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Liniowa czujka dymu

Charakterystyka
• Liniowe czujki dymu są zazwyczaj używane do zastąpienia 

indywidualnych czujek punktowych na dużych, otwartych 
powierzchniach takich jak korytarze, hipermarkety, 
hale przemysłowe lub magazynowe, itp. Ich zalety:

 –  instaluje się jedno urządzenie zamiast 
kilku czujek punktowych,

 – stanowią pojedynczy punkt konserwacji,
 – montowane na ścianie dla ułatwienia konserwacji.
• Czujki te są wyposażone w lustro dla wersji 

o zasięgu do 50 metrów i 4 lustra zamontowane 
razem w wersji o zasięgu 100 metrów.

• Czujka jest zasilana bezpośrednio z pętli, żadne 
dodatkowe zasilanie nie jest wymagane.

• Proste połączenie dwóch kabli.
• Zagrożenia pożarowe i usterki są sygnalizowane do 

centrali. Żadne dodatkowe połączenie nie jest konieczne.
• Liniowa czujka dymu jest zaprojektowana 

do współpracy z centralami Cooper.
• Ustawianie czułości może być zmienione przez 

przełączniki DIP znajdujące się z tyłu urządzenia.
• Dostępna specjalna wersja do pracy z zasilaniem zewnętrznym 

w przypadku podłączenia wielu czujek w jednej strefie.
• Ochrona IP40.

Interfejs użytkownika
• Czujka ta ma dwa wskaźniki stanu w postaci diod LED:
 –  czerwona dioda LED święcąca nieprzerwanie sygnalizuje pożar,
 – migająca żółta dioda LED sygnalizuje usterkę.

Funkcjonalność
• Liniowa czujka dymu ma 3 tryby strojenia:
 –  pryzmatowy – opracowany dla wprowadzenia 

prostego wstępnego dostrojenia wiązki i reflektora,
 –  wyrównujący – pozwala wykonać precyzyjne wyrównanie 

wiązki bez konieczności dodatkowej kalibracji 
wyposażenia lub bez pomocy drugiego operatora,

 – normalny tryb działania

Opcje interfejsowe
• Wersje konwencjonalne są zaprojektowane tak, aby były 

połączone bezpośrednio z konwencjonalnymi centralami Cooper
• Adresowalne wersje mogą być przyłączone 

do adresowalnych central Cooper

Informacje dotyczące instalacji
• Musi być przymocowana do twardej powierzchni.
• Sugerowana wysokość montażu to 0,3 do 0,6 metra  

poniżej sufitu.
• Kable mogą być wprowadzone w osobnych puszkach 

(zamawiane osobno) lub należy użyć uchwytu 
montażowego (MRBFP), zamawianego osobno.

• Uchwyt montażowy umożliwia równe ułożenie 
przewodów oraz proste przymocowanie czujki.

• Filtr testowy jest dostarczany wraz z czujką w celu prze-
prowadzenia symulacji odpowiedniego poziomu zaciem-
nienia dymem dla potwierdzenia poprawnego działania.

• Zasilanie z pętli dozorowej – nie jest wymagane  
zasilanie zewnętrzne do czujek adresowalnych.

• Prosty montaż.
• Kompaktowa.
• Łatwa w programowaniu.
• Zasięg do 100 metrów.

Nowa czujka liniowa, zasilana z pętli jest specjalnie zaprojektowana do  
współpracy z adresowalnymi centralami Cooper. Dostępne są dwie wersje, jedna o zasięgu do 50 metrów,  
a druga – od 50 do 100 metrów. Urządzenia są bardzo proste w instalacji, nie wymagają zasilania, działają na  
zasadzie odbijania promieni oraz są nieskomplikowane w ustawieniu ułatwiając szybkie dopasowanie podczas instalacji.

 
Czujka dymu

Wymiary

H  
[mm]

W  
[mm]

D  
[mm]

Waga 
[kg]

212 128 120 0,8

Numery katalogowe
Nr katalogowy Opis

MBD50R Konwencjonalna liniowa czujka dymu, zasięg 50 m
MBD100R Konwencjonalna liniowa czujka dymu, zasięg 100 m
MAB50R Adresowalna liniowa czujka dymu, zasięg 50 m
MAB100R Adresowalna liniowa czujka dymu, zasięg 50 m
MRBFP Uchwyt montażowy
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