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 W Sloty wtykowe na osiem (BC600-8) lub 
szesnaście (BC600-16) modułów funkcyjnych

 W Trzy (BC600-8) lub cztery (BC600-16) 
sloty rozszerzeń na drzwiach przednich

 W Intuicyjna obsługa z użyciem menu

 W Wyraźne wskazanie zdarzenia na dużym 
wyświetlaczu graficznym 5,7"

 W Technologia pętlowa o trzech różnych protokołach 
lub technologia linii konwencjonalnej

 W Miejsce na montaż 2 modułów wyjść

 W Przestrzeń na baterie akumulatorów 
max. 2 x 12 V 45 Ah

Ogień stanowi nieustanne zagrożenie dla 
życia i mienia. Dlatego niezbędna jest natych-
miastowa reakcja w momencie wystąpienia 
pożaru. Głównym zadaniem central sygna-
lizacji pożarowej z serii BC600 jest reagowa-
nie w momencie wystąpienia pożaru, a tym 
samym ochrona ludzi i mienia. 

Od dziesięcioleci firma LST podejmuje 
wysiłki w tworzeniu innowacyjnych rozwią-
zań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 
Badania i rozwój oraz produkcja realizowane 
są przez jedną firmę. Wysoko wykwalifikowani 
pracownicy, rygorystyczne procedury testowe 
oraz doskonale rozwinięty system zarządzania 

jakością stanowią podstawy do tworzenia 
zaawansowanych technologicznie produktów.

Dzięki zastosowaniu mikroelektroniki nowej 
generacji oraz przemyślanej konstrukcji 
mechanicznej, centrale sygnalizacji pożaru 
z serii BC600 oferują zupełnie nowe możli-
wości przy jednoczesnym wysokim pozio-
mie niezawodności, co oznacza, że spełniają 
podstawowy warunek podczas ratowania 
życia i minimalizowania szkód.

BC600 to rozwiązanie, które doskonale 
sprawdza się w średnich i dużych obiektach. 
Znajduje zastosowanie w biurowcach, hotelach, 

szpitalach, centrach handlowych, halach wido-
wiskowych, obiektach zabytkowych. 

Centrale mogą pracować zarówno w  wer sji 
skupionej (niesieciowanej), jak i rozpro  szo - 
 nej (system sieciowy).

Sieć BCnet600 umożliwia pracę w redundant-
nej sieci do 127 central, co oznacza możliwość 
stworzenia systemu opartego o ponad 500 tys. 
detektorów. Połączenie central w pętlę czyni 
system odporny na pojedyncze uszkodzenie. 
Łączność może być realizowana przy pomocy 
przewodów miedzianych i/lub światłowodów.

Dzięki modułowej konstrukcji centrale sygna-
lizacji pożarowej z serii BC600, można indywi-
dualnie zaadaptować do konkretnej instalacji. 
Jej późniejsza rozbudowa nie będzie stano-
wiła problemu, co czyni centralę BC600 pewną 
inwestycją na przyszłe lata.

Ten system, bez żadnych problemów umożli-
wia realizację najbardziej skomplikowanych 
scenariuszy pożarowych dla bardzo dużych, 
lub bardzo rozległych obiektów.

Centrale BC600 są dostępne w czterech typach. 
Podział wynika z rozmiarów obudów oraz 
maksymalnego prądu wyjściowego zasilaczy. 
Naścienna obudowa dostępna jest w dwóch 
rozmiarach. Mały panel obsługuje do 8 kart, 
a duży do 16 kart funkcyjnych. Za nieprze-
rwaną pracę central odpowiadają baterie aku-
mulatorów podłączone do dobranych zasilaczy 
o wydajnościach prądowych 2A lub 4A.

Centrala sygnalizacji pożaru posiada 8 lub 16 
slotów montażowych do instalowania modu-
łów funkcyjnych, np. interfejsów pętli lub 
interfejsów szeregowych. Pozwala to na pod-
łączenie do urządzenia BC600-8 aż 8 pętli 
dozorowych. W efekcie, uzyskujemy niezwy-
kle elastyczne rozwiązanie pozwalające na 
zastosowanie nawet w większych instala-
cjach sygnalizacji pożaru. 

Karta interfejsu pętlowego pozwala na mak-
symalne natężenie prądu w pętli wynoszące 
500 mA, co w efekcie umożliwia podłącze-
nie wielu elementów ze zwiększonym pobo-
rem prądu. Maksymalna długość pętli 
dozo rowej wynosi 3300 metrów.

Do pętli dozorowej mogą być podłączone 
ręczne ostrzegacze pożarowe, różnego rodzaju 
czujki, pętlowe wskaźniki zadziałania, moduły 
wejść/wyjść, adresowalne sygnalizatory aku-
styczne i optyczne zasilane z pętli.

Funkcja analizy pętli z protokołem Labor 
Strauss/700 ułatwia uruchomienie i utrzyma-
nie sprawnej pętli oraz pomaga w rozwiązy-
waniu ewentualnych problemów wynikłych na 
etapie instalacji. Protokół ten pozwala na pod-
łączenie do 240 urządzeń pętlowych, które są 
jednoznacznie identyfikowane.

Oprócz interfejsów pętli centrala dysponuje 
miejscem na moduły z nadzorowanymi wej-
ściami i wyjściami, interfejsy linii detekto-
rów konwencjonalnych, interfejsy portów 
szeregowych oraz różnorodne dodatkowe 
urządzenia. Dzięki wysokiemu poziomowi 
integracji central, koszt systemu może być 
utrzymany na niskim poziomie.

Do zastosowań specjalnych istnieje możliwość 
rozszerzenia systemu o bezprzewodowy sys-
tem detektorów pożaru serii FI700/RF.

W przedniej części obudowy centrali znajduje 
się do czterech przestrzeni montażowych, 
które umożliwiają montaż urządzeń pomoc-
niczych w panelu. W ten sposób oszczędza 
się przestrzeń stanowiska pracy, ilość dodat-
kowych mocowań oraz dodatkowego okablo-
wania. Centrala BC600 umożliwia rozbudowę 
systemu o dodatkowe urządzenia, takie 
jak Panele Obsługi dedykowane dla Straży 
Pożarnej (standard europejski), tablice wyświe-
tleń LED, pola przycisków, drukarki zdarzeń itp.

Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowa-
nia komputerowego PARSOFT-3 pozwala na 
optymalną adaptację centrali w krótkim czasie. 
Funkcja automatycznych ustawień AUTO-setup 
ułatwia konfigurację poprzez automatyczne 
wykrycie i wstępne ustawienie zarówno kom-
ponentów centrali jak i elementów pętlowych.

Precyzyjne lokalizowanie 
wystąpienia pożaru 
oraz duża odporność 
na fałszywe alarmy

Łatwa konfiguracja 
za pomocą jednego 
programu Parsoft-3

Natychmiastowa reakcja 
w przypadku pożaru 
i efektywna ochrona 
ludzi i mienia

Pełna kontrola systemu 
z dowolnej centrali

Zaawansowana 
i innowacyjna  
technologia

Modułowa i elastyczna 
architektura 
umożliwiająca łatwą 
rozbudowę

BC600-8 / BC600-16

Podstawowe informacje

Centrala sygnalizacji pożarowej
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BC600-8N4N / 8N2N

BC600-16N4N / 16N2N

BC600-8N4N / 8N2N
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TYP CENTRALI

PARAMETRY BC600-
8L2S

BC600-
8L4S

BC600- 
8N2N

BC600- 
8N4N

BC600-
16L2S

BC600-
16L4S

BC600-
16N2N

BC600-
16N4N

Napięcie sieciowe 230 V AC + 10 / -20%

Temperatura pracy od -5°C do +50°C

Praca w sieci Tak, maksymalnie 127 central

Rodzaj połączenia sieciowego Pętlowe, miedziane i/lub światłowodowe

Ilość slotów montażowych 
w drzwiach 3 4

Ilość slotów kart funkcyjnych 8 16

Maksymalna ilość adresów w 
pętli dozorowej 240

Maksymalna długość 
pętli dozorowej 3300 m

Maksymalna obciążalność 
pętli dozorowej 500 mA

Rodzaj wyświetlacza 5,7” VGA Brak 5,7” VGA Brak

Maksymalne obciążenie 
prądowe 1 zasilacza w centrali 2,3 A 4,3 A 2,3 A 4,3 A 2,3 A 4,3 A 2,3 A 4,3 A

Sprawność zasilaczy 76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

Liczba wbudowanych 
linii sygnalizatorów 2 (1 A/24 V DC)

Liczba wbudowanych wyjść 
przekaźnikowych 
niemonitorowanych NO/NC

3

Liczba wbudowanych wejść 
niemonitorowanych 3

Wymiary 444 x 530 x 121 480 x 670 x 201

Dokumenty
Certyfikat EC z VdS: 0786-CPD-21248

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP: 2087/2014
Deklaracja właściwości użytkowych: 004/CPR/20130701

Elementy składowe systemu

 › dźwiękowe i optyczne urządzenia sygnalizacyjne;
 › urządzenia wykonawcze poprzez moduły sterujące;
 › zdalne wyświetlacze, urządzenia wskazujące i panele obsługi;
 › elektroniczne układy sterowania;

 › moduły zdalnego ustawiania  parametrów i zdalnej konserwacji 
przez sieć  komputerową lub połączenie GSM;

 › moduły do nadawania komunikatów za pomocą SMS lub maila;
 › zewnętrzne drukarki.

Do centrali sygnalizacji pożarowej serii BC600 można podłączyć wiele różnych kompatybilnych urządzeń systemowych m.in.:
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Interfejs łączności bezprzewodowej FI700/RF/W2W

Interfejs łączności bezprzewodowej łączy ze sobą 
elementy łączności bezprzewodowej FI700/RF i cen-
tralę serii BC600. Może obsługiwać do 32 czujek auto-
matycznych, modułów lub radiowych wskaźników 
zadziałania. Sygnał interfejsu może zostać przeka-
zany przez maksymalnie 6 ekspanderów.

Detektor optyczny dymu FI750/O

Adresowalna optyczna czujka dymu FI750/O działa 
na zasadzie światła rozproszonego i została stwo-
rzona do wykrywania cząstek dymu w szerokim 
obszarze zastosowania w dziedzinie sygnalizacji 
pożarowej. Optymalna, niezależna od ukierunko-
wania czułość, uzyskana została dzięki symetrycznej 
budowie komory pomiarowej.

Detektor optyczno-termiczny FI750/OT

Adresowalna czujka uniwersalna FI750/OT działa 
zarówno na zasadzie światła rozproszonego, jak i za 
pomocą osobnej jednostki pomiarowej, na zasadzie 
wykrywania ciepła. Czujka nadaje się do wykorzysta-
nia w szerokim zakresie sygnalizacji pożarowej.

Obudowa czujki kanałowej FI750/DDH

Obudowa czujki kanałowej monitoruje kanały wen-
tylacyjne lub kanały klimatyzacyjne. Dostępne są 
3 przewodowy wlotowe powietrza o  długościach: 
 0,6m, 1,5m oraz 2,8.

Ekspander bezprzewodowy FI700/RF/WE

Wykorzystując ekspander sygnału bezprzewodo-
wego, można zwiększyć zasięg bezprzewodowego 
interfejsu pętli FI700/RF/W2W do ponad 3km. Sygnał 
interfejsu łączności bezprzewodowej może zostać 
przekazany przez maksymalnie 6 ekspanderów. 

Ręczny przycisk ostrzegawczy FI700/MCP

Ostrzegacz uruchamia się przez naciśnięcie plasti-
kowej szybki, która nie pęka i nie łamie się. Przy 
pomocy specjalnego klucza, szybkę można 
z powrotem umieścić na miejscu, a tym samym  
zresetować ostrzegacz.

Ręczny przycisk ostrzegawczy HFM/3/72/02

Ręczny ostrzegacz pożarowy jest wyposażony 
w szklaną szybkę, którą należy zbić w celu wciśnięcia 
przycisku po wykryciu pożaru. 

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk firmy W2

Urządzenie jest przeznaczone do alarmowania 
o pożarze sygnałami akustycznymi i optycznymi na 
zewnątrz lub wewnątrz budynku.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N firmy W2

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizowania 
pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem 
optycznym wewnątrz budynku.

Sygnalizator akustyczny niskoprądowy SA-K5N firmy W2

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizowania 
pożaru sygnałem akustycznym wewnątrz budynku.

Sygnalizator optyczny SO-Pd13 firmy W2

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizowania 
pożaru sygnałem optycznym wewnątrz budynku.

Pętlowy wskaźnik zadziałania FI700/PA

Pętlowy wskaźnik zadziałania FI700/PA służy do 
sygnalizacji stanu systemu wykrywania pożaru, 
np.  uruchomienia czujki pożarowej, podłączony 
 bezpośrednio do pętli dozorowej.

Detektory w obudować z serii Decorline

Czujka może być optymalnie dopasowana do mate-
riału, z którego wykonany jest sufit – bez względu 
na to, czy jest to drewniany strop, metalowa kon-
strukcja czy sklepienie historyczne.

Detektor termiczny FI750/T

Czujka może być użytkowana przez centralę, jako 
czujka termiczna temperatury różnicowej, o warto-
ści maksymalnej temperatury 58°C lub 78°C.

Wskaźnik zadziałania PA58-3

Wskaźnik zadziałania PA58-3 służy do sygnaliza-
cji uruchomienia czujki pożarowej. Urządzenie jest 
 podłączone bezpośrednio do detektorów.

Bezprzewodowy wskaźnik zadziałania FI700/RF/PA

Bezprzewodowy wskaźnik zadziałania służy do rów-
noległej sygnalizacji wykrytego pożaru w bezprze-
wodowym systemie sygnali zacji pożarowej FI700/RF.   

Moduł 1 przekaźnika FI700/M1REL

Moduł sterujący posiada dwubiegunowy bezpoten-
cjałowy styk przełączania NO/NC. Za pomocą tego 
styku można aktywować urządzenia dodatkowe, nie-
posiadające monitoringu przewodów.

Moduł 4 wejść, 2 wyjść, 2 przekaźników FI700/M4IN2OUT2REL

Moduł posiada cztery monitorowane  wejścia, 
dwa wyjścia monitorowane oraz dwa dwubie-
gunowe bezpotencjałowe przekaźniki. Za pomocą 
styków przekaźnikowych można  aktywować 
urządzenia wykonawcze,  niewymagające moni to-  
rowanego przewodu.Moduł 1 wejścia, 1 wyjścia FI700/M1IN1OUT

Moduł dysponuje wejściem z monitoringiem prze-
wodu na wypadek jego przerwania lub zwarcia i moni-
torowanym wyjściem o maksymalnym natę żeniu 2 A.   
Do prawidłowej pracy modułu wymagane jest podłą-
czenie zewnętrznego źródła zasilania 24 V.   

Moduł 1 wejścia, 1 przekaźnika FI700/M1IN1REL

Moduł dysponuje monitorowanym wejściem 
i dwubiegunowym bezpotencjałowym  stykiem 
przełączania. Za pomocą tego styku można akty-
wować urządzenia dodatkowe,  nieposiadające 
monitoringu przewodów.

Moduł 1 linii bocznej FI700/M1CZ

Moduł linii bocznej służy do monitorowanego 
podłączania czujek konwencjonalnych do pętli 
z proto kołem Labor Strauss/700. 

Moduł 1 wyjścia FI700/M1OUT

Moduł sterujący posiada wyjście z monitoringiem 
przewodu, na wypadek jego przerwania i zwarcia,  
o maksymalnym natężeniu prądu 2 A. Do  prawi-
dłowej pracy modułu wymagane jest podłączenie 
zewnętrznego źródła zasilania 24 V.   

Moduł 6 wejść, 2 przekaźników FI700/M6IN2REL

Moduł dysponuje sześcioma monitorowanymi 
wejściami i dwoma dwubiegunowymi bez-
potencjałowymi przekaźnikami. Za pomocą 
styków przekaźnikowych można aktywować urzą-
dzenia wykonawcze, niewymagające monito rowa- 
nego przewodu.

Moduł 1 wejścia FI700/M1IN

Moduł do monitorowanego podłączania urządzeń 
do pętli z protokołem Labor Strauss/700. 

Moduł 4 wejść, 4 przekaźników FI700/M4IN4REL

Moduł dysponuje 4 wejściami z monitoringiem 
przewodu na wypadek jego przerwania lub zwarcia 
i czterema dwubiegunowymi bezpotencjałowymi 
wyjściami przekaźników o maksymalnym natężeniu 
2 A przy napięciu 30 VDC.

NAZWA MODUŁU Ilość wejść monitorowanych Ilość wyjść monitorowanych Ilość wyjść przekaźnikowych

FI700/M1IN 1

FI700/M1OUT 1

FI700/M1REL 1

FI700/M1IN1OUT 1 1

FI700/M1IN1REL 1 1

FI700/M4IN4REL 4 4

FI700/M4IN2OUT2REL 4 2 2

FI700/M6IN2REL 6 2

FI700/M1CZ Moduł linii bocznej
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