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Właściwości 
 Do użytku na zewnątrz 

 Odporny na warunki atmosferyczne 

 Stopień ochrony: IP52 (55) 

 Z funkcją SelfVerify w celu ograniczenia 

konserwacji/testowania i zwiększenia 

niezawodności 

 Izolator zwarć w każdej jednostce 

 Maksymalny czas odpowiedzi 3 sekundy 

 Automatyczne adresowanie 

 Zaprojektowany, aby spełnić wymagania 

głównych morskich towarzystw klasyfikacyjnych 

 Zatwierdzony zgodnie z EN 54-11 i EN 54-17 

 

Opis / Zastosowanie 
BF‐510WP‐H to ręczny ostrzegacz pożarowy do 

użytku na zewnątrz. Ostrzegacz został 

zaprojektowany do użytku z interaktywnymi 

systemami wykrywania pożaru firmy Autronica i 

zawiera funkcję SelfVerify. Ta funkcja zapewnia 

najwyższy stopień niezawodności i najniższy stopień 

ręcznego testowania, ponieważ wszystkie jednostki 

zawierające tę funkcję są automatycznie testowane 

co 24 godziny. 

Wysoki stopień IP obudowy sprawia, że ostrzegacz 

nadaje się do zastosowań zewnętrznych. 

Ostrzegacz pożarowy musi być zainstalowany 

zgodnie z lokalnymi przepisami, co zwykle oznacza 

wzdłuż dróg ewakuacyjnych, podestów i wyjść. 

 

Zasady użycia 
 Naciśnij element z tworzywa sztucznego w 

kolorze białym. Kasowalne za pomocą 

dedykowanego klucza testowego. 

 Opcjonalnie: rozbić element szklany. 

Kasowalne poprzez zamontowanie nowego 

elementu szklanego. 
 

SelfVerify: zdolność ostrzegacza do zainicjowania alarmu 
jest regularnie sprawdzana. 
 
 

 

 
 

Instalacja 
Puszka tylna jest wyposażona w trzy zaślepki na 

dławiki kablowe M20, dwie na górze i jedną na dole. 

Wersje 
 BF‐300V2* 

Ręczny ostrzegacz pożarowy z SelfVerify - 

wersja standardowa 

 BF‐510WP‐H  

Ręczny ostrzegacz pożarowy z SelfVerify, 

odporny na warunki atmosferyczne - wersja 

wysokoprądowa 

 BF‐510WP‐HM 

Ręczny ostrzegacz pożarowy z SelfVerify, 

odporny na warunki atmosferyczne - wersja 

wysokoprądowa do zastosowań morskich 

 

*posiadają osobne karty katalogowe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY Z SAMODZIELNĄ WERYFIKACJĄ, 

ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE - BF ‐ 510WP ‐ H 
Interaktywne systemy wykrywania pożaru  

Karta katalogowa 
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Nazwa produktu Numer części Opis 

BF‐510WP‐H 116‐BF‐510WP‐H 
Ręczny ostrzegacz pożarowy z funkcją SelfVerify. Wysokoprądowy,  
odporny na warunki atmosferyczne 

 
116‐BF‐510WP‐HM 

Ręczny ostrzegacz pożarowy z dławikami kablowymi M20 PG16 i 
wstępnie zamontowaną solidną płytą montażową 

Akcesoria 

  116‐4860‐011.0100 Pokrywa poliwęglanowa (IP55) 

  116‐6571‐011.1920 Dławik kablowy M20x1,5 

  116‐6531‐006.1920 Nakrętka dławika M20x1,5 

  116‐BFG‐3 Szklany element 

 
 
 

Specyfikacja techniczna 

Waga [g] 200 g 

Materiał wykonania  Tworzywo ABS 

Kolor Czerwony 

Źródło zasilania 16 - 26 VDC 

Pobór prądu w trybie czuwania: 0,3mA 

Maksymalny prąd na pętli dozorowej 400 mA 

Wymagania środowiskowe EN 54 

Certyfikat CPD 0333‐CPD‐075245 

Stopień ochrony 
IP55 z osłoną 
IP52 bez osłony 

Temp. pracy ‐ 40 do + 70 °C 

Temperatura przechowywania ‐ 55 to + 70 °C 

Wloty kablowe 3 x M20 

Serwis Wymiana w razie uszkodzenia  

Certyfikaty www.autronicafire.com 
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Wymiary [mm] 

 

 

 
     
Połączenia 
 
 

 

mailto:ipands@ipands.pl
http://www.ipands.pl/

