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Технически характеристики

Максимален брой пожароизвестители в линия: 32 
Пожароизвестителни линии: 3
– за управление на Гасене: 2
– без управление на Гасене: 1

Контролируеми входове за:
– ръчно задействане на Гасене: 1
– задържане на Гасенето: 1
– забрана на Гасене: 1

Контролируеми потенциални релейни изходи 
(24±3)V DC:
– за сирени при Пожар 1 степен: 1
– за сирени при Пожар 2 степен: 1
– за Гасене: 1

Токозахранване:
– мрежово: 220/230V AC, 50/60 Hz
– акумулаторно: 2х12V DC, 12 Ah

– избор на режим: 1
– ниско налягане: 1

Функционални характеристики

– Следене на линиите, контролируемите входове и изходи за повреда и автоматично възстановяване
– Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване
– Възможност за настройка на времето за евакуация от 0 до 5 минути
– Възможност за настройка на времето, през което е включено устройството за гасене от 10 сек. до 5 мин.
– Вграден часовник с астрономическо време и енергонезависим архив на 100 събития
– CAN интерфейс за комуникация с Адресируемата УниПОС система и други външни устройства
– FS5200E може да обменя информация с повторител или друго устройство чрез интерфейси RS485
– Възможност за настройка на времето за евакуация
– Възможност за настройка на времето, за което е включено изпълнителното устройство за гасене
– Вградена звукова сигнализация при Пожар и Повреда с възможност за изключване
– Набор от тестови режими и възмойност за настройка

Пожароизвестителната централа FS5200E е предназначена 
за пожарна охрана, управление и контрол на системи с 
активно гасене – газово, прахово, аерозолно, водно и др. 
Централа FS5200Е е проектирана и се произвежда по 
изискванията на стандарти БДС EN 54-2, БДС EN 54-4, EN 
12094-1. Централата обработва сигнали от автоматични
пожароизвестители или ръчно управляеми ключове и 
подава команди към изпълнителни устройства за гасене, 
звуково-светлинни сигнализатори, управление на 
климатични и вентилационни устройства.

Релейни изходи: безпотенциални, 
превключващи 3А/125V AC, 3A/30V DC:
– при Пожар: 3
– при Повреда: 1

Изходи тип отворен колектор: 3

Сигнализация на регистрираните събития:
– звукова: вграден звуков сигнализатор
– светлинна: светодиодна
– текстова: течнокристален дисплей, осветен

Максимален ток към външни утройства: 2.5А 
при (24±3)V DC
Работна температура: от -5 °C до +40 °C
Относителна влажност: (93±3)% при 40 °C
Габаритни размери: 450 х 355 х 115 mm
Маса (без акумулатори): 6.6 кг
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Бутон СТОП FD3050В
Бутонът работи съвместно с централа FS5200E и задържа гасенето, увеличавайки 
времето за евакуация. Монтира се в близост до обекта на гасене. 

Линията се контролира за късо съединение и прекъсване.

Бутон Продължение FD3050G
Бутонът Продължение FD3050G е предназначен да работи самостоятелно, 
задействайки автоматика, като позволява стартиране на гасене, използвайки 
допълнителен източник на гасителен реагент.

В бутона е вграден превключвател с един нормално отворен контакт и резистор 
1,5 kΩ. При затваряне на контакта се комутира верига през резистор1,5 kΩ.

Бутон ПУСК FD3050Y
Бутонът работи съвместно с централа FS5200E и включва гасенето. Монтира се 
в близост до обекта на гасене. 

Чрез него, след визуална проверка от оторизирано лице, може принудително 
да се започне гасенето, ако реално, след проверка се установи, че е възникнал 
пожар. Линията се контролира за късо съединение и прекъсване.

Ключ Режими FD5302

FD5302 е предназначен за съвместна работа с пожарогасителна централа 
FS5200E. Той дава възможност ключът за избор на режимите за работа на 
пожарогасителната централа да бъде дублиран и отдалечен от нея. 
Свързващата линия се контролира за късо съединение и прекъсване.

– Избор на режим за работа на централата - ръчен или автоматичен
– Режим Забрана на гасенето (OFF)

Модул FD5301

FD5301 е съвместим с FS5200E. Изделието позволява част от управляващите 
органи и индикатори на централата, свързани с процеса на гасене, да бъдат 
дублирани и изнесени на определено разстояние. Основни функции: 

– ръчно задействане на гасенето
– избор на режимите на работа на централата: ръчно-автоматичен или ръчен
– Забрана на гасенето и Задържане на гасенето

Офис сграда УниПОС,
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УниПОС ООД запазва правото си да променя спецификациите на продуктите без предупреждение. Полага се всяко усилие да се подсигури 
точността на информацията в този документ, но въпреки това УниПОС ООД не гарантира, че е пълно и актуално описание. УниПОС ООД не 

носи отговорност при употребата на този документ.
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