
Optyczna liniowa czujka dymu TheFireBeam Protection System Xtra - z napędzaną silnikiem głowicą, 

która potrafi się sama pozycjonować oraz korygować położenie w sposób ciągły zapobiegając w ten sposób 

rozstrojeniu wywołanemu przez ruchy budynku. Urządzenie może być sterowane i dostrajane z nisko 

umiejscowionego wydzielonego modułu sterownika. W skład zestawu systemowego wchodzi głowica z 

silnikiem a ponadto nadajnik i odbiornik podczerwieni, reflektor pryzmatyczny jak również sterownik 

naziemny. 

Użycie reflektora pryzmatycznego i metody odbitego strumienia pozwala na analizę stopnia zadymienia 

oraz weryfikacji hipotezy stanu alarmu pożarowego po porównaniu wyniku pomiaru natężenia strumienia 

światła pochłoniętego z wcześniej zaprogramowana wartością progową. Sterownik używany jest do operacji 

dostrojenia i pozostaje dostępny na niewielkiej wysokości - bez konieczności użycia w tym celu 

drabiny. 

Standardowy system zapewnia zasięg od 7 do 70 metrów – bez konieczności stosowania dodatkowych 

reflektorów, są dostępne również i dwa dalsze zasięgi: od 70 do 140 metrów z zastosowaniem 4 

reflektorów oraz ostatni od 140 do 160 metrów wymagający 9 reflektorów. 

Pozycjonowanie: Procedura pozycjonowania bariery jest bardzo łatwa. Po prostu należy ustawić barierę w 

ten sposób, aby wiązka promieniowania była skierowana bezpośrednio w środek geometryczny reflektora. 

Progi czułości: czułość bariery jest w pełni regulowana w zakresie od 25 do 50%. 

Kompensacja zanieczyszczenia: bariera automatycznie skompensuje wpływ poziomu zabrudzenia obiektywu. 

Na wyświetlaczu LCD można sprawdzić aktualny stan zabrudzenia oraz komunikat zalecający oczyszczenie 

obiektywu gdy jest to konieczne. 

Czas wykrycia pożaru i wykrycia usterki: czas zwłoki po detekcji pożaru może być ustawiany co 1 sekundę z 

dostępnego przedziału wartości pomiędzy 1 a 30 sekund, a czas zwłoki po wykryciu usterki może zostać 

wybrany z przedziału pomiędzy 1 a 60 sekund. 

Zmiana trybu zatrzasku: przekaźnik bariery może być ustawiony do pracy w trybie zatrzasku na 

okoliczność stanu alarmu lub też jako autoresetowalny - w zależności od indywidualnych wymagań. 

Włączenie i wyłączenie: Jeśli chcemy możemy barierę wyłączyć. Jeśli zapomnimy włączyć ją ponownie to po 8 

godzinach sama rozpocznie normalną pracę (o ile pozostaje przez cały czas zasilana) 

Test: bariera może być testowana ze sterownika w trybie standardowego rutynowego sprawdzenia 

IP65: Stopień ochrony IP 65 - co pozwala na stosowanie czujki w trudnych warunkach środowiskowych.  

 
Reflektor pryzmatyczny 

 
Płyta montażowa 

 
Sterownik 

 
Liniowa czujka dymu THEFIREBEAM Protection System Xtra 

Płyta BDHADAPT głowicy lub reflektora jest stosowana, jeżeli ściana budynku do której 

mocujemy urządzenie nie jest wystarczająco płaska 

Uchylny uchwyt FB-BRACKET będzie natomiast niezbędny dla przypadku wzajemnie 

niepłaskorównoległego umiejscowienia płaszczyzn czołowych głowicy czujki i reflektora – 

zwłaszcza kiedy odchylenie płaskorównoległości będzie większe od 15 °. 

Obudowa biała z tworzywa ABS UL94  

Stopień ochrony IP65 



Temperatura pracy od -15°C / +55°C 

Czas zwłoki po detekcji usterki regulowany od 2 do 60 sekund 

Czas zwłoki po detekcji pożaru regulowany od 2 do 30 sekund 

Natężenie prądu w stanie dozoru 3,5 mA 

Natężenie prądu w stanie alarmu 3,5 mA 

Czułość detekcji regulowana od 25% do 50% 

Napięcie zasilające 12 / 30 VDC 

Brak opcji zatrzasku stanu alarmu pożarowego 

Obciążalność prądowa przekaźnika stanu usterki 2A @ 30 V 

Obciążalność prądowa przekaźnika stanu alarmu 2A @ 30 V 

Wymiary czujki (SxWxG) 155x180x137 mm 

Masa czujki 1,1 kg; kontrolera 0.55 kg 

 


