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INSTRUKCJA INSTALACJI

Procedura resetowania ROP
Włóż dostarczony plastikowy klucz do wejścia (Rysunek 1), obróć o 90° i 
ciągnij go aż ostrzegacz pożarowy zostanie przywrócony do pierwotnego 
położenia.
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RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY 

PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy
Dopuszczalna wilgotność względna

Wymiary zewnętrzne
Materiał konstrukcyjny

Masa
Gwarancja

Napięcie pracy
Prąd alarmowania
Opornik alarmowy

Typ (kategoria środowiskowa)
Przeznaczenie

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę

Produkowany zgodnie z

A
wewnętrzny

10-30V DC

470ohms
8-30mA

Bayblend FR3010

IP 20
EN 54-11

-10 do 70 Co

do 95% 

2 lata

98 x 94 x 58 mm
180gr.

 BS-536

INFORMACJE OGÓLNE
ROP BS-536 to przycisk alarmowy systemu 
sygnalizacji pożarowej. Ostrzegacz pożarowy jest 
używany do ręcznego/manualnego aktywowania 
systemu alarmowego po zauważeniu pożaru. 
Istotne jest, że współpracuje detektorami.
Korzystanie z ROP jest bardzo proste. Wszystko 
co należy zrobić to wcisnąć przezroczystą, 
plastikową szybkę na wysokości przycisku (w jej 
centralnym punkcie), a ostrzegacz pożarowy 
automatycznie uruchomi system alarmowy. 
Przezroczysta, plastikowa szybka ROP BS-536  
nie pęka i może być przywrócona do swojego 
położenia początkowego przy użyciu specjalnego 
klucza z tworzywa sztucznego, który jest 
dołączony do urządzenia. W ten sposób można 
przeprowadzić test określonego ostrzegacza 
pożarowego jak również konserwację centrali 
sygnalizacji pożarowej. ROP BS-536 jest 
używany jako sygnał do ewakuacji z budynku w 
przypadku pożaru.  W każdym systemie 
sygnalizacji pożarowej należy umieścić co 
najmniej jeden ostrzegacz pożarowy obok centrali 
sygnalizacji pożarowej a resztę w miejscu łatwo 
dostępnym, dobrze widocznym, głównie w 
korytarzach i przy wyjściach ewakuacyjnych z 
budynku.

Instalowanie I podłączenie
1. Po pierwsze odkręć śruby (1) i zdejmij czołową 
plastikową pokrywę obudowy (korpus).
2. Usuń ostrożnie wewnętrzną część urządzenia 
a następnie zamontuj podstawę obudowy do 
podłoża używając otworów A-A lub B-B.
3. Podczas instalowania ostrzegacza BS-536 
należy zwrócić uwagę, aby odległość pomiędzy 

dwoma urządzeniami nie przekraczała 30 m, a 
wszystkie przyciski powinny być umieszczone na 
wysokości około 1,4 m od podłogi (Rysunek 1)
4. Wewnątrz ostrzegacza pożarowego znajdują się 
cztery specjalne listwy zaciskowe z oznaczeniami 
IN (wejście) i OUT (wyjście) wykorzystywane do 
podłączenia przewodów. Połączenie realizowane 
jest bezpośrednio do linii dozorowej centrali 
sygnalizacji pożarowej niezależnie od polaryzacji. 
Jeżeli w strefie jest więcej niż jeden ROP, wówczas 
powinny być połączone równolegle. Jeżeli w danej 
strefie są detektory, wówczas ostrzegacz 
pożarowy należy podłączyć równolegle do 
detektorów.  Jeżel i  ostatnim urządzeniem 
instalowanym w liniach dozorowych jest ostrzega 
pożarowy wówczas należy umieścić w jego 
wnętrzu opornik (rezystor). Rysunek 4 pokazuje 
połączenie pomiędzy dwoma ostrzegaczami 
pożarowymi i detektorem do strefy centrali 
wykrywania pożaru. Rysunek ten (4) pokazuje 
również podłączenie rezystora w ostatnim 
urządzeniu w danej strefie.
5. Ponownie zamontuj elementy ROP które zostały 
usunięte podczas poprzednich etapów montażu, 
następnie urządzenie jest gotowe do pracy.

Wejście plastikowego klucza
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Dziękujemy za zaufanie dla naszych produktόw
Olympia Electronics -  Europejski producent

Certyfikaty
Ręczny ostrzegacz pożarowy BS-536 jest 
certyfikowany przez EVPU i LPCB (1010c/01). 
Ponadto EVPU prowadzi kontrolę warunków 
produkcji w ramach nadzoru nad certyfikatem 
CPD o numerze:

GWARANCJA
Olympia Electronics gwarantuje dobrą jakość, odpowiedni stan, oraz poprawną pracę jej produktów. Okres 
gwarancji opisany jest w oficjalnym katalogu firmy oraz w instrukcji technicznej dołączonej do każdego 
produktu. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku niezastosowania się do technicznych instrukcji 
podanych przez firmę, modyfikacji produktu lub naprawy i eksploatacji produktu przez osoby trzecie, chyba że 
OLYMPIA ELECTRONICS udzieliła na to pisemnego pozwolenia.
OLYMPIA ELECTRONICS zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany zwróconych produktów. Oraz do 
obciążenia lub nie opłatą klienta, w zależności od rodzaju defektu.
OLYMPIA ELECTRONICS zastrzega sobie również prawo do obarczenia klienta opłatą za koszty wysyłki.
SIEDZIBA GŁÓWNA
72nd km. Ο.N.R. Thessaloniki-Κaterini
P.C. 60300 P.O. Box 06 ginio Gre Ε cja
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr
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