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Urządzenia należy użytkować zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
i celem jakiemu zostały przeznaczone. 

Nie spełnienie powyższych warunków może spowodować utratę gwarancji. 
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Opis systemu 
 
Liniowa czujka dymu MAB50R/100R składa się z nadajnika i odbiornika umieszczonego we wspólnej 
obudowie. 
 
Czujki instaluje się w budynkach w odległości 0,5 – 0,6m poniżej stropu. 
 
Nadajnik emituje niewidoczną wiązkę podczerwieni, która jest odbijana od zwierciadła pryzmatycznego 
umieszczonego w linii prostej naprzeciw nadajnika. Odbita wiązka podczerwieni jest wykrywana i 
analizowana przez odbiornik. 
 
Maksymalna odległość wykrywania na boki przez czujkę wynosi 7,5m od osi wiązki. 
 
 

Zasada pracy  
 
Występowanie dymu na drodze wiązki powoduje osłabienie wiązki podczerwieni proporcjonalnie do 
gęstości dymu. Czujka analizuje osłabienie lub przysłonięcie wiązki i odpowiednio reaguje. 
 
W zależności od warunków środowiskowych można wybrać następujące progi alarmowe: 25%, 35% i 
50%, gdzie 25% oznacza największą czułość. Jeśli odbierany sygnał podczerwieni zostanie zmniejszony 
poniżej ustawionego progu i występuje przez około 10s, aktywowany jest przekaźnik alarmu pożarowego.  
 
Przekaźnik alarmu pożarowego pracuje w trybie automatycznego kasowania (AUTORESET). Powraca 
on do stanu normalnej pracy po 10s po zmniejszeniu się stopnia przysłonięcia wiązki poniżej 
ustawionego progu czułości.  
 
Jeśli wiązka podczerwieni zostanie raptownie stłumiona do poziomu powyżej 90% przesłonięcia przez 
około 10s, aktywuje się przekaźnik uszkodzenia. Taki przypadek może wystąpić np. gdy jakiś obiekt 
przysłoni drogę wiązki podczerwieni, uszkodzony zostanie nadajnik, przestawi się położenie zwierciadła 
pryzmatycznego lub położenie odbiornika. Przekaźnik uszkodzenia będzie automatycznie powracał do 
normalnego stanu pracy w ciągu 5s po ustaniu przyczyny powodującej zakłócenie.  
 
W warunkach długotrwałej pracy należy liczyć się z powolnym zmniejszeniem sygnału spowodowanym 
starzeniem się układów elektronicznych oraz osiadaniem kurzu na układach optycznych. Zjawisko to jest 
analizowane przez odbiornik co 15min i kompensowane; różnice większe niż 0,7dB/h są automatycznie 
korygowane. 
 
 

Zasady rozmieszczania czujek 
 
Aby maksymalnie skrócić czas reakcji czujek MAB50R/100R należy prawidłowo je rozmieścić w 
chronionym obiekcie.  
 
Praktyka pokazuje, że dym z pożaru nie unosi się bezpośrednio do góry, ale rozpościera się na boki na 
kształt grzyba. Czas zadziałania czujki będzie zależał od prawidłowego umieszczenia czujki, ilości 
emitowanego dymu, konstrukcji stropu, a także od układu wentylacyjnego. 
  
Ze względu na występowanie zjawiska „poduszki cieplnej” bezpośrednio przy stropie, blokującej 
unoszenie się dymu, zaleca się umieszczenie czujek tak, aby wiązka przebiegała 0,5 – 0,6m poniżej 
stropu.  
 
Maksymalna odległość na boki prawidłowej detekcji wiązki podczerwieni typowo wynosi 7,5m od osi 
wiązki (dla płaskiego stropu). 
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Typowe minimalne odległość od wiązki, które należy zachować podczas montażu czujki w 
zależności od odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem 
 

Długość wiązki 
(m) 

Odległość od wiązki 
Długość wiązki 

(m) 
Odległość od wiązki 

10 0,87m 60 5,25m 

20 1,75m 70 6,12m 

30 2,62m 80 7,00m 

40 3,50m 90 7,87m 

50 4,37m 100 8,75m 

 
Jeśli są uzasadnione wątpliwości, co do poprawnego wyboru miejsca montażu, zaleca się 
przeprowadzenie testów pożarowych.  
 
 

Montaż czujek w przypadku stropów pochyłych  

 
Strop jest określony jako pochyły, jeśli odległość od wierzchołka stropu do linią łączącej przeciwległe 
ściany (w ich maksymalnej wysokości) jest większa niż 0,6m. 
  
 

 
Gdy czujka umieszczona jest w wierzchołku stropu (rys.2.), boczna odległość pokrycia wiązki (Y) może 
być zwiększona w zależności od wielkości kąta (Φ)  
 
 
Przykład:  
 
Jeśli kąt stropu wynosi 20°, zasięg boczny może być powiększony z 7,5m z każdej strony do  
 

 
 

 
ale tylko dla detektora umieszczonego w wierzchołku stropu. 
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Warunki, w których czujka liniowa musi być umieszczona w wierzchołku stropu.  

 
 
 

Montaż czujek w atrium  

 
Jeśli czujka jest umieszczana w atrium lub pod szklaną/odbijającą światło powierzchnią, pryzmat(y), 
powinien zostać przesunięty względem centralnej drogi wiązki światła (o około 300mm). W takiej sytuacji 
pryzmat(y) powinien być montowany pod kątem umożliwiającym powrót odbitego światłą do czujniki. 
Przesunięcie pryzmatu(ów) może być wykonane na osi pionowej lub poziomej. Pozwoli to ograniczyć 
ilość fałszywych alarmów spowodowanych sygnałem odbitym od szklanej/odbijającej powierzchni.  
 

 

 
 
 

Montaż czujek 
 
Sprawdź, czy wszystkie części zostały dostarczone, zgodnie z listą na ostatniej stronie niniejszej 
instrukcji  
  
Ustaw odpowiednio próg alarmowy przełącznikami 3 i 4. (rys.4) Fabrycznie próg ustawiony jest na 35% i 
jest to wartość optymalna dla większości zastosowań. Jeśli czujka będzie instalowana w środowisku 
mocno zakurzonym, należ zmienić próg na 50%.  
Jeśli istnieje potrzeba zmiany położenia przełączników 3 i 4 (progu czułości) po uruchomieniu detektora, 
wymagany jest reset czujki po zmianie konfiguracji. Resetowanie czujki może odbyć się poprzez 
odłączenie zasilania detektora lub wprowadzenie czujki w tryb strojenia.  
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Montaż głowicy czujki  

 
Przed instalacją zdejmij zewnętrzną osłonę czujki; jest to tylko osłona zabezpieczająca.  
 
Nie należy montować czujki na płytach gipsowych oraz na ścianach lub też powierzchniach, które 
mogą drgać lub się poruszać. 
 
Ustal położnie głowicy, która musi być montowane na stałej konstrukcji w odległości od 0,5 do 0,6m od 
stropu oraz nie bliżej niż 0,5m od sąsiedniej ściany lub konstrukcji.  
 
Należy zapewnić, aby linia prowadząca w kierunki zwierciadła pryzmatycznego nie była niczym 
przysłonięta. Zwierciadło pryzmatyczne powinno być montowane w odległości od 5 do 100m w linii 
prostej od czujki (zakres zależy od typu czujki).  
 
Wykorzystując szablon (dostarczony z czujką) zaznacz na konstrukcji 4 punkty mocujące. Tylna płytka 
mocująca głowicę czujki posiada 4 otwory do mocowania na konstrukcji. 
  
Załóż osłonę czujki.  

 
 

Instalacja zwierciadła pryzmatycznego.  

 
Zwierciadło pryzmatyczne nie może być montowane na szkle lub powierzchniach gładkich, odbijających 
promienie świetlne.  
 
Zwierciadło należy montować na stałej konstrukcji w odległości 5 do 50m (MAB50R) lub 50 do 100m 
(MAB100R) w linii prostej od czujki.  
 

 
 
 
Upewnij się, że linia od czujki do zwierciadła nie będzie niczym przysłoniętą, zwróć uwagę na ruchome 
przedmioty takie jak drzwi, mechaniczne elementy wind, itp. które mogłyby zakłócić ścieżkę wiązki 
między czujką a pryzmatem. 

 
 

Tryb ustawiania zwierciadła 
 

Nie usuwaj detektora ze ściany w czasie tego działania 
 
Podłącz zasilanie do czujki. Po 5s układy elektroniczne rozpoczną swoją stabilną pracę.  
 
Ustaw przełącznik trybu (rys.4) w tryb ustawiania zwierciadła — położenie górne. W tym momencie może 
być sygnalizowane uszkodzenie na centrali sygnalizacji pożaru. 
  
Skieruj głowicę czujki w stronę zwierciadła regulując pokrętłami w poziomie i pionie, aż żółty wskaźnik 
LED zacznie pulsować. Gdy nie będzie odbierany żaden sygnał, żółty oraz czerwony wskaźnik będzie 
wygaszony. Czerwony wskaźnik LED zacznie pulsować w momencie osłabienia sygnału. W momencie 
wzmocnienia się sygnału świetlnego czerwona dioda zgaśnie a żółta zacznie ponownie pulsować.  
 
Powyższe czynności są zasadniczym testem, mówiący czy wiązka odbija się od zwierciadła, a nie 
od innej płaszczyzny odbijającej.  
 
Może to być łatwo potwierdzone przez przysłonięcie zwierciadła płaszczyzną nieodbijającą — czerwony i 
żółty wskaźnik zgaśnie.  
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Tryb strojenia  
 

Mechaniczne zestrojenie jest realizowane przy pomocy dwóch pokręteł umieszczonych z dwóch stron 
czujki, tuż za osłoną głowicy czujki. Umożliwiają one regulację nachylenia głowicy w dwóch 
płaszczyznach.  

 
 

Załączenie trybu strojenia 

 
Nie usuwaj detektora ze ściany w czasie tego działania 

 
Przełącznik trybu pracy (rys4.) należy przestawi w pozycję trybu strojenia (położenie środkowe). W tym 
momencie może być sygnalizowane uszkodzenie na centrali sygnalizacji pożaru. 

 
 
Regulacja  

 
Czujka będzie automatycznie ustawiać moc wiązki podczerwieni i czułość odbiornika, dając optymalne 
wzmocnienie odbieranego sygnału.  
 
Postęp w zestrajaniu jest zobrazowany przez kolor i stan wskaźników LED widocznych na przedniej 
części czujki.  
 

 Miga wskaźnik czerwony  
Odbiornik odbiera zbyt silny sygnał i próbuje zredukować moc wyjściową podczerwieni. Czekaj, aż 
wskaźnik zgaśnie, co może trwać do 20s, w zależności od odległości pomiędzy zwierciadłem a czujka, 
(im mniejsza odległość tym dłuższy czas).  
 

 Miga wskaźnik zielony 
Czujka odbiera slaby sygnał i próbuje zwiększyć moc wiązki podczerwieni 
  

 Wskaźniki nie świecą 
Czujka daje optymalną wielkość mocy wiązki podczerwieni i wzmocnienie odbiornika dla danego 
ustawienia czujki i zwierciadła. To jednak nie musi oznaczać, że czujka i zwierciadło są wyregulowane 
optymalnie: jeśli moc jest zbyt duża, czujka może odbierać obrzeże wiązki odbitej od innego obiektu. 
  

 Krótkie błyski wskaźników czerwonego/żółtego 
Stan, który może czasem wystąpić. Oznacza, że wiązki podczerwieni zbliża się do ustawienia 
optymalnego.  
 
 

 
Następnie wykonaj procedurę zgodnie z poniższym algorytmem 
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Wyjście z trybu strojenia  

 
Nie usuwaj detektora ze ściany w czasie tego działania 

 
Przełącznik trybu pracy (rys.4) ustaw w pozycję PRACA (dolne położenie).  
 
W czasie wychodzenia z trybu strojenia czujka przejdzie w stan sprawdzania wewnętrznej kalibracji i jeśli 
wystąpią nieprawidłowości, których przyczyną mogą być albo złe zestrojenie lub zbyt duży szum 
pochodzący z układu elektronicznego czy optycznego, czujka postara się zrekompensować poziom 
mocy. Jeżeli po 60 sekund, poziom mocy wciąż nie jest prawidłowy, centralka sygnalizacji pożaru będzie 
sygnalizowała uszkodzenie. Wtedy procedury strojenia muszą być powtórzone.  
 
Jeżeli sprawdzenie wewnętrznej kalibracji przebiegnie prawidłowo, detektor wejdzie w tryb normalnej 
pracy. 
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Testowanie  

 
Po prawidłowej instalacji i zestrojeniu, system wymaga przetestowania w warunkach alarmu pożarowego 
i uszkodzenia. 
 
 

Test alarmu pożarowego 

 
Sprawdź, jaki został ustawiony próg czułości podczas instalacji (fabrycznie 35%).  
 
Wybierz oznaczenie wartości przysłony na filtrze testowym, odpowiadający ustawionemu progowi 
czułości (rys.4). 
 
Przystaw filtr na wprost układu optycznego odbiornika (w górnej części głowicy czujki — po przeciwległej 
stronie niż wskaźniki LED). Gdy próg został ustawiony na 35%, należy ustawić filtr zaraz powyżej 35% 
wartości przysłony.  
 
Uważaj, aby nie przysłonić całkowicie optyki nadajnika.  
 
Czujka wykryje alarm pożarowy w ciągu 10s, zaświeci się czerwony wskaźnik LED na detektorze oraz 
zostanie przesłany komunikat do centrali sygnalizacji pożaru. 

 
 
Test uszkodzenia 

 
Zasłoń całkowicie zwierciadło materiałem nieodbijającym światło i upewnij się, że czujka oraz centrala 
sygnalizacji pożaru wskazuje uszkodzenie po 10s. Czujka powróci automatycznie do stanu nominalnego 
po czasie około 10s od momentu odsłonięcia zwierciadła.  
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Podłączenia i konfiguracja  
 
 

Podłączenia 

 
Podłączenie czujki do linii dozorowej odbywa się za pomocą złącza 4-pinowego, które jest mocowane w 
tylniej części obudowy czujki (rys.4). Małe 2-pinowe złącze po lewej stronie (tylna część obudowy czujki) 
nie jest wykorzystywane. 
 

 
Ustawienia przełącznika DlP 

 
Dostęp do ustawień konfiguracyjnych jest poprzez przełączniku DIP, który jest umieszczony w tylnej 
części obudowy czujki. Ustawienia fabryczna oznaczone są gwiazdką ”*”.  
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Próg czułości 1 2 3 4  

Próg czułości 50% x x OFF OFF  

Próg czułości 35% x x OFF ON * 

Próg czułości 25% x x ON OFF  

Próg czułości 12% (nieużywany) x x ON ON  

 
 
Schemat połączenia 

 

 
 
 

 
1. Liniowa czujka dymu 
2. Złącze 4–pinowe  
3. Ekranująca obejma ferrytowa  
4. Przewód dwużyłowy 
5. Opaska zaciskowa 

 

 Podłącz przewód do złącza 4-
pinowego (element 2) zgodnie 
ze schematem 

 Zamontuj ekranującą obejmę 
ferrytową (element 3) wokół 
przewodu 

 Upewni się, że górna krawędź 
obejmy ferrytowej jest 
maksymalnie 70mm od złącza 
4-pinowego   

 Jeśli po zamontowaniu na 
kablu obejma ferrytowa jest 
luźna zamontuj pod obejmą 
ekranującą opaskę zaciskową 
(element 5) w celu utrzymania 
obejmy ekranującej w 
odpowiedniej pozycji  

 
UWAGI: 
 

 W celu spełnienia wymagań 
kompatybilności 
elektromagnetycznej 
wszystkie przewody 
dochodzące i odchodzące do 
liniowej czujnika dymu 
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muszą byś ekranowane obejmą ferrytową  

 

 Maksymalna średnica przewodu to 10mm 

 Minimalna średnica przewodu to 8mm 

 

Wymagany prześwit dla wiązki światła 

 
Nadajnik generuje zogniskowaną wiązkę światła w kierunku reflektora zamontowanego po przeciwległej 
stronie obszaru chronionego. Odbity sygnał od reflektora powraca do czujki, gdzie jest następnie 
mierzona wartość osłabienia wiązki. Jeśli w pobliżu powracającej wiązki światła znajdują się 
powierzchnie (przedmioty) silnie odbijające światło, nie można wykluczyć, iż do odbiornika 
promieniowania będą docierać przypadkowe sygnały od otaczających przedmiotów (płaszczyzn), a nie 
od reflektorów pryzmatycznych. Może to powodować występowanie fałszywych alarmów lub uszkodzeń. 
Dlatego tak ważny jest rozmyślny montaż czujki wraz z zwierciadłami.  
 
Zgodnie z ogólną zasadą powinno się zapewnić co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni dla wiązki na całej 
długości drogi wiązki światła. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo występowania przedmiotów silnie 
odbijających światło w pobliżu wiązki promieniowania dla pierwszych 20 metrów drogi wiązki światła 
(patrząc od czujki, dla detektora MAB100R) powinna zostać zachowana średnica 1 metra wolnej 
przestrzeni. Zaleca się, aby po zainstalowaniu czujki droga wiązki światła została przebadana w celu 
potwierdzenia, że otaczające przedmioty (płaszczyzny) nie wprowadzają zakłóceń. 
 

 
 
 

Dane techniczne 
 

 Zasiąg działania MAB50R     5  do 50m 

 Zasiąg działania MAB100R     50 do 100m  

 Napicie zasilania     18 do 30Vdc  

 Prąd spoczynkowy     <5mA  

 Prąd w czasie alarmu/uszkodzenia   <9mA  

 Prąd podczas strojenia      <18mA  

 Czas włączania      około 10s  

 Temperatura pracy     -30°C do +55°C  

 Tolerancja ustawienia wiązki przy 35%   czujka ±0,8°, zwierciadło ±5°  

 Progi alarmowe     2,50dB (25%), 3,74dB (35%), 6,02dB (50%)  

 Długość fali      880nm  

 Wymiary      130mm x 210mm x 120mm  

 Masa       740g  
 

Integralne izolatory zwarć 
 
Każda z czujek tej kategorii posiada integralny izolator zwarć, który działa pomiędzy wejściowym -VE i 
wyjściowym -VE. Kiedy pomiędzy złączami +VE i –VE pojawi się usterka w postaci niskiej rezystancji 
równoległej, zwykle 200Ω, izolator zaczyna działać. Izolator odetnie zwarcie z każdej strony czujki bez 
utraty jej funkcjonalności.  
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Uwagi 
 

 Zaleca się używać progów 25% i 35% (domyślny). Próg czułości 50% należy stosować tylko w 
nieprzyjaznych i ekstremalnych warunkach 

 Zapalenie się czerwonego wskaźnika LED oznacza alarm pożarowy  

 Uszkodzenie czujki NIE jest sygnalizowane poprzez zapalenie się wbudowanej diody LED 
detektora. Uszkodzenie oraz jego typ będzie zgłaszane w centrali sygnalizacji pożaru.    

 

Zestawienie elementów 
 

 Adresowalna liniowa czujka dymu szt. 1 

 Zwierciadła pryzmatyczne   szt. 1 (MAB50R) szt. 4 (MAB100R) 

 Filtr do testowania czujki  szt. 1 

 Złączka 4-pinowa    szt. 2 
 

 

Warunki gwarancji 
 

1. Okres gwarancji na urządzenia systemu CF3000 zawarty jest w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, 
Dostaw i Montażu firmy Cooper Industries LLC. 

2. Producent wraz z Dystrybutorem zobowiązują się do wymiany urządzeń w przypadku, gdy 
stwierdzone wady fabryczne są niemożliwe do usunięcia. 

3. Urządzenie traci gwarancję na skutek: 
 
 Montażu niezgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi zabezpieczeń przepięciowych i 

ochrony przeciwporażeniowej 
 Braku urządzeń zabezpieczających przed przepięciem i wyładowaniami atmosferycznymi 
 Wadliwej instalacji elektrycznej (np. brak uziemień, brak skutecznego zerowania, źle dobranych 

przewodów, różnych faz itp.) 
 Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu i użytkowania, złej konserwacji, 

stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem 
 Uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych urządzeń współpracujących 
 Usterek powstałych w wyniku zalania wodą, pożaru wyładowań atmosferycznych, złego napięcia 

zasilającego, korozji lub innych czynników zewnętrznych 
 Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w celu dostosowania do lokalnych wymogów urządzeń 

współpracujących lub standardów 
 Naprawy w nieautoryzowanym przez Dostawce serwisie 
 Naruszenia oryginalnych naklejek gwarancyjnych i znamionowych na produkcie 
 Uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub niewłaściwego użytkowania itp. 
 Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji montażu i obsługi, dotyczących instalacji, 

konserwacji i okresowych przeglądów 
 Gwarancja nie obejmuje części i materiałów eksploatacyjnych które wskutek ich cech lub sposobu 

zastosowania podlegają naturalnemu zużyciu.  
 

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie 
www.cooperindustries.com.pl 

 
 
 

 
Integralne izolatory zwarć 

Całkowita rezystancja obwodu dla zapewnienia 
prawidłowego działania izolatora zwarć 

50 Ω (max) 

Dozwolony stały prąd izolatora 700mA (max) 

Rezystancja izolatora  w stanie zamkniętym 0,13 Ω (max) 

Prąd resztkowy płynący do zwarcia bezpośredni przy 
otwartym izolatorze 

13mA (max) 

Równoległa rezystancja uszkodzenia wyświetl. na 
panelu w celu otwarcia izolatorów 

200 Ω (typ) 

http://www.cooperindustries.com.pl/
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Konserwacja 

 
Urządzenia powinny być objęte nadzorem technicznym i  poddawane stałym przeglądom 
konserwacyjnym. 
 
Użytkownik zobowiązany jest do: 
 

 utrzymania urządzenia w pełnej sprawności przez cały czas eksploatacji  
 testowania przynajmniej raz w miesiącu w celu sprawdzenia prawidłowości jego zadziałania 
 zapewnienia konserwacji  

 
Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane co 6 miesięcy 
przez grupy serwisowe producenta lub  firmę posiadającą autoryzację na konserwację i serwis wydaną 
przez Cooper Industries LLC. 


