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Właściwości 
 Może pomieścić maksymalnie 12 modułów, z których 

maksymalnie 6 może być modułami sterowników pętli 
 AutofieldBus 
 Wskaźniki awarii i zasilania 
 Automatyczne adresowanie czujek 
 Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz oraz elementy 

sterujące 
 Montaż powierzchniowy na ścianie 
 Montaż w szafie w standardowych szafach 19” oraz 

montaż podtynkowy w konsolach 
 Zgodny z normami CE 
 Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami IEC 61508 SIL 

2, normami CEN, EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13, 
przepisami FM (Factory Mutual) oraz morskimi 
wymaganiami SOLAS (Safety Of Life at Sea) 

 

Opis / Zastosowanie 
Sterownik BC-420 służy jako jednostka przyłączeniowa 
pętli detekcji, sygnalizatorów akustycznych, sterowania i 
sygnałów wejściowych. 

Może pomieścić maksymalnie 12 modułów. System 
oferuje Moduł sterownika pętli dla pętli detekcyjnych i 
kilka typów modułów wejść/wyjść (patrz: opcjonalne 
moduły poniżej).  

Do każdego sterownika można podłączyć maksymalnie 6 
Modułów sterownika pętli. Wszystkie moduły można 
łatwo podłączyć na standardowej szynie montażowej 
wewnątrz urządzenia.  

Sterownik zapewnia połączenia 2 portów Ethernet i 2 
portów hosta USB.  

Sterownik komunikuje się z innymi urządzeniami systemu 
w sieci lokalnej opartej na sieci Ethernet, AutroNet. 
 

Opcjonalne moduły 
 Moduł sterownika pętli (BSD-310/311) do podłączenia 

pętli detekcji  
 Moduł wyjściowy (BSB-310) z 4 monitorowanymi 

wyjściami  
 Moduł wyjściowy (BSJ-310) z 8  niemonitorowanymi 

wyjściami typu otwartego kolektora 
 Moduł wejściowy (BSE-310) z 4 monitorowanymi 

wejściami  
 Moduł wejściowy (BSE-320) z 8 niemonitorowanymi 

wejściami (izolowane galwanicznie) 
 

 
 

 
 

Wskaźniki 
 Zasilanie (zielony) 
 Usterka (żółty)  
 

Pojemność 
 64 urządzenia w sieci lokalnej; AutroNet  
 15000 urządzeń pętlowych na system  
 12 modułów na jedną centralę pożarową, z 

których 6 może być modułami sterownika pętli  
 512 detektorów i ręcznych ostrzegaczy można 

podłączyć do każdego centrali sygnalizacji pożaru 
(EN 54)  

 31 urządzeń AutroFieldBus podłączonych do 
AutroFieldBus  

 127 urządzeń pętlowych podłączonych do jednej 
pętli detekcji  

 40 sygnalizatorów punktowych/pętlowych 
podłączonych do jednej pętli detekcji  

 15 urządzeń pętlowych podłączonych do jednego 
Powerloopa 

 

Sterownik BC-420 
Interaktywny system detekcji pożaru AutroSafe, wydanie 4 
Karta katalogowa 



Dystrybutor w Polsce - IP&S Sp. z o.o. 
Tel./fax +48 22 833-56-59/722-02-72    
e-mail:ipands@ipands.pl; www.ipands.pl  116-P-BC420/CGB Rev. D, 2016-05-19  
    

  
 

 

Nazwa produktu Opis 

BC-420 Sterownik 

 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary (mm)  350 x 350 x 161 

Wymiary otworu do 
montażu w ścianie 
(mm)  

320 x 330 x 140  

Waga (kg)  8,5 kg  

Materiał obudowy Szafka stalowa, ABS/PC profilowany 
przód  

Montaż Montaż na powierzchni lub 
podtynkowy 

Stopień ochrony  IEC-529 / IP32  

Temperatura pracy  -15°C to +70°C  

Temperatura 
składowania  

-40°C to +70°C  

Zasilanie  Nom. 27,2 VDC (18-32 VDC)  

Pobór prądu  156 mA/27,2 VDC (idle)  
Max. 340 mA/27,2 VDC (lamp test)  

Pojemność - moduły 
sterowników pętli i 
moduły wejść/wyjść 

Maksymalnie 12 modułów 
(kombinacja BSD-310, BSB-310, 
BSE-310/320 i BSJ-310) 

Pojemność - moduł 
sterownika pętli 

Maksymalnie 6 BSD-310/BSD-311. 
Maksymalna liczba czujek i 
ręcznych ostrzegaczy, które można 
podłączyć do tych 6 modułów 
wynosi 512 (patrz EN 54). 
Maksymalnie 127 
detektorów/ręcznych 
ostrzegaczy/elektronicznych 
sygnalizatorów akustycznych/ 
modułów I/O w każdej pętli 
detekcji. 

Podłączenie detektora Za pomocą BSD-310/ BSD-311 

Sygnały wejściowe Za pomocą BSE-310 i BSE-320 

Sygnały wyjściowe Za pomocą BSB-310 i BSJ-310 

Komunikacja AutroNet (bazowana na sieci 
Ethernet) 

Porty komunikacyjne  • 2 porty Ethernet  
• 2 porty USB host (max.    100mA)  
• 1 port szeregowy do pętli kom. 
• 1 port RS-232, RS-422 lub  
    RS-485 do komunikacji z 

urządzeniami zewnętrznymi 
(AutroCom/ESPA4.4.4/MODBUS/
VDR)  

• 1 interfejs AutroFieldBus(AFB) 
• Wyjście przekaźnikowe typu 

FailSafe  

Kabel Ethernet  CAT 5 lub lepszy. W instalacjach 
morskich wymagany kabel 
ekranowany Maks. 100m pomiędzy 
węzłami Ethernet 

Wymiary (mm) 

 


