
 

 

Q07 

 

NANO  
Detektor systemu Stratos 

zasysającej/wczesnej detekcji dymu 
z głowicą laserową  

 

Główne parametry użytkowe 

 Duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej.  

 Niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny, dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych.  

 Jedna rura próbkująca o maksymalnej długości 50 metrów z dedykowanym czujnikiem przepływu.  

 Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D
®
 gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła.  

 Kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu.  

 

Opis ogólny 

NANO  jest przeznaczony do 
bardzo wczesnej jaki i 
standardowej - zasysającej 
detekcji dymu. Szeroki zakres 
czułości w klasach A,B i C.  

Opatentowana technologia  

ClassiFire 3D® jest jak do tej 
pory najbardziej 
wszechstronną inteligencją, 
stosowaną w detektorach 
wykrywania dymu. Zapewnia 
ona adaptację progów 
alarmowych do zmieniającego 
się zadymienia tła bez 
konieczności okresowego 
dokonywania ponownego 
uczenia się lub ręcznych zmian 
czułości nawet w przypadku 
tygodniowych zmian 
zadymienia tła (w dni wolne od 
pracy). Wewnętrzny filtr jest 
monitorowany na 
zanieczyszczenie, a stopień 
jego zapełnienia 
kompensowany jest przez 
automatyczne dostosowanie 
czułości.  

Ułatwienia montażowe 

Plastikowa obudowa nie 
wymagająca uziemienia. 

Łatwy dostęp do listwy 
montażowej po odkręceniu 
jednej śruby trzymającej 
pokrywę obudowy.  

 

Dostępne opcje 

 Opcjonalna karta komunikacyjna  
30720 umożliwiająca sieciowanie 
detektora lub serwis programem 
Remote 3.  

 Opcjonalny zewnętrzny wyświetlacz 
30802 z opcjonalną kartą 
przekaźników 30803.  Konieczna karta 
30720.  

 Opcjonalny zewnętrzny filtr 21888-K063 
stosowany w warunkach zwiększonego 
zapylenia  

 Moduł sterowania lub oprogramowanie  
SenseNET umożliwiające centralny 
monitoring sieci 127 detektorów w 
jednej pętli. Konieczna karta 30720.  

 

Dopuszczenia 

System Stratos dopuszczony jest do 
sprzedaży i stosowania na terenie RP i UE 
na bazie certyfikatu CPD  

 

Zastosowania 

 Szyby windowe 

 Małe serwerownie 

 Pom. UPS 

 Kanały wentylacyjne 

 Obiekty przemysłowe 

 Cele więzienne 

 Centrale telefoniczne 

 Zabytki 

    Pomieszczenia zanieczyszczone z  
dodatkowym filtrem  

    Chłodnie 

    Miejsca trudnodostępne  

 

 

 

Karta komunikacji - 30720  



 

 

 

Detektor NANO – Parametry techniczne 

Napięcie zasilania 21,6 – 26,4 VDC 

Wymiary 190 (szerokość) x 230 (wysokość) x 110 (głębokość) (mm) 

Masa 1,2 kg 

Temperatura pracy od -10 do + 60 °C 
do -40 °C z  grzałką 30422  
Powyżej + 60°C z chłodnicą Q07-U25A i rurkami aluminiowymi   

Wilgotność względna 0-90% bez kondensacji pary wodnej 
100% bez kondensacji z  30422 

Czułość  0,4%-25% – (zadym/m) 

Zasada detekcji Rozproszona wiązka laserowa 

Zakres czułości cząstek od 0,003 do 10 mikronów 

Pobór prądu 350 mA 

Wartość znamionowa styku przekaźnika 10 VA (410 mA @ 24 VDC) 

Maksymalna długość rur zasysających  50m + 10x6m kapilar. Maksymalna pow. ochrony 800m2 

Ilość kanałów detekcji = wlotów rur 1 

Wewnętrzna średnica rury próbkującej  15-25 mm 

Zewnętrzna średnica rury próbkującej 26,0 – 26,5 mm bez adaptera – 25 z adapterem 

Poziomy alarmów standard- alarm pożarowy, alarm wstępny+ awaria  
opcjonalnie  -  4 alarmy + awaria (z kartą przekaźników w 
zewnętrznym wyświetlaczu).   
1 wejście do funkcji Tłumienie ClassiFire o 50% lub 
monitorowania zasilacza  

Odstęp między przeglądami serwisowymi dla głowicy detekcyjnej  Ponad 8 lat 

Trwałość filtra Około 2-3 lata w zależności od środowiska 

Stopień ochrony IP50 

Programowanie Sprzętowe przez zworki 

Serwis i odczyt zdarzeń (20100) oraz ustawienie/zmiana czasu  Przez - RS232-  programem Remote 3  
Przez - RS485  programem SenseNET lub modułem 
kontrolnym 

Sieć/Komunikacja  RS485 i RS232 możliwe tylko z kartą komunikacji 30720 

Wskazania LED’owe na obudowie (kolory)  1. Normalna praca / Brak zasilania  
2. Alarm pożarowy, Alarm wstępny,  
3. Uszkodzenie: 
a) Awaria głowicy, b) Zapełnienie filtra, c) Błąd przepływu  

Akcesoria detektora Stratos NANO 
 

 

Dodatkowy filtr 
zewnętrzny duży : 
21888K063 

 

Mały-FBS-25 

  

 

 

 

 

 

 

 

RDU - Zdalny wyświetlacz dla szafy  
19" -30802- w obudowie natynkowej 

30817 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnętrze detektora NANO z kartą 
komunikacji i filtrem  

 

 

 

Kabel do programowania –Null 
modem- 30419 

 

 

 

Grzałka powietrza 30422 z 
kontrolerem temp Q07-ES-10D i  

opcjonalnie ze spiralą odmrażania 
rurociągu-Q07(17W/M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wkład filtra wewnętrznego - 30755 

 

 

Przełącznik Q07-M22-WS z 
przekaźnikiem czasowym PCS-516 
do dezaktywacji lub zmiany trybu 

pracy detektora 

 
Nr zamówieniowe detektora NANO:   
 
NANO 3 Prze.                             -30719   
Karta  komunikacji                      -30720 
NANO  (z kartą komunikacji)      -30721 

 
 

 

Tadeusz Markiewicz, Ul. Górna Droga 14/207, 02-495 Warszawa, Tel. + 48 508124087 

www.quality07.com.pl  Quality07@onet.pl 

Karta komunikacji - 30720  

Karta 5 przekaźników -30803 
do wyświetlacza 30802 

http://www.quality07.com.pl/
mailto:Quality07@onet.pl

