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 adresowalny (FDnet)    
     
     

� Sygnalizator o 11 programowalnych sygnałach d�wi�kowych, 2 programowal-
nych poziomach aktywacji 

� Gło�no�� do 99 dBA, regulowana 3 - stopniowo 
� Sygnalizator optyczny z zaprogramowan� sekwencj� błyskow�, tryb błyskania 

regulowany (FS20, od wersji MP1.2) 
� Zasilanie i komunikacja poprzez FDnet 
� Kompatybilny z gniazdem adresowalnym 
� Mo�liwo�� u�ywania dost�pnych akcesoriów gniazd 
� Monitorowanie statusu urz�dzenia (FS20, od wersji MP1.2) 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego. 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu. 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów. 
 
� Charakterystyka 
– Zasilanie poprzez FDnet, nie jest wymagane �adne dodatkowe zasilanie 
– Zabezpieczona elektronika, komponenty wysokiej jako�ci 
– Wbudowany izolator zwar� 
– Regulowana intensywno�� d�wi�ku i typ d�wi�ku 
– Regulowany tryb błyskania (FS20, od wersji MP1.2) 
– Zaciski podł�czeniowe bez �rub 
– Bardzo niski pobór pr�du 
– Okresowy test cz��ci akustycznej (niesłyszalny) 
– Monitorowanie stanu urz�dzenia (FS20, od wersji MP1.2) 

Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, FDS229-A  

� Funkcje 
– Alarmowanie akustyczne i optyczne w przypadku po�aru, z łatwo rozpoznawalnym 

sygnałem o zagro�eniu 
– D�wi�k jest zsynchronizowany ze wszystkimi sygnalizatorami d�wi�kowymi FDS221 i 

sygnalizatorami w gniazdach FDSB291 zamontowanymi na tej samej linii dozorowej 
(FDnet) 

– Tryb błyskania 
– Sygnalizator optyczny błyska zawsze, gdy aktywny jest sygnalizator akust.  
– Sygnalizatory akustyczny i optyczny uruchamiane s� oddzielnie (FS20,  MP1.2) 

� Przeznaczenie 
– Drogi ewakuacyjne 
– Korytarze 
– Klatki schodowe 

Monta� 

– Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229-R, FDS229-A jest wkładany bezpo�red-
nio w gniazdo i montowany na �cianach lub sufitach. 

– Przygotowany do okablowania podtynkowego 
– W przypadku okablowania natynkowego, je�li przewody maj� �rednic� powy�ej 

6 mm, w innym wypadku niezb�dny jest dodatkowo adapter FDB291 lub adapter dla 
�rodowiska wilgotnego FDB293. 

 
FDB221, FDB221-AA gniazdo 

czujki adresowalne 
lub FDB222 gniazdo czujki adreso-

walne, płaskie 
FDBZ295 uszczelka i FDB221 gniaz-

do czujki adresowalne płaskie 
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Wymiary 

FDS229-R, FDS229-A bez gniazda 
 
 
Wysoko�� z  FDB221 = 52.5 mm 
Wysoko�� z  FDB222 = 47.5 mm 
 

Ø 100

43

  

Dane techniczne 

Napi�cie pracy 12… 33 VDC 
Pr�d w stanie spoczynku 
– Aktywacja sygnalizatora akustycznego 
– Aktywacja sygnalizatora optycznego 
– Aktywacja obu sygnalizatorów 

250 �A 
3,5 mA 
3,5 mA 
7, 0 mA 

 Liczba d�wi�ków 11 
2 poziomy aktywacji 
3 poziomy d�wi�ku 

 Gło�no�� 80... 99 dBA 
 Liczba wzorów błyskania 1 (przerywany) 
 	wiatło�� (jedn.: kandela, cd) przy 32 VDC 

(zale�nie od k�ta patrzenia −30… +30 °): 
– czerwony 
– pomara�czowy 

 
 
1.27… 3.2 cd 
1.1… 2.8 cd 

 Zewn. wska�nik zadziałania (AI) 2 
 Temperatura pracy 

– FDS229-R (czerwony) 
– FDS229-A (pomara�czowy) 

 
-25... +65 °C 
-25... +55 °C 

 Temperatura składowania -30... +75 °C 
 Wilgotno�� 
95 % wzgl. 
 Protokół komunikacyjny FDnet 
 Zaciski poł�czeniowe w gnie�dzie 
 Kolor 

– FDS229-R 
– FDS229-A 

 
Prze�roczysty czerwony 
Prze�roczysty pomara�czowy 

 Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 z  
 – gniazdem FDB221 lub FDB222 

– adapterem gniazdaFDB291 
Monta� na �cianie a przewody od 
dołu –> IP43, inny monta� IP42 

 – gniazdem FDB221 i uszczelk� FDBZ295 IP44 
 – adapterem do �rodowiska wilgotnego 

FDB293 
IP54 

 Normy EN54-3, EN54-17 
FDS229-R FDS229-A 
G207156 G207156 

 Certyfikaty 
– VdS 
– LPCB 126ar/01 126ar/02 

 Kompatybilno�� FDnet FS20 
 System Zarz�dzania Jako�ci� Siemens Standard SN 36350 

 



 

Siemens Sp. z o.o. 
Zarz�d: Peter Baudrexl 
Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski 
Bran�a Building Technologies; Dyrektor: Marek Bielski 

ul. �upnicza 11 
03-821 Warszawa 
Polska 

Tel.: +48 228709000 
Fax: +48 228709009 
www.siemens.pl 

Siedziba spółki: ul. �upnicza 11, 03-821 Warszawa, S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy,: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�do-
wego, Nr KRS 0000031854 
Wysoko�� kapitału spółki: 208.469.300,- PLN, WEEE E0005030W, NIP: 526-03-02-870 
  Dane i konstrukcja mog� ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Dost�pno�� wyrobów mo�e ulec zmianie. 

Dokument nr A6V10067776_h_pl  Instrukcja FD20 

Wydanie 05.2009  Sekcja 6 

 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Waga 
 FDS221-R A5Q00023093 Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony 0.130 kg 
 FDS221-W A5Q00023092 Sygnalizator akustyczno-optyczny pomara�-

czowy 
0.130 kg 

 FDBZ295 S54319-F10-A1 Element uszczelniaj�cy 0.030 kg 
 
Informacje o gniazdach i akcesoriach do gniazd - dokument007775 
Przegl�d wyposa�enia – dokument 008164 
Kompatybilno�� systemowa – dokument 008331 
 


