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 Adresowalna lub kolektywna, ASAtechnologyTM    
     
     

� Czujka płomieni DA FDF221-9 do prostych zastosowa� wewn�trz budynków, 
wykrywanie przy u�yciu jednego czujnika podczerwieni oraz algorytmów 
detekcyjnych. 

 
� Czujka płomieni ASA FDF241-9 do najbardziej wymagaj�cych zastosowa� 

(w budynkach oraz na zewn�trz), wykrywanie przy u�yciu 3 czujników 
podczerwieni oraz technologii ASAtechnology™. 

� Doskonała odporno�� na fałszywe alarmy uzyskana dzi�ki poł�czeniu logiki 
rozmytej oraz analizy falkowej. 

� Detekcja sterowana zdarzeniami. 
 
� Ocena sygnałów sterowana mikroprocesorowo. 
� Podł�czane do linii dwu�yłowej dla wszystkich typów kabli. 
� Komunikacja poprzez magistrale FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne) 

albo kolektywne przetwarzanie sygnałów. 
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Główne cechy 

� Ochrona �rodowiska naturalnego 
– Produkowane z uwzgl�dnieniem wymaga� ochrony �rodowiska naturalnego. 
– Materiały nadaj�ce si� do recyklingu. 
– Mo�liwo�� łatwego rozdzielenia elementów elektronicznych oraz tworzyw sztucznych. 
� Główne cechy 
– Wykonana z aluminium obudowa czujki pełni te� funkcj� ekranu chroni�cego przed 

zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMB). 
– Obudowa wykonana z odpornego tworzywa zbrojonego włóknem szklanym. 
– Zabezpieczone układy elektroniczne. 
– Wbudowany wska�nik zadziałania (AI). 
– Zintegrowany izolator zwar�. 
– Adresowalne lub kolektywne przetwarzanie sygnałów. 

Czujka płomieni DA FDF221-9 

� Działanie 
– 1 czujnik podczerwieni z algorytmami detekcyjnymi. 
� Przeznaczenie 
– Do prostych zastosowa�, jak uzupełnienie czujek dymu. 
– Wykrywanie bezdymnych po�arów cieczy i gazów, jak równie� otwartego ognia, któremu 

towarzyszy wydzielanie dymu, b�d�cego wynikiem spalania materiałów zawieraj�cych 
zwi�zki w�gla, takich jak drewno, tworzywa sztuczne, gazy, produkty naftowe, itp. 

– Stosowana tylko w miejscach bez potencjalnych �ródeł zakłóce�. 

Czujka płomieni ASA FDF241-9 

� Działanie 
– 3 czujniki podczerwieni z ASAtechnology™. 
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Promieniowanie podczerwone 

 
 
  

Element detekcyjny czujki płomieni składa si� z dwóch piroelektrycznych 
sensorów podczerwieni oraz fotodiody krzemowej. 
Sensor A: 
Sensor piroelektryczny A reaguje na promieniowanie podczerwone emitowane 
przez płomienie w zakresie spektralnym CO2 pomi�dzy 4.0... 4.8 µm. 
Sensor B: 
Sensor piroelektryczny B mierzy radiacj� �ródeł zakłócaj�cych w pa�mie 
pomi�dzy 5.1... 6 µm 
Sensor C: 
Dioda fotoelektryczna mierzy radiacj� �wiatła słonecznego w pa�mie 
pomi�dzy 0.7... 1.1 µm 

 
– Jeden czujnik mierzy promieniowanie podczerwone o długo�ci fali charakterystycznej, 

dla rozgrzanego dwutlenku w�gla. Dwa pozostałe czujniki jednocze�nie mierz� 
promieniowanie zakłócaj�ce o innych długo�ciach fal. 

– Dzi�ki zastosowaniu inteligentnego przetwarzania sygnałów opartego o algorytmy logiki 
rozmytej oraz analiz� falkow�, czujka FDF241-9 charakteryzuje si� doskonał� pewno�ci� 
detekcji oraz najwy�sz� odporno�ci� na promieniowanie zakłócaj�ce i �wiatło słoneczne. 

– Dodatkowy kanał aktywacji awaryjnej. 
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� Przeznaczenie 
– Wykrywanie bezdymnych po�arów cieczy i gazów, jak równie� otwartego ognia, któremu 

towarzyszy wydzielanie dymu, b�d�cego wynikiem spalania materiałów zawieraj�cych 
zwi�zki w�gla, takich jak drewno, tworzywa sztuczne, gazy, produkty naftowe, itp. 

 
– Du�e magazyny przemysłowe – Elektrownie 
– Zakłady chemiczne – Stacje transformatorowe 
– Składy chemikaliów – Drukarnie 
– Składy ropy naftowej oraz stacje pomp – Stanowiska prób silników 
– Warsztaty ze spawaniem łukowym – Centra handlowe 
– Promy oraz barki towarowe – Składy drewna 
– Maszynownie statków 
– Tunele podziemne 

– Hangary lotnicze 

Akcesoria 

Wspornik monta�owy MV1 Przegub kulowy MWV1 Osłona przeciwdeszczowa DFZ1190 
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Lampa testowa LE3 słu��ca do 
sprawdzania działania czujki z 
odległo�ci maks. 10m 
 
 

 

 

Monta� 

– Łatwy monta� obudowy na stabilnych, nienara�onych na wibracje powierzchniach. Czujk� 
wkłada si� dopiero po sprawdzeniu instalacji, na krótko przed uruchomieniem systemu. 

– 6 gwintowanych przepustów kablowych M20. 
– Podł�czanie do systemu za pomoc� przewodu dwu�yłowego. 
– Mo�liwo�� podł�czenia zewn�trznego wska�nika zadziałania. 
– Czujka mocowana w gnie�dzie. 
– Wspornik monta�owy MV1 do monta�u czujki pod k�tem. 
– Przegub kulowy MWV1 umo�liwiaj�cy skierowanie czujki na monitorowany obiekt. 
– Osłona przeciwdeszczowa DFZ1190 do zastosowa� na zewn�trz budynków. 

Wymiary 

  
  
  
  
  
  
 Gniazdo czujki 

  
Czujka M20 
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Dane techniczne 

  FDF221-9 FDF241-9 
Napi�cie robocze (adresowalna) 12...  33 VDC 12... 33 VDC 

Pobór pr�du, spoczynk. (adresowalna) 0.7 mA 0.7 mA 

Napi�cie robocze (kolektywna) 14... 28 VDC 14... 28 VDC 

Napi�cie robocze (kolektywna) 0.5 mA 0.5 mA 

Wska�nik zadziałania (AI), 
zewn.i programowalny 

2 2 

Temperatura pracy -25... +70 °C -35... +70 °C 

FDF221-9 

 

Temperatura składowania -40... +75 °C -40... +75 °C 

 Wilgotno�� (bez kondensacji pary na 
oknie czujki) 

	95 % wzgl. 	95 % wzgl. 

FDF241-9 Protokół komunikacyjny FDnet/C-NET lub 
kolektywny (z lub bez 

ograniczenia 
pr�dowego) 

FDnet/C-NET lub 
kolektywny (z lub bez 

ograniczenia 
pr�dowego) 

Zaciski poł�czeniowe 0.2... 1.5 mm2 0.2... 1.5 mm2 

Kolor biały, ~RAL 9010 biały, ~RAL 9010 

Kategoria ochrony EN60329 / IEC529 IP44 IP67 

Normy EN54-10, EN54-17 EN54-10, EN54-17 

Certyfikaty 
– VdS 
– LPCB 

 
G204009 
126af/02 

 
G204010 
126af/01 

 

Zarz�dzanie Jako�ci� Siemens Standard SN 36350 
 Kompatybilno�� systemowa 

– FDnet 
– C-NET 

 
FS20, AlgoRex, SIGMASYS 

FS720 
 Kompatybilno�� z systemami 

kolektywnymi 

CZ10, BC10, FC10, XC10, CS11, FC700A, 
FC330A, SIGMASYS, BMS, SM80/88/D100 

 

Dane do zamówie� 

 Typ Nr katalogowy Opis Masa 
 FDF221-9 A5Q00003902 Czujka płomieni (1 czujnik) 0,500 kg 
 FDF241-9 A5Q00003006 Czujka płomieni (2 czujniki / 1 fotodioda) 0,500 kg 
 FDFB291 A5Q00003310 Gniazdo czujki 0,250 kg 
 – A5Q00004478 Metalowa, gwintowana dławnica kablowa M20 0,039 kg 
 MV1 3950450001 Wspornik monta�owy 0,285 kg 
 MWV1 3674840001 Przegub kulowy 0,860 kg 
 DFZ1190 5302660001 Osłona przeciwdeszczowa 0,640 kg 

 
Kompatybilno�� systemowa -dokument 008331 


