
420-as sorozatú aspirációs füstérzékelők 
A nagyon korai észlelést igénylő speciális környezetekhez 
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Az aspirációs füstérzékelő rendszerek működése

Az aspirációs füstérzékelő rendszerek modulárisak, így könnyen alkalmazhatóak 
egyedi épületek és potenciálisan tűzeseti kockázatokkal bíró környezetek sajátos 
feltételei mellett is. A két fő komponens a következő: a megfigyelt területen 
található a mintavételi csövek, valamint a tetszőleges helyen elhelyezhető 
érzékelőegységek.

Az érzékelő vákuumot generál a mintavételi csövekben, hogy így biztosítsa 
a megfigyelt területekről történő folyamatos levegőbeszívást. Ezeket az aktívan 
kapott levegőmintákat átvezetik egy, az érzékelési kamrában található precíziós 
optikai érzékelőn, amely a füstrészecskék jelenlétét ellenőrzi. 

Aspirációs füstérzékelők:  
Egy biztos beruházás a tűzesetek ellen 

Pirolízis fázis
Emberek számára alig 

érzékelhető füst

A parázsló égés fázisa
Lassan terjengő füst

Nyílt tűz
Füst és hő gyors terjedése

Füstsűrűség

Korai tűzjelzés az aspirációs füstérzékelő rendszerekkel

Az észlelési tartomány aspirációs füstérzékelő rendszerrel

Az észlelési tartomány aspirációs 
füstérzékelő rendszer nélkül

Idő

Gondoskodjon befektetései aktív védelméről a Bosch 
aspirációs füstérzékelő rendszerével
Egy tűzjelző rendszerbe való befektetés a leghatékonyabb 
lépés vállalata biztonságáért. Védje vállalatát, alkalmazottait 
és vagyontárgyait a Bosch technológiájával.

Megoldás egy alábecsült problémára
A statisztikák alapján egyes országokban 
minden második másodpercben tűz üt ki valahol. 
A következmények pusztítóak lehetnek, és még 
a biztosítás sem jelenthet valós segítséget. 
Az egyetlen megoldás a tűz lehető legkoraibb 
észlelése, hogy még annak terjedése, és a 
kár bekövetkezte előtt meg lehessen tenni 
a szükséges lépéseket. A hagyományos tűzjelzők 
nem észlelik a tüzet egészen addig, amíg az 
nem kezd parázslani, vagy akár nyílt lánggal 
égni. Akkor azonban már gondot jelenthet a tűz 
eloltása. Ebben rejlik az aspirációs füstérzékelő 
rendszerek nagy előnye, mivel azok már 
a kezdődő tüzet is észlelik, gondoskodva 
az igen korai riasztásról.

Egy intelligens jelfeldolgozó processzor 
elemzi a mért adatokat, és eldönti, hogy azok 
megegyeznek-e valamilyen tipikus, tűzesetekre 
jellemző mintával. A téves riasztásokat okozó 
környezeti hatásokat a rendszer kiszűri.
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Az aspirációs füstérzékelő  
rendszerek előnyei

Rendkívül megbízható, korai észlelés: 
A kezdődő tüzet is érzékeli (már a „pirolízis” fázisában). A rendkívül megbízható érzékelők még a látható füst 
megjelenése előtt észlelik a tüzet, a legtöbb esetben így akadályozva meg a jelentős károk bekövetkezését.

A téves riasztások minimálisra csökkentése 
Az aspirációs füstérzékelő rendszerek intelligens jelfeldolgozása jelentősen csökkenti a tipikusan téves 
riasztásokat okozó környezeti faktorok, mint pl. a por, a huzat és az elektromos interferencia zavaró hatását. 
Ezáltal növekszik a rendszer érzékenysége, és megbízhatóbbá válik a működés, még az olyan, kihívást jelentő 
körülmények között is, mint pl. a magas mennyezet, extrém hőmérsékleti jellemzők, kosz vagy nedvesség.

Rugalmasság az elhelyezés és a karbantartás terén 
Az érzékelőegységek külsőleg is telepíthetők álpadlók és kábelvezetékek felügyeletére, így a karbantartó 
személyzet könnyedén hozzáférhet ahhoz. Az aspirációs füstérzékelő rendszerek gond nélkül integrálhatók 
az épületekbe.

A rendszer leírása 

Csőrendszer

Szabadalmazott, fokozatos kialakítású lyukátmérőkkel rendelkező 
elszíváscsökkentő lapok

A levegőminták folyamatosan történő beszívása a védett 
területről a meghatározott mintavételi pontokon keresztül.

Érzékelőegység

Korszerű tűzjelző technológia
  Megbízható és különösen korai előriasztások a 0,05%-os 
füstérzékenységgel bíró rendszernek köszönhetően

  Az intelligens jelfeldolgozás biztosítja a rendkívül 
megbízható tűzérzékelést

Innovatív levegőáramlás-érzékelők
  A csőrendszer ellenőrzése törés vagy eltömődés 
szempontjából

  Beállítható, egyenkénti szívónyílás-felügyelet
  Robusztus, öntisztító érzékelők 
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A megbízható észlelés kiemelkedő technológiai lehetőségei

Különösen magas érzékenység nagy 
teljesítményű fényforrással (HPLS)
Egy nagy teljesítményű fényforrásnak köszönhetően az érzékelőmodulok 
sokkal érzékenyebbek, mint az általános füstjelzők. A levegő 
keresztülhalad egy különleges mérőkamrán, amelyet speciálisan 
ilyen típusú alkalmazások számára fejlesztettek. 

Az érzékelőkamrában a különleges precizitású érzékelők gondoskodnak az 
igen korai riasztásról, így biztosítva időt a tűz eloltásához és a megfelelő 
lépések megtételéhez. A fényforrás egy megfelelő spektruma biztosítja 
a konzisztens válaszokat minden tűztípus esetén.

A tűz lokalizálása ROOM-IDENT 
segítségével
A ROOM-IDENT lehetővé teszi a tűz nagyon korai észlelését és annak 
lokalizálását is. Egyetlen érzékelőegység akár öt helyiség felügyeletéről 
is gondoskodhat. A ROOM-IDENT négy lépésben állapítja meg a tűz 
forrását megjelenítve az eredményt mind az egységen, mind pedig 
az érintett helyiségben (opcionális). 

1. fázis (normál mód): 
A helyiségekben végighaladó csövek légmintákat vesznek, 
és gondoskodnak azok elemzéséről. 

Nagy teljesítményű fényforrás
1   Irányított légáram a részecskék 

leülepedésének megelőzésére
2   Fényforrás (adó)
3   Fotódióda (vevő)

1. fázis

2. fázis

3. fázis

4. fázis

2. fázis (nagyon korai tűzérzékelés):  
Bármilyen füst beszívása és elemzése.  
A füst jelenléte azonnali riasztást indít, lehetővé téve a korai 
válaszlépések alkalmazását. 

3. fázis (öblítés/tisztítás):  
A beszívó ventilátor kikapcsol, amikor a riasztás megtörténik, 
és egy másik ventilátor kapcsol be, hogy minden füstrészecskét 
kifújjon a csövekből az ellenkező irányba. 

4. fázis (lokalizálás):  
Miután a csőrendszer átfúvása megtörtént, a légáram iránya ismét 
megfordul. Attól függően, hogy az elszívott füst mennyi idő alatt ér 
el az érzékelőmodulig, a rendszer megállapítja, hogy a megfigyelt 
helyiségek melyikében ütött ki a tűz. 
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A helyi biztonsági hálózat (LSN) működése

A busz a master/slave elv alapján működik, mivel a füst-, a táv-, 
a tűz- és a behatolásjelzők mindegyike, a kezelőegységek, valamint 
a riasztóeszközök és a hangjelzők mind csatlakoztatva vannak 
hozzá. A hálózat rugalmasan kialakítható hurkos, elágazásos vagy 
T-elágazásos konfiguráció alkalmazásával; továbbá a lehetőségek 
bemenettel és kimenettel rendelkező interfészekkel és 
zónabővítőkkel gazdagodnak. A tápellátás és az adatforgalom 
két vezetéken keresztül történik. 

A 420-as sorozatú aspirációs füstérzékelők a Bosch Local SecurityNetwork (LSN) buszrendszerével működnek. Az LSN 
egy szabadon konfigurálható biztonsági buszrendszer, amely több gyártó tűz-, behatolás- és hibajelző érzékelőinek, 
kezelőegységeinek széles választékát nyújtja. 

LSN-összetevők nagy választéka áll rendelkezésre, beleértve a hat 
gyártótól származó, összesen több mint 70 különböző érzékelőt, 
és a nyolc gyártótól származó, különböző paneltípusokat is. 
A rendszer megfelel az EN 54, EN 50131 szabvány 4-es fokozatának 
és VdS C osztály előírásainak. 

A „LSN improved” technológia és modulok 1500 mA-áramerősségig 
és 3000 méteres távolságig alkalmazhatók. Az LSN-busz meghajtó 
moduljának a feszültsége 30 V.

A légáram folyamatos és intelligens ellenőrzése törés vagy eltömődés szempontjából. Az érzékenység szabadon beállítható, egészen 
az egyenkénti szívónyílás-felügyeletig. Ez a funkció hőmérsékletkompenzált és beprogramozható a légköri nyomás figyelembevételére. 

Az intelligens csőrendszer

Példa a csövek elhelyezkedésére kétérzékelős 
beállítás esetén
1   A termek védelme
2   Üzemek vagy kis szobák védelme

1 2
1 2 3

4

Példa a csövek elhelyezkedésére 
egy érzékelőmodulos használatnál
1   I-konfiguráció
2   U-konfiguráció
3   M-konfiguráció
4   Dupla-U-konfiguráció

Elszíváscsökkentő film
A fokozatos elszíváscsökkentő lapok 
a mintavételi pontoknál arányos mennyiségű 
levegőmintákat vesznek, kellemetlen sípoló 
hangok nélkül működnek (a rajz aránya 1:1).

Tartozékok (kiválasztás)
  Fagyasztó kapcsok 
  Kézi és automatikus kifújó berendezések a jég 
és a por kiválasztására 

  Robbanásálló biztosíték a robbanásveszélyes 
helyiségekhez

  Szűrők a különösen poros termekhez 
  Gőzcsapda
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FAS-420-TM sorozat

Ez a megfizethető, kompakt megoldás egyénileg felügyel akár 
öt helyiséget is – beleértve a kisebbeket is –, és meghatározza 
az észlelt tüzek helyzetét. A légáram irányát megállapító innovatív 
érzékelőkkel rendelkező berendezéssel akár nyolc beszívónyílás 
is elhelyezhető vagy egy 40 méteres, vagy két 25 méteres cső 
mentén. Megfelelő választás az akár 400 négyzetméteres 
helyiségek, pl. hotelszobák, kis szerverszobák, kisebb területű, 
magas raktárépületek stb. esetén.

Ez a megfizethető, kompakt megoldás 

ideális akár 400 négyzetméteres helyiségek 

védelmére, még a nagy kihívást jelentő 

környezeti feltételek mellett is. 
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FAS-420-TP sorozat

Egyetlen érzékelő használata is lehetséges. Akár 48 beszívónyílás 
is lehetséges rendszerenként, a maximális, 360 méteres 
csőhosszúság mellett. A rendszer opcionálisan hálózatba is 
kapcsolható. Az alkalmazási területek gyártóüzemek, tisztaterek 
és nagy szerverszobák, a tűzvédelmet igénylő helyiség méretétől 
függően.

Univerzális kialakítás, melyben két érzékelő 

elem jelzi a tűz jelenlétét még mielőtt 

risztás történne (kétérzékelős függőség).
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FAS-420-TT sorozat

A berendezés rendelkezik egy tíz számos oszlopgrafikonnal a 
füstszennyezés megfigyelésére (elérhető MicroSens verzióban is). 
Két modul is felállítható a megfigyelt terület megkétszerezésére, 
valamint ezek összekapcsolhatók a két érzékelővel, amelyek 
együttes megerősítésére van szükség a tűzriadó elindításához. 
Akár 48 beszívónyílás is lehetséges rendszerenként, a maximális, 
360 méteres csőhosszúság mellett. A felhasználási területek 
a következők lehetnek: gyártási részlegek, tisztaterek és nagy 
szerverszobák.

Univerzális megoldást jelentő készülék 

10-szakaszú riasztáskijelzővel és akár 

három riasztási szinttel (információ, 

előriasztás, fő riasztás).
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Termékjellemzők

TM TP TT

Szélsőséges körülmények között is felhasználhatók

Praktikus telepítési eszközök

VdS és EN 54-tanúsítvány

Mélyfagyasztási technológia mellett is alkalmazhatók

Akár három riasztási szint, előriasztással és főriasztással

Intelligens jelfeldolgozás

Az érzékenység akár 0,05%/m fényelnyelésre is állítható főriasztásnál

A kijelző érzékenysége akár 0,005%/m fényelnyelésre is állítható

10-szintes riasztási kijelzés a füstsűrűségről

Kétzónás függőség

Kétérzékelős függőség

Akár 48 beszívónyílás is lehetséges rendszerenként, a maximális, 
360 méteres csőhosszúság mellett.

ROOM-IDENT

Tartozékok széles választéka

Innovatív légáram-érzékelő technológia

A relé-érintkezők csatlakoztathatók a tűzjelzőrendszerrel a „plug & play” 
technológia segítségével.

Infravörös diagnosztikai berendezés 
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Alkalmazások széles köre

Kiváló tulajdonságainak köszönhetően a Bosch 

aspirációs füstérzékelő rendszerei gyakorlatilag 

bárhol használhatók. Alkalmazhatók többek között 

kutatótermek, magas raktárépületek, gyárak, 

futószalagok, papírgyárak, újrafeldolgozó üzemek, 

géptermek, álpadlók, kábelvezetékek, 

kapcsolószekrények, telekommunikációs berendezések, 

nagyfeszültségű üzemek, EMC-tesztelőhelyek, 

üvegépületek, liftaknák, mozgólépcsők, autóparkolók, 

modern és történelmi épületek, könyvtárak, szaunák, 

hotelszobák és börtöncellák biztosítására. 

A 420-as sorozat aspiráció füstérzékelő rendszerei 

könnyen testreszabhatók.

1. példa:
Magas raktárépület
A csőrendszer könnyen illeszthető a raktárépület belső 
szerkezetéhez. A teljes magasság feletti aktív levegőmintavétel 
biztosítja a korai észlelést. A rendszer elemei könnyen 
megközelíthetők, ami csökkenti a karbantartási és javítási 
költségeket. A karbantartási tevékenységek mellett biztosított 
a zavartalan működés. 

2. példa:
Gyárépület
A csőrendszer beszerelése könnyen megoldható a gyárépület 
támasztóelemeibe. Ez megbízható észlelést biztosít olyan 
helyiségekben, amelyeket nagy mennyiségű por és 
szennyeződés jellemez. Az érzékelőt szemmagasságban 
telepítik. A karbantartás és a javítás egyszerű még a magas 
épületek, valamint összetett mennyezeti vezetékek esetén is. 
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3. példa:
Könyvtár
A rendszer magas érzékenységű észlelési technológiája egy 
nagy teljesítményű fényforrás (HPLS) segítségével biztosítja 
a különösen korai tűzriasztást az archivált könyvek és 
dokumentumok védelme érdekében. A csövek egyszerűen 
a szekrényekbe építhetők. Többfokozatú riasztási 
megközelítés alkalmazható a pótolhatatlan darabok 
védelme érdekében.

Minden lehetséges
A Bosch 420-as sorozatú aspirációs füstérzékelő rendszerei 
megfelelnek a legszigorúbb szabványok biztonsági előírásainak, 
megbízhatóak és rugalmasak. A nagy érzékenységű érzékelők észlelik 
a tűz jelenlétét már a lehetséges legkorábbi fázisban.

Az intelligens jelfeldolgozás hatékony módon küszöböli ki a külső 
hatásokat, amelyek hamis riasztásokhoz vezethetnének. Ezeknek 
a rendszereknek karbantartása és javítása pénzt és időt takarít 
meg az Ön számára.
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A minőség és az innováció hagyománya

A Bosch neve már több mint egy 
évszázada egyet jelent a minőséggel 
és a megbízhatósággal. Innovatív 
technológiai megoldásainkat világszerte 
a legmagasabb szintű szervizzel és 
támogatással együtt szolgáltatjuk.

A Bosch Security Systems büszke 
arra, hogy olyan biztonságtechnikai, 
kommunikációs és professzionális 
audiomegoldások széles választékával 
állhat az Ön rendelkezésére, amelyek 
már a világ számos helyén bizonyítottak, 
legyen szó kormányzati, közintézményi 
vagy egyéb üzleti alkalmazásról, 
iskolákról vagy családi otthonokról.


