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Røgdetektor

BSG-SMO
Røgdetektor efter Tyndall-effektprincippet
Registrerer ulmende brande og brande med flammer og røgudvikling
Uden radioaktive kilder
Overvågning af op til 60 m2

Afgivelse af alarmer og statussignal via smart-house
Funktionsspændingsforsyning via smart-house bus
Mulighed for at bruge røgdetektoren som alarmgiver for andre detektorer såsom
gas, vand og indbrud via smart-house
Batteri-backup hvis smart-house forbindelsen afbrydes
Akustisk alarm > 85db

Løbende overvågning af sensorfølsomhed via smart-house

Forsyning Forsynet via smart-house

Strømforbrug typ. 2,5 mA
Batteristrømforbrug 20 µA

Spændingsforsyning 9 VDC

Strømforbrug
når alarmen er aktiv 10 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Bestillingsnr. BSG-SMO

TYPEVALG

Kanalprogrammering Via BGP-COD-BAT og special-
kabel GAP-TPH-CAB

Kanalfordeling
Ind-/udgang nr. 1 Alarmsignal.

Vælg mellem aktiv high eller
aktiv low sensor. Se datablad
for BGP-COD-BAT om brug af
denne mulighed.

Ind-/udgang nr. 2 Overvågning af sensor (Tamper
/ tilstedeværelse). Signalet er
altid aktivt hvis OK, ellers
inaktivt.

Ind-/udgang nr. 3 Overvågning af batteri-spæn-
ding.
Ved lav spænding bliver
signalet aktivt.

Ind-/udgang nr. 4 Overvågning af sensor sensiti-
vity.
Signalet bliver aktivt hvis sen-
sor bliver snavset.

Ind-/udgang nr. 5 Forced alarm.
Røgsensor kan benyttes som
alarmgiver fra f.eks. vand, gas
og indbrudsalarm.

Fail-Safe mode Hvis smart-house forbindelsen
afbrydes vil røgdetektoren sta-
dig virke, dog som en almin-
delig røgdetektor.

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Indikation Rød lysdiode (kort blink én
gang for hver 42 sek.
(statussignal): Røgdetektoren er
OK.
Kort blink for hver 0,5 sek.:
alarm.
Rød blink (42 sek) og bip sam-
tidig = lav batteri-spænding.
Rød blink (42 sek) og bip asyn-
kront = snavset.

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 43
Driftstemperatur 0° til +50° C
Lagertemperatur -5° til +85° C

Overholder kravene i ISO 12239

Tilslutning Skrueterminaler
Ledningsdiameter: 0,4-1,5 mm
Se ledningsdiagrammer

Hus Til montering under lofter.
Dimensioner Ø 100 x 51 mm
Materiale ABS
Farve Hvid

Lydniveau > 85 dba / 3 m

Batteri IEC 6LR 61

Middellevetid batteri 2 år

Alarmvisning Akustisk og optisk

Vds-godkendelse G202055

Detektor Optisk (Tyndall-effekt)

Reaktionsniveau Ifølge EN 12239 (95)

INDGANGSSPECIFIKATIONER
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Røgdetektor
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FORBINDELSESOVERSIGT OG BESKRIVELSE

DIMENSIONER
Programmeringskabel til BGP-COD-BAT GAP-TPH-CAB

TILBEHØR

For at opnå minimumbeskyttelse skal der monteres én BSG-SMO foran
hvert soveområde eller hver etage. Der opnås bedre beskyttelse, hvis
der er én røgdetektor i hvert rum (undtagen i køkken og badeværelse
– i disse rum kan dampudvikling forårsage fejlalarmer).

Ved anvendelse af BSG-SMO skal følgende tages i betragtning:
• Rummene må have et gulvareal på op til 60 m2 og en loftshøjde på
op til 6 m

• Gangarealer og smalle korridorer må have en bredde på op til 3 m
og en længde på op til 15 m

• Monteringsstedet skal være så tæt som muligt på rummets midte
• Der skal være en afstand på mindst 0,5 m til vægge og møbler

BSG-SMO må IKKE monteres følgende steder:
• I nærheden af ventilationskanaler eller områder, hvor det trækker
kraftigt

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

• Direkte i toppunktet af tilspidsede lofter (der skal holdes en minimu-
mafstand på 30 cm til toppunktet)

• I rum, hvor der under normale omstændigheder forefindes meget
damp, støv eller røg (f.eks. værksteder, badeværelser og vaskerum)

Sammenkobling af flere røgalarmer
Det er muligt at koble flere røgalarmer sammen, således at alarmsig-
nalet fra én alarm sendes videre til alle øvrige tilsluttede alarmer. Røg-
alarmerne parallelforbindes ved hjælp af et 2-lederkabel.

Obs: Vær sikker på, at det samlede effektforbrug ikke overstiger kanal-
generatorens ved sammenkobling af røgalarmerne. Brug et backup-bat-
teri for at undgå spændingsfald i smart-house bussen ved sam-
menkobling.

Switch = 0
Normal position.
Hvis batteri udtages, melder røgalarmen - Low bat.

Switch = 1
Bypass of “Low bat” melding.
Røgmelderen giver ikke alarm for “Low bat” hvis batteriet udtages.

Programmering
I/O-adressen og passiv/ aktiv-alarmen kan programmeres ved hjælp af
BGP-COD-BAT, med GAP-THP-CAB-kablet.
Ved udfald af smart-house signalet går outputtet til den forud
definerede fejlpolaritet.

Info:Ved opsætning af røgmelder (udskiftning af batteri) skal man være
opmærksom på følgende:
- Check at lille print er korrekt isat multistik og at 2 polet stik** er isat
printet.

- Røgmelderen afprøves (tryk på test knap), når den er opsat i sin holder
i loft.
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**Se info


