
  

 

 

 
 

Produktový list 

Detekční jednotka nasávacího systému ModuLaser, 1 trubka do 150 m (s větvením až do 250 m),  
max. 50/40/20 vzorkovacích otvorů, citlivost, 0,03 - 25% obsc/m, 4 úrovně, 20.000 událostí, 2 vstupy,  
3 výstupy, RS485
 

Všeobecně 

ModuLaser je nový nasávací systém pro detekci kouře. 
Jeho modulární výstavba umožňuje realizovat systém na 
míru každému druhu i velikosti objektu. Ulehčuje projekci 
instalaci a urychluje údržbu. Systém tvoří dva druhy 
jednotek a to detekční jednotky a zobrazovací jednotky. 
Každá detekční jednotka může monitorovat až 150 metrů 
jednoduché trubky a až 250 metrů rozvětvených trubek. 
Detekční jednotka je vždy připojena k zobrazovací 
jednotce prostredníctvím sběrnice RS-485 protokolem 
SenseNet+. 
 
Zobrazovací jednotky existují ve třech modelech. 
Standardní zobrazovací jednotka má barevný  TFT dislej, 
stavové LED a klávesnici, základní zobrazovací jednotka 
má pouze stavové LED. 
Ke každé základní nebo standardní zobrazovací jednotce 
může být připojeno až osm detekčních jednotek sběrnicí 
SenseNet+ a tvoří tím skupinu jednotek. 
Třetí model jednotky je řídící a komunikační zobrazovací 
jednotka, která řídí kruhovou sběrnici RS485 s protokolem 
SenseNet s připojenými displejovými jednotkami 
a detekčními jednotkami. Na sběrnici může být až 127 
jednotek. 

Detekční jednotka 

 
Detekční jednotka nasává vzorkovaný vzduch 
z monitorovného prostoru, analyzuje ho v laserové 
komůrce a na základě aktuální četnosti výskytu částic 
kouře nebo prachu a úrovně automatické kompenzace  
ClassiFire  rozhoduje, zda je v objektu požár. Následně 
aktivuje příslušné releové výstupy a posílá data do 
připojené zobrazovací jednotky.  
Pokud je změna úrovně znečištění nasávaného vzduchu 
malá a spíše dlouhodobá, jednotka upraví nastavení 
automatické kompenzace ClassFire. 
 
Modulární koncepce usnadňuje a zefektivňuje kromě 
instalace také servis a údržbu (například výměnu filtru) 
systému, protože individuální servisní zásah se dotkne jen 
jednoho vstupu trubek, ostatní jednotky zůstanou funkční. 
Tím se snižuje riziko omezení požární detekce  v ostatních 
požárních úsecích objektu. 

Perfektní řešení 

Díky použití pokročilých technologií a vyhodnocovacích 
principů ModuLaser velmi citlivě detekuje kouč a při tom 
udržuje vysokou odolnost proti nechtěné detekci požáru 
například v prašném prostředí. ModuLaser je ideální  pro 
použití v objektech, kde je požadována extrémě citlivá 
detekce kouře (serverovny, datová centra, archívy, 
muzea) a nebo v nehostinných podmínkách průmyslového 
prostředí, mrazíren atd.  

 

 

 

Standardní vlastnosti 

 Modulární koncepce : Umístění jednotlivých  
detekčních jednotek s možností centralizovaného 
monitorování  podporují efektívní topologii 
a optimalizaci délky nasávacích trubek bez 
překrývání požárních úseků. 

 Detekce kouře v zónach: Jednotlivé detekční 
jednotky snímají vzorky vzduchu z jednotlivých 
úseků nebo zón. Předpoplachové a poplachové 
stavy aktivují relé na jednotce a jsou díle 
přenášeny do displejové jednotky. V případě 
použití desky APIC může jednotka poplachové 
informace přenášet přímo do kompatibilní 
adresovatelné ústředny. 

 Rychlá instalace: Promyšlená konstrukce 
dokovací stanice umožňuje jednoduché propojení 
detektorů do skupiny, variabilní umístění 
zobrazovací jednotky a výběr polohy detekční 
jednotky (trubky shora nebo zdola). Navíc citlivou  
elektroniku je možné do sestavy snadno přidat až 
po přivedení kabeláže a trubek k jednotce a tím 
elektroniku ochránit před mechanickým 
poškozením. 

 Intuitivní užívatelské rozhraní: Přehledný barevný 
TFT displej a názorná tlačítka klávesnice  
zobrazovací jednotky usnadňují programování 
a diagnostiku připojené detekční jednotky. 

 Univerzální napojení na potrubí: Dodávaná 
redukce umožňuje k jednotce připojit dva 
nejpoužívanější průměry nasávacích trubek a při 
tom ponechává spojení trubky s jednotkou velmi 
lehce rozebíratelné pro případ servisu. 

 Rychlá lokalizace kouře: Každý detekční modul 
má nezávislý ventilátor, tedy nasávání vzduchu 
probíhá nezávisle a nedochází ke zpoždění 
detekce kouře. 

  

FHSD8330 



 

 
Techfors CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu specifikace produktu bez předchozího upozornění.  

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.             www.techfors.cz 

FHSD8330 

Specifikace 

Všeobecné informace  

Indikáce stavů LED 

Uživatelské rozhraní není 

Poplachové úrovně 
4 (Aux, Předpoplach, Poplach 
a Poplach2) 

Deník událostí 20.000 udalostí na jednotku 

Podpora RS485 Ano (SenseNET+) 

Konektivita 
USB (2 x) a port na volitelné 
desce APIC 

Elektrické vlastnosti  

Pracovní napětí 18 ÷ 30 Vss 

Proudový odběr 
260 mA - rychl. ventilátoru 1 
380 mA - rychl. ventilátoru 6 
940 mA - rychl. ventilátoru 16 

Detekce kouře  

Princip detekce 
Detekce rozptylu laserového 
světla a vyhodnocování částic 

Rozsah citlivosti na častice 0,003 až 10 mikrónů 

Vzorkovacie potrubí  

Délka 
Jedna trubka do 150 m,  
s „téčky“ celkem až do 250 m  

Počet vzorkovacích otvorů na 
detektor 

max. 20 - třída citlivosti A 
max. 40 - třída citlivosti B 
max. 50 - třída citlivosti C 

Průměr vstupního a výstupního 
otvoru pro trubku 

Venkovní průměr  27 mm 
nebo 25 mm  

Poloha vstupního  a výstupního 
otvoru 

Na horní nebo dolní straně 
jednotky  

Počet vstupních otvorů 1 na detekční jednotku 

Vstupy  

Počet elektronických vstupů 2 na jednotku 

Typ vstupů Vyvážené odporem 

Zakončovací odpor 15kΩ 5% 1/4 W 

Programovatelné vstupy  Ano 

Výstupy  

Počet výstupú 3 na jednotku 

Typvýstupů 
Kontakt relé  NO/NC/C,  
30Vss / 2 A 

Programovatelné Ano 

Vlastnosti prostředí  

Prostredí Vnitřní 

Krytí IP40 

Pracovní teplota 
Jednotka: -20° ÷ +60° C 
Nasávaný vzduch -20°÷ +60 °C 

Relatívní vlhkost 0 ÷ 95% nekondenzující 

Mechanické vlastnosti  

Barva Krémová 

Typ montáže Povrchová 

Rozměry (Š x H x V)) 110,5 x 133,5 x 300 mm 

Hmotnost 1,57 kg 

Kabelové vstupy 
2 x dole, 2 x zezadu,  
2 x nahoře 

Průměr kabelových  vstupů 20 mm 

Montážní poloha  detektoru 
Vertikálně (0° nebo 180°) nebo 
horizontálně 

Grafický záznam hodnot  

Perioda vzorkování Nastavitelná od 1 s až do 60 s 

Kapacita 
1 měsíc @ 1 s / až 5 roků @ 
60 s 

Zaznamenávané hodnoty 

Aktuální naměřená hodnota, 
 4 poplachové úrovně,  
průtok vzduchu a teplota 
(všechny současně) 

Certifikováno  EN54-20, CE, REACH, RoHS 

 

Objednávání 

Kód Popis 

FHSD8330 LaserSense ModuLaser – detekční jednotka 

FHSD8300 LaserSense ModuLaser – základní  
zobrazovací jednotka nasávacího systému 

FHSD8310 LaserSense ModuLaser - standardní  
zobrazovací jednotka nasávacího systému 

FHSD8320 LaserSense ModuLaser – řídící 
a komunikační jednotka sítě SenseNet 

Možnosti propojení jednotek 

1. Lokální skupina detekčních jednotek se zobrazovací jednotkou 
(max. 4 detektory a 1 zobrazovací jednotka): 

 

2. Distribuovaná skupina  (max. 8 detektorů + 1 zobraz.): 

 

3. Hybridný skupina (max 8 detektorů + 1 zobrazovací jednotka) 
 

 
4. Síť skupin detekčních a zobrazovacích jednotek připojených na 
komunikační jednotku = až 127 jednotek (detekčních 
a zobrazovacích jednotek   


