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Właściwości 
 Ręczny ostrzegacz pożarowy do użytku w trudnych 

warunkach środowiskowych 
 Odporny na warunki atmosferyczne 
 Sztuczne tworzywo, odporne na korozję 
 Stopień ochrony IP66 
 Izolator zwarć w każdej jednostce 
 Automatyczne adresowanie 
 Sprawdzona technologia 
 Z funkcją SelfVerify w celu ograniczenia 

konserwacji/testowania i zwiększenia 
niezawodności 

 Zaprojektowany, aby spełnić wymagania głównych 
morskich towarzystw klasyfikacyjnych 

 

Opis / Zastosowanie 
BF‐502 to ręczny ostrzegacz pożarowy do użytku w 
trudnych warunkach środowiskowych. 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. 
 
Wysoki stopień ochrony IP i wytrzymałość mechaniczna 
obudowy sprawiają, że ostrzegacz nadaje się do 
zastosowań zewnętrznych w instalacjach 
przemysłowych, morskich i przybrzeżnych. 
 
Dostępna jest również wersja BF‐502/N do użytku w 
strefie 2 (strefy niebezpiecznej). Musi być ona 
podłączona do sterownika pętli BSD‐310/N, ale nie 
wymaga jednostki izolującej/barierowej. 
 
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‐502               Moduł wejściowy z autoweryfikacją. 
 BF‐502 / EX *   Moduł wejściowy z autoweryfikacją. 
                                   Wersja Ex dla stref 0, 1 i 2 
 BF‐502 / N *    Moduł wejściowy z autoweryfikacją. 
                                   Wersja Ex dla stref 2 
 
*posiadają osobne karty katalogowe 
 

Specyfikacja techniczna 
Waga [kg] 0,5 kg 

Materiał wykonania  Szkło, wzmocniony poliester 

Kolor Czerwony 

Źródło zasilania 10 ‐ 27 VDC 

Pobór prądu 0,3mA 

Wymagania środowiskowe EN 54 

Stopień ochrony IP66 

Temp. pracy ‐25 ‐ +70°C 

Wloty kablowe W zestawie 2 x M20, 2 dławiki 

Konserwacja Wymień rozbite szkło 

Serwis Wymiana w razie uszkodzenia  

Certyfikaty Na stronie www 

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY  

Z SAMODZIELNĄ WERYFIKACJĄ ‐ BF‐502 
Interaktywne systemy wykrywania pożaru 
Karta katalogowa 
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Połączenia 

 

Wymiary [mm] 

 

Numer części Opis 

116‐BF‐502 Ręczny ostrzegacz pożarowy z 2 
dławnicami  
(typ 116‐6571‐11.1920) 

Akcesoria 
116‐6571‐011.1920 Dławica kablowa ST M20X1,5 PG13,5 

(1 szt) 
116‐4890‐021.0001 Klapa podnosząca PC 

116‐4890‐021.0010 Klapa podnosząca SS 

116‐BFG‐3 Szkło do ręcznego ostrzegacza 
pożarowego, bez tekstu 


