
Adresowalny Ręczny Ostrzegacz Pożarowy wewnętrzny

Adresowalny ręczny ostrzegacz 
pożarowy MCP820 jest urządzeniem 
przeznaczonym do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie monitoruje i sygnalizuje stan położenia 
styku wewnętrznego przełącznika, który jest 
aktywowany poprzez zbicie szklanej szybki 
ostrzegacza. Jakakolwiek zmiana stanu położenia 
przełącznika jest natychmiast sygnalizowana przez 
centralę sygnalizacji pożarowej.

W urządzenie MCP820 wbudowano izolator zwarć, 
który monitoruje stan okablowania pętli dozorowej. 
Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP820 spełnia 
wymagania norm EN54-11 i EN54-17.

Konstrukcja mechaniczna
Korpus urządzenia składa się z kombinowanego 
mechanizmu testowania, resetowania i zwalniania 
pokrywy, głównego zespołu urządzenia oraz obudowy. 
Są to elementy, które podtrzymują szklaną szybkę 
przeznaczoną do rozbicia. Dwukolorowa dioda LED 
stanu urządzenia, znajduje się na froncie obudowy.

Montaż
Ostrzegacz ten nie jest przystosowany do montażu na 
zewnątrz budynków.

Działanie
W ostrzegaczu MCP820 znajduje się przełącznik 
dociskowy, który zostaje aktywowany po rozbiciu 
szklanej szybki urządzenia. Kiedy centrala odpytuje 
urządzenie o jego adres, ostrzegacz wysyła sygnał 
o stanie położenia przełącznika dociskowego 
do centrali. Dioda LED znajdująca się na froncie 
urządzenia w stanie dozorowania jest wyłączona. 
Rozbicie szklanej szybki powoduje zaświecenie diody 
na stałe, do momentu wymiany szybki na nową. W 
sytuacji alarmowej dioda LED świeci na czerwono, 
sygnalizując stan „ALARM”.

Charakterystyka
• Interfejs komunikacyjny w technologii MZX systemów 

sygnalizacji pożarowej
• Certyfikat zgodności z normą EN54-13
• Wbudowany izolator zwarć eliminuje konieczność 

instalowania oddzielnego urządzenia tego rodzaju
• Zredukowane koszty instalacji
• Spełnia wymagania norm EN54-11 i EN54-17

MCP820      

Ostrzegacz jest resetowalny. Można go przetestować 
w dowolnym momencie za pomocą dołączonego, 
specjalnego klucza testowego. Aby przetestować 
urządzenie, należy wsunąć klucz testowy na całą jego 
długość do otworu w spodniej części obudowy, pociągnąć 
w dół i wyjąć, zwalniając w ten sposób spodnią cześć 
korpusu ostrzegacza i uwalniając szklaną szybkę. Aby 
zresetować ostrzegacz, należy wsunąć spodnią część 
korpusu w górę, dopóki nie zostanie zablokowana w 
miejscu normalnego położenia. Jeśli w pętli dozorowej 
przyległej do urządzenia MCP820 dojdzie do zwarcia, 
nastąpi włączenie wbudowanego izolatora zwarć, który 
odetnie zwarty odcinek pętli. Dioda LED zaświeci się na 
żółto, sygnalizując aktywację izolatora. Jej stan utrzyma się 
do momentu usunięcia zwarcia.
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Parametr Wartość
Materiał obudowy Uniepalnione tworzywo ABS
Warunki środowiskowe Do zastosowań wewnętrznych
Temperatura robocza Od -10 do +55oC
Temperatura przechowywania Od -30 do +70oC
Wilgotność robocza Do 95% bez kondensacji
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 93 x 89 x 27,5 mm
Masa 110 g (bez puszki
Wymagania montażowe Montaż nawierzchniowy / podtynkowy
Certyfikaty Zgodność z normą EN50130-4 dla następujących zakresów: zakłócenia 

przewodzenia, odporność na promieniowanie, wyładowania elektrostatyczne, 
szybkie zakłócenia i wolne przepływy energii o dużym natężeniu emisji wg. 
dyrektywy EN61000-6-3 (CPD) zgodnie z wymaganiami:
– EN 54-11:2001+A1:2006 dla Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych
– EN 54-17:2005 dla izolatorów zwarć

Tabela 1 zawiera charakterystykę techniczną urządzenia

abela 2 zawiera informacje na temat podłączeń.

Opis Oznaczenie Uwagi
Interfejs pętli 1 L+ IN

2 L- Lewa
3 L+ OUT
4 L- Prawa

Dane dotyczące zamawiania

514.800.611   Ręczny Ostrzegacz Pożarowy MCP820
515.001.119   Zapasowa szybka do MCP wg. EN54-11   
  (opakowanie 5 szt.)
515.001.021  Puszka montażowa do ROPa

Rys. 2 Widok z tyłu urządzenia MCP820 i informacje na temat 
oprzewodowania

1 – pomocniczy port programowania
2 – przewód do programowania urządzenia
3 – wejście pętli do Loop+IN
4 – wejście pętli do Loop- (lewa)
5 – wyjście pętli z Loop+Out
6 – wyjście pętli z Loop- (prawa)

ZETTLER to wiodąca marka w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej na rynku europejskim. Linia produktów sygnalizacji pożarowej firmy ZETTLER obejmuje 
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