
Tűzjelző rendszerek | FLM‑420‑O1I1 kimeneti-bemeneti csatolómodulok

Az FLM‑420‑O1I1 kimeneti-bemeneti csatolómodulokat
egy, a külső eszközök vezérlésére szolgáló kimenettel és
egy felügyelt bemenettel szerelték fel.

Ezek a kétvezetékes LSN-elemek az LSN-improved
technológia bővített funkcióit kínálják az FPA 5000 és az
FPA 1200 sorozatú moduláris tűzjelző központhoz
csatlakoztatva.

Főbb funkciók

A félvezető-kimenet
A félvezető-kimenet elektromosan leválasztott az LSN-
huroktól, és rövidzárlat ellen védett.
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A félvezető-kimenet működése

Kimeneti tápellátás
A kimenthez csatlakoztatott fogyasztók áramellátása a
következők közül választható ki:

• kiegészítő tápellátás a tűzjelző központról
• Külső tápegységek.

A bemenet felügyeleti funkciói:
Az FLM-420-O1I1 bemenő/kimenő csatolómodul két
felügyeleti funkciót biztosít:

1. Vonalfigyelés vonallezáró ellenállással
2. Potenciálmentes kontaktus felügyelete
A bemenet felügyeleti funkciói a megfelelő címek
beállításával választhatók ki.

Vonalfigyelés vonallezáró ellenállással
A vonallezáró ellenállás szabványos értéke 3,9 kΩ.

A csatolómodul érzékeli

• Készenlét
• Indítás rövidzárlat esetén
• Indítás vonalszakadás esetén.
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Pozíció Leírás

RΣ Teljes vonalellenállás RΣ = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2 Vonalellenállás

FLM‑420‑O1I1 kimeneti-bemeneti
csatolómodulok

▶ A félvezető-kimenetek elektromosan szigeteltek az
LSN-huroktól és rövidzárlat ellen védettek

▶ Max. kimenetenkénti kapcsolható áramerősség
700 mA

▶ Egyedileg kiválasztható bemeneti felügyeleti funkciók
(EOL vagy érintkező)

▶ Fenntartja az LSN-hurokfunkciót huzalszakadás vagy
rövidzárlat esetén a két integrált leválasztónak
köszönhetően
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A következő vonalállapotokat a rendszer megbízhatóan
érzékeli, ha a teljes vonalellenállás a megadott
tartományon belül van:

Vonalállapot Teljes vonalellenállás RΣ

Készenlét 1500 Ω - 6000 Ω

Rövidzárlat < 800 Ω

Szakadás > 12 000 Ω

Kontaktus felügyelete
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A csatolómodul vizsgálja, hogy a bemenet „nyitott” vagy
„zárt” állapotban működik-e. A normál üzemállapot
minden egyes bemenetre egyedileg programozható. A
kontaktus figyelése 8 mA-es áramimpulzusokkal történik.

Címkapcsolók
A csatolómodul címzése az alábbiak szerint állítható be:

• DIP-kapcsolók az FLM-420-O1I1-E típus esetén
• forgókapcsolók az FLM-420-O1I1-D típus esetén.
LSN improved módban a telepítő választhat automatikus
vagy kézi címzést automatikus felismeréssel vagy anélkül.

Cím
forgókapcso-

lók

Cím
DIP-kapcso-

lók

Mód

0 0 0 0 Hurok/ág LSN improved módban automati-
kus címzéssel (T-elágazás nem lehetséges)

0 0 1
x

2 5 4

1 - 254 Hurok/ág/T-elágazás LSN improved mód-
ban kézi címzéssel

CL 0 0 255 Hurok/ág LSN classic módban

LSN-jellemzők
Beépített leválasztók biztosítják a működőképesség
fenntartását az LSN-hurokban bekövetkező rövidzárlat
vagy vonalszakadás esetén. A modul hibajelzést küld a
tűzjelző központnak.

Az LSN improved verzió tulajdonságai
A 420-as sorozatú csatolómodulok az LSN improved
technológia minden tulajdonságával rendelkeznek:

• Rugalmas hálózati kialakítás, lehetőség T-elágazás
kialakítására további elemek nélkül

• Akár 254 LSN improved elem egy hurokban vagy ágban
• Árnyékolatlan kábel használható

Csatolóváltozatok
A kimeneti-bemeneti csatolómodulok különféle
kialakításban kaphatóak:

• FLM-420-O1I1-E beépített változat:
- EN 60670 szabvány szerinti eszközdobozokhoz

alkalmas, valamint

- az összes eszközbe történő helytakarékos
telepítéshez

• FLM-420-O1I1-D DIN-sínes változat:
- Alkalmas DIN-sínre szereléshez az EN 60715

szabványnak megfelelően adapterrel, valamint
- az FLM-IFB126-S felületszerelt készülékházhoz.

Tanúsítványok és engedélyek

Megfelel az

• EN 54-17: 2005 és az
• EN 54-18: 2005 + AC:2007 szabványnak

Régió Tanúsítvány

Németország VdS G 209070   FLM-420-O1I1-E

G 209069   FLM-420-O1I1-D

Euróoa CE FLM-420-O1I1-E

FLM-420-O1I1-D

CPD 0786-CPD-20714   FLM-420-O1I1-E

0786-CPD-20715   FLM-420-O1I1-D

Magyarország TMT TMT-36/2010 szamu   FLM-420-O8I2-S,
FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,
FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016-0070232-11   FLM-420-O1I1-
E

UA1.016-0070263-11   FLM-420-O1I1-
D
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Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

FLM‑420‑O1I1‑D

LSN

   POWER IN

POW+     0V

        OUT

POW+   OUT-

        IN

IN+         IN-

b1+ b2+a-

Leírás Csatlakozások

IN: IN- | IN+ 1. bemenet

OUT POW+ Referenciapotenciál (+)

OUT- Kimenet (kapcsolt negatív potenciál)

POWER IN POW+ | 0V Tápellátás kimenet

LSN b1+ / a- / b2+ LSN (bejövő / kimenő)

FLM‑420‑O1I1‑E

IN

IN
-

IN+

0
V
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-

b2+
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Leírás Csatlakozások

POWER IN POW+ | 0V Tápellátás (csatolómodul és kimenet)

OUT POW+ Referenciapotenciál (+)

OUT- Kimenet (kapcsolt negatív potenciál)

EBBEN: - | + Bemenet

LSN SHIELD Kábelárnyékolás (ha rendelkezésre
áll)

Leírás Csatlakozások

0V | +U | +U Kiegészítő tápellátás (csatlakozási
pontok áramellátása átvezető hurok-
hoz)

LSN b2+ | a2- | b1+ | a1- LSN (bejövő / kimenő)

• Az FPA‑5000 és az FPA‑1200 típusú tűzjelző
központokhoz csatlakoztatható.

• A programozás a tűzjelző központ programozó
szoftverével történik.

• Az LSN-kapcsolat az LSN-vonal két vezetékén keresztül
jön létre.

• A kimenet tápellátása a tűzjelző központ kiegészítő
tápellátás kimenetéről vagy egy külső tápegységről
történik. A külső tápegységek nem lehetnek földeltek.

• Az OUT/OUT- kimenetek a csatolómodul kimeneti
tápellátásának negatív potenciáljához (POWER IN/0V)
képest kapcsolnak. A pozitív potenciált (OUT/POW+) a
tűzjelző központ kiegészítő tápegysége (AUX) vagy egy
külső tápegység biztosítja.

• A félvezető kimenetek maximális kapcsolható
feszültsége 30 V DC. Maximális kapcsolható
áramerősség 700 mA (a külső tápegységtől függően).

• Az IN bemenetet az LSN-től elektromosan leválasztva
kell aktiválni (pl. relé-érintkezővel, nyomógombbal
stb.).

• A bemenet kötelező minimális aktiválódási ideje
3,2 mp.

• A maximális megengedett bemenetenkénti és
kimenetenkénti kábelhossz 3 m.

• A hurokhoz vagy az ághoz csatlakoztatott bemeneti
eszközök kábeleinek teljes hossza nem haladhatja meg
az 500 métert. A teljes vezetékhosszba
beleszámolandó továbbá minden olyan kimeneti
eszköz, amely nincs elektromosan leválasztva az LSN-
től (pl. C-pontokon keresztül csatlakoztatott
perifériák). Az UEZ 2000 LSN és az UGM 2020
esetében az 500 m-es korlátozás minden egyes
hálózati feldolgozó átalakítóra (NVU) vonatkozik.

• A csatolómodul csatlakozókkal rendelkezik egy
második érpár továbbhurkolásához, így látva el LSN-
árammal a csatolt külső elemeket.

• A tűzjelző rendszer EN 54‑2 szabvány szerinti
működéséhez a tűzvédelmi berendezéseket aktiváló és
a nem felügyelt kimenetű csatolómodulokat
közvetlenül az aktiválandó eszköz mellé vagy az
eszközbe kell elhelyezni.

Tartozékok

Típus Men-
nyiség

Alkatrész

FLM-420- O1I1-E 1 Kimeneti/bemeneti interfészmodul, beépí-
tett változat

FLM-420-O1I1-D 1 Kimeneti-bemeneti interfészmodul, DIN-sín
típus adapterrel és fényvezető tüskével

www.boschsecurity.hu
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Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

LSN

• LSN bemeneti feszültség 15–33 V DC

• Max. áramfelvétel az LSN-
ről

1,9 mA

Kimenet

• A félvezető-kimenetek
max. kapcsolható feszült-
sége

30 V DC

• Max. kapcsolható kimeneti
áramerősség

700 mA (a külső tápegységtől függő-
en)

• Külső tápellátás 5–30 V DC

Bemenet

Vonalfigyelés vonallezáróval

• Vonallezáró ellenállás Névleges 3,9 kΩ

• Teljes vonalellenállás RΣ
RΣ = RL/1 + RL/2 + REOL

• Készenlétben: 1500 - 6000 Ω
• Rövidzárlat: < 800 Ω
• Vonalszakadás: > 12.000 Ω

Kontaktus felügyelete

• Max. áramerősség (impul-
zus)

8 mA

A bemenet minimális aktiválási
ideje

3,2 mp

Mechanikai jellemzők

Csatlakozók

• FLM-420-O1I1-E 14 csavaros csatlakozó

• FLM-420-O1I1-D 12 csavaros csatlakozó

Megengedett vezetékátmérő

• FLM-420- O1I1-E 0,6 mm2 és 2,0 mm2 között

• FLM-420- O1I-D 0,6 mm2 és 3,3 mm2 között

Cím beállítása

• FLM-420- O1I1-E 8 DIP-kapcsoló

• FLM-420- O1I1-D 3 forgókapcsoló

Ház anyaga

• FLM-420- O1I1-E ABS/PC-keverék

• FLM-420- O1I1-D adapter-
rel

PPO (noril)

Ház színe

• FLM-420- O1I1-E Fehér, RAL 9003

• FLM-420- O1I1-D adapter-
rel

Szürkésfehér, a RAL 9002-höz hason-
ló

Méretek

• FLM-420- O1I1-E Kb. 50 mm x 22 mm (Ø x H)

• FLM-420- O1I1-D adapter-
rel

Kb. 110 x 110 x 48 mm
(szé x ma x mé)

Tömeg Csomagolással/csomagolás nélkül

• FLM-420- O1I1-E Kb. 35 g / 170 g

• FLM-420-O2-D Kb. 95 g / 390 g

Környezeti feltételek

Megengedett működési hőmér-
séklet

- 20 °C és 65 °C között

Megengedett tárolási hőmérsék-
let

- 25 °C és 80 °C között

Megengedett relatív páratartalom < 96% (nem kondenzálódó)

Készülék osztályozása az
IEC 60950 szabvány szerint

III-as osztályú készülék

Védelmi kategória az IEC 60529
szerint

IP 30

A rendszer határolóértékei

Maximális bemeneti kábelhossz 3 m

Maximális kimeneti kábelhossz 3 m

Rendelési információ

FLM‑420‑O1I1‑E Bemenő/kimenő
interfészmodul
1 nyitott kollektoros kimenettel és 1 felügyelt
bemenettel, beépített változat

FLM-420-O1I1-E

FLM‑420‑O1I1‑D Bemenő/kimenő
interfészmodul
1 nyitott kollektoros kimenettel és 1 felügyelt
bemenettel, DIN-sínes változat

FLM-420-O1I1-D

Hardvertartozékok

FLM‑IFB126‑S felületre szerelhető ház
a 420-as típusú sorozat DIN-sínes (-D) csato-
lómodulok tartójaként vagy tartalék háznak a
felületre szerelhető típushoz (-S)

FLM-IFB126-S

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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