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Właściwości 
 Automatyczne adresowanie 
 Maksymalnie 3 sek. czas odpowiedzi 
 Testowanie za pomocą specjalnego klucza 
 Z funkcją SelfVerify w celu ograniczenia 

konserwacji/testowania i zwiększenia 
niezawodności 

 Izolator zwarć w każdej jednostce 
 Zaprojektowany, aby spełnić wymagania głównych 

morskich towarzystw klasyfikacyjnych 
 Zatwierdzony zgodnie z EN 54‐11 i EN 54‐17 
 

Opis / Zastosowanie 
BF‐500V2/EX to ręczny ostrzegacz pożarowy do użytku 
wewnętrznego w strefach zagrożenia wybuchem 0,1 
lub 2. Musi być podłączony do bariery AutroSafe BZ‐
500. 
  
Ostrzegacz został zaprojektowany do użytku z 
interaktywnym systemem wykrywania pożaru przez 
firmę Autronica i zawiera funkcję SelfVerify. Ta funkcja 
zapewnia najwyższy stopień niezawodności i najniższy 
stopień ręcznego testowania, ponieważ wszystkie 
jednostki posiadające tę funkcję są automatycznie 
testowane co 24 godziny. 
 
Ostrzegacz należy zainstalować zgodnie z lokalnymi 
przepisami, co zwykle oznacza wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych, podestów i wyjść. 
 

Sposób użycia 
 Rozbić szklany element 
 Zresetuj po zamontowaniu nowej szyby 

 
SelfVerify: zdolność ostrzegacza do inicjowania alarmów jest 
regularnie sprawdzana. 

 
Wersje 
 BF‐300V2*       ROP z autoweryfikacją. 
 BF‐300M*       ROP z autoweryfikacją. Metalowa  

                     puszka montażowa z dławikami  
  kablowymi 

 BF‐500V2/EX   ROP z autoweryfikacją. 
                                    Wersja Ex dla stref 0, 1 i 2 
 BF‐500V2/N *     ROP z autoweryfikacją. 
                                    Wersja Ex dla stref 2 
*posiadają osobne karty katalogowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY  

Z SAMODZIELNĄ WERYFIKACJĄ ‐ BF‐500V2/EX 
Interaktywne systemy wykrywania pożaru 
Karta katalogowa 
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Specyfikacja techniczna 
Waga [kg] 160 g 

Materiał wykonania  Tworzywo ABS 

Kolor Czerwony 

Źródło zasilania Maksymalnie 15,75 VDC 

Pobór prądu 0,3mA 

Stopień ochrony IP44D* z opcjonalną poliwęglanową pokrywą  
IP42D* bez poliwęglanowej pokrywy  

Temp. pracy ‐20 °C ‐ +70°C 

Temp. składowania ‐55 °C ‐ +70°C 

Wilgotność (bez kondensacji) Maksymalnie 95% wilgotności wzglednej 

Konserwacja Wymień rozbite szkło 

Serwis Wymiana w razie uszkodzenia  

Certyfikat CPD 0333‐CPD‐075244 

Jednostka notyfikowana Nemko ID No. 0470 
CSA 

Certyfikat badania typu NEMKO 03ATEX218X 
IECEx NEM 11.0009X 

Dyrektywy, normy i parametry Ex Patrz Doc‐1003606 (Rysunek harmonogramu: „Rysunek kontrolny/Użytkownik 
Podręcznik/Specyfikacje techniczne i instrukcje”), gdzie znajdują się te informacje. Link 
do tego dokumentu znajduje się na stronie produktu na 
www.product.autronicafire.com. 

Dokumentacja www.autronicafire.com 

*wymaga atestowanych dławików kablowych i/lub zaślepek o co najmniej takim samym poziomie IP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer części Opis 

116‐BF‐500V2/EX Ręczny ostrzegacz pożarowy z 
autoweryfikacją. 

Akcesoria 
116‐4860‐011.0100 pokrywa poliwęglanowa 

116‐BFG‐3 Szybka do ręcznego ostrzegacza 
pożarowego, bez tekstu 
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Połączenia 

 

Wymiary [mm] 

 


