หมายเลขตำแหน่ง 1 ถึง 127 สำหรับการผสมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับและ
โมดูล อุปกรณ์ SLC ที่รองรับโปรโตคอล DCP เวอร์ชัน 2.0 รุ่นล่าสุดสามารถใช้
ตำแหน่งที่ 1 ถึง 254 ได้ คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถใช้ตำแหน่งสูงสุดถึงตำแหน่งที่
254 ได้จากส่วน การกำหนดตำแหน่ง SLC ภายในเอกสาร คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
FPA-1000
อุปกรณ์ตรวจจับที่เชื่อมต่อกับฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถใช้ตำแหน่งได้เฉพาะหมายเลข 1
ถึง 127 เท่านั้น ฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงจะถูกกำหนดหมายเลขตำแหน่งแบบอัตโนมัติโดย
แผงควบคุม ขึ้นอยู่กับหมายเลขตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับ (หมายเลขตำแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับ
+127)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ระบบไฟฟ้า
แหล่งจ่ายไฟหลัก (Primary)
• การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC เข้าหรือไม่

• แรงดันไฟฟ้า

สูงสุด 120 VAC ที่ 60 Hz, 1.1 A หรือ
สูงสุด 240 VAC ที่ 50 Hz, 0.6 A

แหล่งจ่ายไฟรอง (Secondary) พร้อมแบตเตอรี่สำรอง

ภูมิภาค

ความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ/เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ

สหรัฐอเมริกา

UL

FSZI.S1871: Emergency Alarm System
Control Units (ANSI/UL 2017); UOJZ:
Control Units, System (ANSI/UL 864)

FM

FPA-1000

CSFM

see the Bosch website
(www.boschsecurity.com)

FDNYCoA

6101

• แรงดันไฟฟ้า

24 VDC

• การตรวจสอบ

ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC เข้าหรือไม่

• การใช้กระแสไฟฟ้า (ขณะเตรียม
พร้อมใช้งาน)

สูงสุด 1.25 A

• การใช้กระแสไฟฟ้า (ขณะมี
สัญญาณเตือนภัย)

สูงสุด 5 A
สูงสุด 1.0 A โดยใช้ร่วมกันระหว่างแผงควบคุม
กับ SLC
• แผงควบคุม ≤ 250 mA
• SLC 1 = สูงสุดที่ 60 mA/การ์ด +
220 mA/ลูป
• SLC 2 = สูงสุดที่ 60 mA/การ์ด +
220 mA/ลูป
สูงสุด 4.0 A ใช้ร่วมกันระหว่าง NAC, บัสเสริม
และแหล่งจ่ายไฟเสริม
• NAC (ไม่ซิงโครไนซ์)
• NAC 1 = สูงสุด 2.5 A
• NAC 2 = สูงสุด 2.5 A
• NAC (ซิงโครไนซ์)
• กำลังไฟขาเข้ารวม NAC 1 + NAC 2
= สูงสุดที่ 2.75 A
• บัสเสริม = สูงสุด 0.5 A
• AUX/FWR = สูงสุด 0.5 A
• AUX/RST = = สูงสุด 0.5 A

• ความจุแบตเตอรี่

ต่ำสุด 7.0 Ah สูงสุด 40 Ah

• กระแสไฟชาร์จ

สูงสุด 2.0 A

• ฟิวส์

ชนิดใบมีด 15 A

• ชนิดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสม

แบตเตอรี่แบบ 12 VDC สองชุด เชื่อมต่อแบบ
อนุกรม (7 Ah หรือ 18 Ah ในตู้อุปกรณ์, 24
Ah หรือ 38 Ah ในบ็อกซ์แบตเตอรี่เสริม)
ผู้ผลิตที่แนะนำ:
POWER SONIC: PS-1270,
PS-12170, PS‑12180
YUASA: NP7-12, NPG18-12

• การบำรุงรักษา

เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากไม่ผ่านการทดสอบโหลด
แบตเตอรี่

หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า
ข้อพิจารณาสำหรับการติดตั้ง
ตู้อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบกึ่งฝัง (จำเป็นต้องใช้ชุดติดตั้งแบบกึ่งฝัง
FPM‑1000‑SFMK) หรือการติดตั้งบนพื้นผิว
FPA-1000 อาจมีน้ำหนักมาก ขึ้นกับการเลือกองค์ประกอบระบบและแบตเตอรี่ เมื่อติดตั้งตู้
อุปกรณ์ลงบนพื้นผนัง ให้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง (ไม่ได้มาพร้อมอุปกรณ์) ที่สามารถ
รองรับน้ำหนักอุปกรณ์นี้และเสริมแรงให้กับผนังตามที่จำเป็น
ข้อพิจารณาสำหรับการเดินสายไฟ
ความยาวของสายไฟที่อนุญาตระหว่างแผงควบคุมและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายของเส้นทางการเดินสายขึ้น
อยู่กับปริมาณกระแสไฟที่ใช้งานของเส้นทางการเดินสายนั้น การลดจำนวนอุปกรณ์ที่อยู่ตามเส้น
ทางการเดินสายทำให้สามารถเดินสายได้ยาวขึ้น.
หากไม่มีการกำหนด ให้ใช้สายไฟขนาด AWG 12 ถึง AWG 18 (ISO 4 มม.2 ถึง
0.75 มม.2)
แจ้งเตือน
ไม่แนะนำให้ใช้สายร่วมกันสำหรับบัสเสริม บัสของจุดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ โทรศัพท์
หรือการเดินสาย NAC ห้ามเดินสายไฟสำหรับ NAC, บัสเสริม และ SLC ภายใน
ท่อร้อยสายเดียวกัน หลีกเลี่ยงการใช้สายหุ้มฉนวนหรือสายเกลียวคู่ ยกเว้นการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายและการใช้งานแบบพิเศษ ซึ่งยินยอมให้ใช้การเดินสายแบบลดความยาวได้ (ประมาณ
50%) เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่รุนแรง

ความจุและการกำหนดค่าตำแหน่ง
แผงควบคุม FPA-1000-V2 แต่ละชุดรองรับตำแหน่งสูงสุด 508 จุด แยกเป็น 254
ตำแหน่งต่อลูป อุปกรณ์ตรวจจับและโมดูลที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดสามารถกำหนดตำแหน่งได้
โดยใช้เครื่องตั้งโปรแกรม D5070
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City Tie

แหล่งจ่ายไฟเสริม
AUX/FWR เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

AUX/RST แบบรีเซ็ตได้

ค่าอิมพีแดนซ์ของสายสำหรับการตรวจจับไฟรั่ว
ลงดิน (บัสเสริม, SLC, NAC, วงจรจ่ายไฟ
รอง, City Tie/พลังงานในเครื่อง AUX)

500 mA ที่ 24 V FWR (17 ถึง
31 VRMS) แบบไม่สวิตช์ จำกัดกำลังไฟ
ไม่มีการกรอง ไม่มีการตรวจสอบ

กระแสไฟฟ้าสัญญาณเตือน

250 mA DC (แบบชั่วขณะ)

กระแสไฟฟ้าขณะตรวจสอบ/รอใช้งาน

<50 mA DC

500 mA ที่ 24 V FWR (17 ถึง
31 VDC) แบบมีสวิตช์ จำกัดกำลังไฟ มีการก
รอง ไม่มีการตรวจสอบ

ความต้านทานของทริปคอยล์

14.5 Ω

แรงดันไฟฟ้าปกติที่คอยล์

3.65 VDC จำกัดกำลังไฟ และมีการตรวจ
สอบ

15 kΩ

บัสเสริม (OB)

City Tie - โมดูลแบบสลับขั้ว
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ค่าปกติ 24 VDC (สูงสุด 26.4 VDC )
จำกัดกำลังไฟ และมีการตรวจสอบ

กระแสไฟเอาต์พุต

สูงสุด 33 mA

กระแสไฟฟ้าขณะตรวจสอบ/รอใช้งาน

5 mA

แรงดันไฟฟ้า

ค่าปกติ 12 VDC จำกัดกำลังไฟฟ้า มีการตรวจ
สอบ

กระแสไฟฟ้า

สูงสุด 500 mA

การ์ดเครือข่าย

การกำหนดค่าพื้นฐาน

Class B 1 ชุด

กระแสไฟฟ้า (ต่อหนึ่งการ์ด)

ระยะการเดินสายวงจร

สูงสุด 4,000 ฟุต (1,219 ม.) ขึ้นอยู่กับ
ขนาดสายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

FPE-1000-NE: 100 mA
FPE-1000-NF: 170 mA
FPE-1000-NW: 330 mA

ระยะการเดินสายวงจร (ความยาวที่ใช้จริงขึ้นอยู่
กับคุณภาพของขั้วต่อ)

FPE-1000-NE: 328 ฟุต (100 ม.)
FPE-1000-NF: 6,560 ฟุต
(2,000 ม.) หรืออัตราการสูญเสีย 10 db
FPE-1000-NW: สูงสุด 3,280 ฟุต
(1,000 ม.)

วงจรอุปกรณ์แจ้งเตือน (NACs)
NAC ของเมนบอร์ด

สองชุด (NAC 1 และ NAC 2)

กำลังไฟฟ้าจ่าย NAC จากแผงควบคุม

ค่าปกติ 24 V FWR (17 ถึง 31 VRMS)
ปรับคงที่ จำกัดกำลังไฟ มีการตรวจสอบ
2.5 A ต่อ NAC โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
รวมที่ 4.0 A ซึ่งแบ่งกันใช้ระหว่างแหล่งจ่าย
ไฟเสริม บัสเสริม และ NAC

เครื่องหมายการค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเอกสารนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียน และต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

ค่าอิมพีแดนซ์ของสาย

สูงสุด 1.45 Ω

ข้อมูลการสั่งซื้อ

การกำหนดค่าพื้นฐาน

Class B สองชุด หรือ Class A สองชุด

วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC)
แรงดันไฟฟ้า

ค่าปกติ 39 VDC (29 VDC ถึง 40 VDC)
จำกัดกำลังไฟ มีการตรวจสอบ

กระแสไฟฟ้า

204 mA (ต่อ FPE-1000-SLC)

ความต้านทานของวงจร

<50 Ω

ความจุไฟฟ้าของวงจร

<1 ΩF

ความเหนี่ยวนำของวงจร

<1 mH

การกำหนดค่าพื้นฐาน

Class B 1 หรือ 2 ชุด หรือ Class A หรือ
Class X 1 ชุด

อุปกรณ์เสริม
บ็อกซ์แบตเตอรี่/ตู้อุปกรณ์ BATB-40 ขนาด 22 x 20.75 x 7.25 นิ้ว

รองรับแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งหรือเซลล์เปียกสองชุด ชั้นวางแบตเตอรี่ BATB-SHELF ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถใช้เพิ่มจำนวนแบตเตอรี่ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานด้านป้องกันอัคคีภัย
หรือการลักทรัพย์ในที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์
หมายเลขคำสั่งซื้อ BATB-40

บ็อกซ์แบตเตอรี่/ตู้อุปกรณ์ BATB-40 ขนาด 22 x 20.75 x 7.25 นิ้ว

บ็อกซ์แบตเตอรี่/ตู้อุปกรณ์พร้อมชั้นวางรองรับแบตเตอรี่เซลล์แห้งหรือเซลล์เปียกสูงสุดสี่ชุด เหมาะ
สำหรับการใช้งานด้านป้องกันอัคคีภัยหรือการลักทรัพย์ในที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์

หมายเลขคำสั่งซื้อ BATB-80

ฐานอุปกรณ์มาตรฐานแบบอะนาล็อกขนาด 4 นิ้ว FAA-440-B4

ฐานอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 4 นิ้ว ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ FAP-440 และ
FAH-440 สำหรับมอบการแจ้งเตือนอัคคีภัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
หมายเลขคำสั่งซื้อ FAA-440-B4

City Tie
ความต้านทานของวงจร

สูงสุด 65 Ω

ขนาดสายไฟ

12 AWG ถึง 18 AWG (ISO 4 มม.2 ถึง
0.75 มม.2)

City Tie - โหมดใช้พลังงานภายในระบบ
ประเภทของการเชื่อมต่อ

ต่ออนุกรม

สัญญาณเตือน, ทริปคอยล์

24 VDC

ฐานอุปกรณ์ตัวแยกแบบอะนาล็อกขนาด 4 นิ้ว FAA-440-B4-ISO

ฐานอุปกรณ์ขนาด 4 นิ้วพร้อมตัวแยกวงจรในตัว ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ FAP-440 และ
FAH-440 สำหรับมอบการแจ้งเตือนอัคคีภัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
หมายเลขคำสั่งซื้อ FAA-440-B4-ISO

5 | แผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้แบบอะนาล็อก FPA‑1000

ฐานอุปกรณ์มาตรฐานแบบอะนาล็อกขนาด 6 นิ้ว FAA-440-B6

ฐานอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 6 นิ้ว ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ FAP-440 และ
FAH-440 สำหรับมอบการแจ้งเตือนอัคคีภัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
หมายเลขคำสั่งซื้อ FAA-440-B6

ฐานอุปกรณ์ตัวแยกแบบอะนาล็อกขนาด 6 นิ้ว FAA-440-B6-ISO

ฐานอุปกรณ์ขนาด 6 นิ้วพร้อมตัวแยกวงจรในตัว ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ FAP-440 และ
FAH-440 สำหรับมอบการแจ้งเตือนอัคคีภัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
หมายเลขคำสั่งซื้อ FAA-440-B6-ISO

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบอะนาล็อก FAH‑440

ใช้งานกับฐานจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ FAA‑440 และแผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้
แบบอะนาล็อก FAP-1000 เพื่อการปกป้องทรัพย์สินทั่วไป
หมายเลขคำสั่งซื้อ FAH-440

อุปกรณ์ตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกแบบอะนาล็อก FAP-440

อุปกรณ์ตรวจจับควันโฟโตอิเล็กทริกแบบอะนาล็อกเพื่อการใช้งานกับฐานอุปกรณ์ FAA‑440
และแผงควบคุมอัคคีภัย FAP-1000

หมายเลขคำสั่งซื้อ FAP-440

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติเซนเซอร์แบบอะนาล็อก ชนิดโฟโต/ความร้อน FAP-440-T

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/โฟโตแบบอะนาล็อกเพื่อการใช้งานกับฐานอุปกรณ์ FAA‑440
และแผงควบคุมอัคคีภัย FAP-1000

หมายเลขคำสั่งซื้อ FAP-440-T

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติไครทีเรียแบบอะนาล็อก ชนิดโฟโต/ความร้อน/คาร์บอนมอนอกไซด์
FAP-440-TC

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/โฟโต/คาร์บอนมอนอกไซด์แบบอะนาล็อกเพื่อการใช้งานกับฐาน
อุปกรณ์ FAA‑440 และแผงควบคุมอัคคีภัย FAP-1000

หมายเลขคำสั่งซื้อ FAP-440-TC

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติเซนเซอร์แบบอะนาล็อกชนิด โฟโตคู่/ความร้อน/คาร์บอนมอนอกไซด์
FAP-440-DTC

อุปกรณ์ตรวจจับมัลติไครทีเรียชนิดความร้อน/ควันโฟโตอิเล็กทริกคู่แบบอะนาล็อกเพื่อการใช้งาน
กับฐานอุปกรณ์ FAA‑440 และแผงควบคุมอัคคีภัย FAP-1000

หมายเลขคำสั่งซื้อ FAP-440-DTC
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