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Η σειρά διευθυνσιοδοτούμενων πινάκων πυρανίχνευσης BSR-100X 
αποτελείται από 3 μοντέλα, BSR-1001, BSR-1002, BSR-1004 (1, 2 και 4 
βρόχων αντίστοιχα), τα οποία μοιράζονται όμοιο χειρισμό, λειτουργίες 
και δυνατότητες. Το συνοδευόμενο λογισμικό υπολογιστή BSR-100X για 
Windows παρέχει επιπλέον λειτουργίες για υπολογισμό των στοιχείων 
της εγκατάστασης, ρύθμιση των παραμέτρων του πίνακα και 
αποθήκευση του αρχείου καταγραφής συμβάντων. 

Όλα τα μοντέλα της σειράς περιλαμβάνουν 4 εξόδους για οδήγηση 
συμβατικών σειρήνων καθώς και ρελέ κατάστασης σφάλματος, 
συναγερμού και βοηθητικό ρελέ. Η εφεδρική λειτουργία παρέχεται μέσω 
2 μπαταριών οξέος μολύβδου 12V, χωρητικότητας 7Ah, 9Ah, 12Ah ή 
15Ah, που επιλέγεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Κάθε βρόχος μπορεί να υποστηρίξει 150 διευθυνσιοδοτούμενες 
συσκευές (ανιχνευτές καπνού, θερμικούς, σειρήνες, μπουτόν, κτλ). 

Όλες οι δυνατότητες και οι λειτουργίες των διευθυνσιοδοτούμενων 
πινάκων πυρανίχνευσης BSR-100X έχουν σχεδιαστεί με βάση τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN54-2 και EN54-4.

Οι πίνακες τις σειράς BSR-100x διαθέτουν εκτεταμένες λειτουργίες και 
δυνατότητες για τον έλεγχο του συστήματος πυρανίχνευσης (όπως 
σειρήνες, ρελέ εξόδων κ.α). Μπορεί να προγραμματιστεί μέσω του 
λογισμικού BSR-100x (για Η/Υ με Windows). Ο προγραμματισμός του 
πίνακα γίνεται πάνω στον ίδιο τον πίνακα είτε από πρόγραμμα του 
υπολογιστή.

Η σειρά αναλογικών διευθυνσιοδοτούμενων πινάκων πυρανίχνευσης 
BSR-100X είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε μεσαίες και μεγάλες 
εγκαταστάσεις όπως πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία και εργοστάσια, 
χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου πινάκων πυρανίχνευσης 
(έως και 4 διασυνδεμένοι πίνακες και έως 8 διασυνδεμένοι 
επαναλήπτες).

Οι επαναλήπτες για τους πίνακες της σειράς BSR-100x παρέχουν στον 
χρήστη την δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών για το χειρισμό 
του συστήματος  αλλά και την προβολή της τρέχουσας κατάστασης 
του πίνακα και των συμβάντων του μέσω του ενσωματωμένου 
πληκτρολογίου και της φωτιζόμενης οθόνης γραφικών.

Στεγανή διευθυνσιοδοτούμενη 
φαροσειρήνα πυρανίχνευσης
με ενσωματωμένο απομονωτή
(Olympia A Protocol) 

BSR-5132/WP

Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν 
πυρανίχνευσης με ενσωματωμένο
απομονωτή (Olympia A Protocol) 

BSR-5136

Διευθυνσιοδοτούμενη διπλή μονάδα 
εισόδου/εξόδου με ενσωματωμένο 
απομονωτή (Olympia A Protocol) 

BSR-8120

Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής
ορατού καπνού και θερμοδιαφορικός
με ενσωματωμένο απομονωτή
(Olympia A Protocol) 

Διευθυνσιοδοτούμενος  ανιχνευτής 
ορατού καπνού με ενσωματωμένο 
απομονωτή (Olympia A Protocol) 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διευθυνσιοδοτούμενος
θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
με ενσωματωμένο απομονωτή
(Olympia A Protocol) 

BSR-6155 BSR-6157 BSR-6160

BSR-1001
BSR-1002
BSR-1004

Διευθυνσιοδοτούμενοι
πίνακες πυρανίχνευσης με
1, 2 ή 4 βρόχους/128 ζώνες 
(Olympia A Protocol) 

Κατανάλωση σε ηρεμία 90μΑ,
σε συναγερμό 2,5mA Κατανάλωση σε ηρεμία 90μΑ,

σε συναγερμό 7,4 έως 35,9mΑ
Μέγιστη ένταση ήχου 101dB

Εξωτερική τροφοδοσία 21,5-28V DC
Κατανάλωση σε ηρεμία 200μΑ,
σε συναγερμό 2,5mA

Κατανάλωση σε ηρεμία 140μΑ,
σε συναγερμό 2,5mA

Ευαισθησία συγκέντρωσης καπνού
ρυθμιζόμενη από 0,107-0,300 
σε βήματα 0,010 dB/m

Κατανάλωση σε ηρεμία 140μΑ,
σε συναγερμό 2,5mA

Ευαισθησία συγκέντρωσης καπνού
ρυθμιζόμενη από 0,107-0,300 
σε βήματα 0,010 dB/m
Κλάση A1R/A2S

Κατανάλωση σε ηρεμία 90μΑ,
σε συναγερμό 2,5mA

Ευαισθησία θερμοκρασίας
ρυθμιζόμενη από 57 έως 90 

oσε βήματα 1,5 C 
Κλάση A1R/A2S

IP42 IP42 IP42

IP20 IP20 IP65

BSR-1000 Πίνακας επαναλήπτης 
για τους πίνακες BSR-100x

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά πινάκων πυρανίχνευσης

BSR-1001
Διευθυνσιοδοτούμενος
Πίνακας Πυρανίχνευσης

1 βρόχου / 128 Ζώνες

Τροφοδοσία δικτύου

BSR-1002
Διευθυνσιοδοτούμενος
Πίνακας Πυρανίχνευσης
2 βρόχων / 128 Ζώνες

BSR-1004
Διευθυνσιοδοτούμενος
Πίνακας Πυρανίχνευσης
4 βρόχων / 128 Ζώνες

Κατανάλωση

Αυτονομία

Κυκλώματα συμβατικών σειρήνων

Έξοδος 24VP

Έξοδος 24VM

Έξοδοι ρελέ

Συνολικό φορτίο

Τύπος Μπαταρίας

Τάση αποκοπής μπαταρίας

Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης μπαταρίας

Μέγιστη εσωτερική αντίσταση μπαταρίας Rimax

Μηχανολογικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές Μπαταρίας

Προστασία περιβλήματος

Υλικό κατασκευής

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)

Βάρος (χωρίς μπαταρίες)

220-240V AC/50-60HZ

130 VA μέγιστη

Μέχρι 72 ώρες (χωρίς φορτία στις εξόδους 24VM και 24VP) ανάλογα με τις μπαταρίες

4 κυκλώματα 24VDC ( ±3VDC) ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και
κομμένη γραμμή(μέγιστο ρεύμα 300mA σε κάθε ένα κύκλωμα). Τερματική

αντίσταση 10ΚΩ στο κάθε ένα

24VDC ( ±3VDC) μόνιμη έξοδος / 300mA max Ελεγχόμενη για βραχυκύκλωμα

24VDC ( ±3VDC) έξοδος που διακόπτεται σε κατάσταση reset 300mA max Ελεγχόμενη για βραχυκύκλωμα

Τρεις επαφές ρελέ κάθε μία με 30VDC και 5A μέγιστο

Το συνολικό ρεύμα του πίνακα (βρόχοι, κυκλώματα σειρήνων, έξοδοι 24P, 24M) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2A

2 μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου 12V / 7-15Ah

20,5V

2A max

1Ω (μεγαλύτερες τιμές δίνουν σφάλμα μπαταρίας)

IP 30

ABS/PC, ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα

355 x 115 x 345 mm

4.08Κgr 4.21Κgr 4.33Κgr

Σύνδεση βάσης ανιχνευτή 
BSR-6155, BSR-6160 και BSR-6157

Σύνδεση  μπουτόν χειροκίνητης 
ενεργοποίησης (MCP) BSR-5136

Σύνδεση  διευθυνσιοδοτούμενης 
σειρήνας βρόχου BSR-5132/WP Σύνδεση  μονάδας εισόδων/εξόδων BSR-8120

Διαστάσεις σε cm
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Διάγραμμα βρόχου

Kυκλώματα βρόχου
Δυνατότητα σύνδεσης έως 

150 σημείων μέγιστο ρεύμα 400mA

Δυνατότητα σύνδεσης έως 
150 σημείων μέγιστο ρεύμα 400mA

στο κάθε βρόχο

Δυνατότητα σύνδεσης έως 
150 σημείων μέγιστο ρεύμα 400mA

στο κάθε βρόχο



Ο πίνακας BSR-2100 είναι διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 
2 και 4 βρόχων με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 8 βρόχους. Ο πίνακας 
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 54-2 και EN 54-
4.  Για τη συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των 
βρόχων που συνδέονται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4.  

Σε κάθε βρόχο του μπορούν να συνδεθούν μέχρι 150 συνολικά σημεία, τα 
οποία μπορεί να είναι όλα συσκευές εισόδου (ανιχνευτές, κομβία), 
συσκευές εξόδου και απομονωτές γραμμής. Όμως σύμφωνα με την 
κανονισμό EN 54-2 o συνολικός αριθμός των συσκευών στον πίνακα 
βρόχων, δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 512.   Για τη 
συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των ανιχνευτών 
και τα σημεία κλήσης που συνδέονται σε ένα πίνακα, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 512. 

 Όλες οι συσκευές που συνδέονται στο βρόχο αποκαλούνται στην οθόνη 
του πίνακα με τον γενικό όρο «ΣΗΜΕΙΑ» και έτσι θα αναφέρονται στο εξής 
και στα κείμενα που ακολουθούν. Κάθε σημείο έχει μια ορισμένη διεύθυνση 
από 1 ως 150 σε κάθε βρόχο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συσκευών που 
μπορεί να συνδεθούν στον βρόχο, θα μιλήσουμε αργότερα πιο 
συγκεκριμένα για αυτές.  Ο  πίνακας  διαθέτει  96  ζώνες και είναι 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως 
πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία και εργοστάσια.   Προσφέρει μια 
εκτεταμένη λίστα ρυθμίσεων και χαρακτηριστικών για τον έλεγχο του 
εξοπλισμού εγκατάστασης και των σειρήνων, οι οποίες μπορούν εύκολα 
να ρυθμιστούν με την χρήση ενός Η/Υ. 

Διευθυνσιοδοτούμενη 
σειρήνα 

Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν 
πυρανίχνευσης 

BSR-5036/A

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα 
εισόδου/εξόδου 

Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής
ορατού καπνού και θερμοδιαφορικός
 

BSR-6057/Α BSR-6060/ΑBSR-6055/A
Διευθυνσιοδοτούμενος  ανιχνευτής 
ορατού καπνού 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διευθυνσιοδοτούμενος
θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 

BSR-8017 BSR-5032

BSR-2104
BSR-2114

Κατανάλωση σε ηρεμία 1mΑ,
σε συναγερμό 1,5mA

Εξωτερική τροφοδοσία 21-28V DC

Μέγιστη ένταση ήχου 87dB

Εξωτερική τροφοδοσία 21-28V DC
Κατανάλωση σε ηρεμία 1mA

Κατανάλωση σε ηρεμία 1mΑ,
σε συναγερμό 1,5mA

Ευαισθησία συγκέντρωσης καπνού
ρυθμιζόμενη 0,120 dB/m

Κατανάλωση σε ηρεμία 1mΑ,
σε συναγερμό 1,5mA

Ευαισθησία συγκέντρωσης καπνού
ρυθμιζόμενη 0,120 dB/m

Κλάση A2S

Κατανάλωση σε ηρεμία 1mΑ,
σε συναγερμό 1,5mA

Περιοχή θερμοκρασίας
λειτουργίας -10ºC έως
55ºC
Κλάση A2R

IP20 IP20 IP20

IP20 IP20 IP42

BSR-2000Πίνακας επαναλήπτης 
για τους πίνακες BSR-100x

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

1010a/01
1010a/02

1010c

1010b/01
1010d/02

Διευθυνσιοδοτούμενοι
πίνακες πυρανίχνευσης με
2 ή 4 βρόχους/96 ζώνες 



Τεχνικά χαρακτηριστικά πινάκων πυρανίχνευσης

BSR-2104
Διευθυνσιοδοτούμενος
Πίνακας Πυρανίχνευσης

2 βρόχου / 96 Ζώνες

BSR-2114
Διευθυνσιοδοτούμενος
Πίνακας Πυρανίχνευσης

4 βρόχων / 96 Ζώνες

220-240V AC/50-60HZ

100 VA

24V μέχρι 200mA (Σε ηρεμία). Σε κάθε βρόχο μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 150 σημεία. 
Κάθε βρόχος προστατεύεται με επανερχόμενη ασφάλεια. Για τη συμμόρφωση με την έγκριση
της LPCB, ο μέγιστος αριθμός των ανιχνευτών και τα σημεία κλήσης που συνδέονται σε ένα

πίνακα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 512.

4 κυκλώματα 24V/500mA, ελεγχόμενα για κομμένη γραμμή και βραχυκύκλωμα. Κάθε έξοδος
προστατεύεται με επανερχόμενη ασφάλεια. 

24VDC (+- 3VDC) συνεχείς έξοδος με μέγιστο ρεύμα 0,5Α.
Κάθε έξοδος προστατεύεται με επανερχόμενη ασφάλεια.

Ανοικτού συλλέκτη (μέγιστη  30VDC/6mA)

Το συνολικό φορτίο ( βρόχοι, σειρήνες, έξοδοι VOUT, ρελέ ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 2Α.
Imax.a=Imax.b= 2A.

IP 30

Ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα

480 x 410 x 154 mm

7Κgr 7,2Κgr

Τροφοδοσία

Κατανάλωση

Κύκλωμα βρόχου

Κυκλώματα σειρήνων

Έξοδοι Vout

Έξοδος Fault

Έξοδος Alarm

Συνολικό φορτίο

Μηχανολογικά χαρακτηριστικά

Προστασία περιβλήματος

Υλικό κατασκευής

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)

Βάρος

Ανοικτού συλλέκτη (μέγιστη  30VDC/6mA)

PRESS HERE
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Η οικογένεια περιλαμβάνει 3 πίνακες (8, 12 και 16 ζωνών) με 
ομοιόμορφο τρόπο χειρισμού και ενδείξεις. Διαθέτουν 2 εξόδους για 
σ ε ι ρ ή ν ε ς ,  ρ ε λ έ  σ υ ν α γ ε ρ μ ο ύ ,  ρ ε λ έ  σ φ ά λ μ α τ ο ς  κ α ι  
προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ. 

Για την λειτουργία τους απαιτούνται 2 μπαταρίες Α-986 (12V/7Ah). 
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 μπαταρίες Α-961 
(12V/9Ah) για μεγαλύτερη αυτονομία.

Πιο αναλυτικά ο πίνακας BS-1638 έχει 8 ζώνες, ο πίνακας BS-1642 έχει 
12 ζώνες και τέλος ο πίνακας BS-1646 έχει 16 ζώνες.

Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4.

Οι πίνακες μπορεί να έχουν μέχρι 16 ζώνες και είναι κατάλληλοι για 
τοποθέτηση σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως πολυκαταστήματα, 
ξενοδοχεία και εργοστάσια.

Προσφέρουν μια εκτεταμένη λίστα ρυθμίσεων και χαρακτηριστικών 
για τον έλεγχο του εξοπλισμού εγκατάστασης και των σειρήνων, οι 
οποίες μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν με την χρήση ενός Η/Υ μέσω 
Ethernet.

Κομβίο (μπουτόν) 
πυρανίχνευσης

BS-536

Φαροσειρήνα

BS-531

BS-657 BS-660BS-655

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

BS-1638
BS-1642
BS-1646

Συμβατικοί πίνακες 
πυρανίχνευσης 
8, 12 και 16 ζωνών 

Κατανάλωση σε 
ενεργοποίηση 8-30mA
Αντίσταση συναγερμού 470Ω

Έξοδος ήχου στο 
1 μέτρο 88dB

Μέγιστη κατανάλωση 40mA

IP20

IP42 IP42C IP20

Οπτικός ανιχνευτής καπνού

Ευαισθησία 0.120dB/m

Oπτικός ανιχνευτής καπνού 
και θερμικού ορίου

Ευαισθησία 0.120dB/m και 58-62°C
Κλάση A2S

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

IP20 IP20

Κλάση A2R

Φαροσειρήνα

BS-531/1 & BS-531/1/WP

Έξοδος ήχου στο 
1 μέτρο 94dB (sound effect 1)

Μέγιστη κατανάλωση 1,2W

1010c/01

Κυτίο στεγανοποίησης
για κομβίο (μπουτόν)
πυρανίχνευσης

BOX-530

IP65
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Τεχνικά χαρακτηριστικά πινάκων πυρανίχνευσης

BS-1638
Συμβατικός

Πίνακας Πυρανίχνευσης
8 ζωνών

Τροφοδοσία δικτύου

BS-1642
Συμβατικός

Πίνακας Πυρανίχνευσης
12 ζωνών

BS-1646
Συμβατικός

Πίνακας Πυρανίχνευσης
16 ζωνών

Κατανάλωση

Αυτονομία

Κυκλώματα συναγερμού

Έξοδος 24P

Έξοδος 24M

Έξοδοι ρελέ

Συνολικό φορτίο

Τύπος Μπαταρίας

Τάση αποκοπής μπαταρίας

Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης μπαταρίας

Μέγιστη εσωτερική αντίσταση μπαταρίας Rimax

Μηχανολογικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές Μπαταρίας

Προστασία περιβλήματος

Υλικό κατασκευής

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)

Βάρος (χωρίς μπαταρίες)

220-240V AC/50-60HZ

100 VA

72 ώρες με 2 μπαταρίες 12V/7Ah , Imax a=Imax b=1A, Imin=60mA

24VDC ( ±3VDC) μόνιμη έξοδος με μέγιστο ρεύμα εξόδου 0.3 A η έξοδος
προστατεύεται από μία επαναφερόμενη ηλεκτρονική ασφάλεια.

24VDC ( ±3VDC) έξοδος που διακόπτεται σε κατάσταση reset με μέγιστο ρεύμα εξόδου 0.3 A

Τρεις επαφές ρελέ κάθε μία με τιμή 30V DC και 5A μέγιστο.
Όλα τα ρελέ εξόδου πρέπει να προστατευθούν από ασφάλειες με την ίδια τιμή.

Το συνολικό ρεύμα εξόδου (κυκλώματα ζώνες, κύκλωμα σειρήνας, έξοδοι 24P, 24M) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1A

2 μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου 12V / 7Ah

21V

1A

1Ohm

IP 30

ABS – polycarbonate, ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα

345 x 106 x 348 mm

3740gr 3780gr 3820gr

2 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή
(μέγιστο ρεύμα 300mA σε κάθε ένα κύκλωμα). 

Σύνδεση 4 βάσεων ανιχνευτών στη ζώνη 1.

Σύνδεση 2 βάσεων ανιχνευτών στη ζώνη 1 και 2 μπουτόν πυρανίχνευσης.

Σύνδεση  3  ανιχνευτών  αερίων  BS-685 ή BS-686.

Σύνδεση σειρήνων στον πίνακα
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

www.olympia-electronics.com ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001


