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Właściwości 
 Modułowa konstrukcja 
 System Easifit First Fix 
 Zintegrowany LASER 
 Auto‐Align automatyczne wyrównanie wiązki 
 Automatyczna optymalizacja ruchu budynku i 

kompensacji zanieczyszczeń 
 Kontroler systemowy niskiego poziomu 
 Zatwierdzenia na całym świecie łącznie z EN 54‐12 i 

UL268 

 
Opis 
FireRay® 5000 jest pierwszym z nowej rodziny produktów i 
akcesoriów z automatycznie dopasowującym się 
detektorem dymu z wiązką optyczną na podczerwień. Ten 
innowacyjny system został zaprojektowany od podstaw 
tak, aby zawierał pionierską technologię, która w pełni 
odpowiada potrzebom instalatora i użytkownika, zarówno 
teraz, jak iw przyszłości. 
 
Dzięki wiodącej w branży optyce FireRay® 5000 idealnie 
nadaje się do ochrony dużych obszarów, w których 
zastosowanie tradycyjnych technologii wykrywania byłoby 
zbyt trudne i/lub kosztowne w instalacji. FireRay® 5000 
łączy nadajnik i odbiornik podczerwieni w tej samej 
dyskretnej jednostce i działa poprzez rzutowanie dobrze 
zdefiniowanej wiązki na pryzmat odbijający, który zwraca 
wiązkę do odbiornika w celu analizy. Dym na drodze wiązki 
powoduje spadek mocy, który poniżej ustalonego poziomu 
powoduje wygenerowanie sygnału alarmowego. 
 
Uruchomienie systemu jest uproszczone dzięki wielu 
przełomowym funkcjom, które sprawiają, że FireRay® 5000 
jest najszybszą i najłatwiejszą w instalacji czujką tego typu. 
 
Dostępna jest pełna gama akcesoriów instalacyjnych, w 
tym uniwersalny wspornik, który zapewnia większą 
elastyczność podczas instalacji. 
 
Po podłączeniu głowicy detektora za pomocą systemu 
Easifit First Fix można aktywować zintegrowany LASER. 
Pozwala to na szybkie i pewne dostrzeżenie odblaskowego 
pryzmatu. Po użyciu LASERA do zgrubnego wyrównania 
wiązki, funkcja Auto‐Align przejmuje kontrolę i 
automatycznie kieruje wiązkę do optymalnej pozycji. 
 
 

 
 
System można w pełni dostosować do lokalnych 
warunków; progi alarmowe (czułość) i czas do 
alarmu/usterki można ustawić z poziomu kontrolera 
systemu niskiego poziomu. 
 
System jest w pełni zgodny z wymaganiami RoHS i WEEE i 
jest standardowo objęty 5‐letnią gwarancją. 
 
 
 
 

Zastosowanie 
FireRay® 5000 jest specjalnie zaprojektowany do 
stosowania w: 
 Duże otwarte przestrzenie 
 Składy i magazyny 
 Hangary lotnicze 
 Biblioteki i archiwa 
 Muzea i galerie z ozdobnymi stropami 
 Kina i inne miejsca kulturalne 
 Przedsionki 
 Duże kompleksy garażowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FireRay® 5000 
Zmotoryzowana optyczna czujka dymu na podczerwień 
Karta katalogowa 
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Zalecenia dotyczące instalacji 
 Proszę zapoznać się z naszymi instrukcjami instalacji, 
aby uzyskać instrukcje dotyczące montażu i 
okablowania. Instalację optycznej czujki dymu na 
podczerwień FireRay® 5000 należy przeprowadzić 
zgodnie z uznanymi krajowymi lub 
międzynarodowymi normami i kodeksami 
postępowania. 

 

                                 Wymiary (mm) 

Specyfikacja techniczna 

Parametry Min. Typ. Max. Jedn. 

Napięcie zasilania (do kontrolera systemowego) 14 ‐ 28 VDC 

Pobór prądu ‐ tryb niskiego prądu 8 10 12 mA 

Pobór prądu ‐ tryb wysokoprądowy 48 50 52 mA 
Próg odpowiedzi / czułość (domyślnie 35%) 0.45 

10 
‐ 3.98 

60 
dB 
% 

Opóźnienie alarmu ‐ ustawiane przez 
użytkownika (domyślnie 10 sekund) 2 ‐ 30 sec 

Opóźnienie do usterki – ustawiane przez 
użytkownika (domyślnie 10 s) 2 ‐ 30 sec 

Zasięg działania (separacja)* 8 ‐ 100 m 
Maksymalne odchylenie kątowe czujnika 
względem osi optycznej ‐ ‐ ±0.3 deg [°] 

Maksymalna niewspółosiowość kątowa 
odbłyśnika względem osi optycznej ‐ ‐ ±5 deg [°] 

Długość fali optycznej ‐ 850 ‐ nm 
Poziom błędu / Szybkie zaciemnienie (Δ ≤ 2 
sek.) ‐ ‐ 87 % 

Temperatura pracy ‐10   +55 °C 

Temperatura przechowywania ‐40 ‐ +85 °C 

Wilgotność względna (bez kondensacji) ‐ ‐ 93 % 

Klasa IP (stopień ochrony) ‐ 54 ‐ ‐ 
Napięcie stykowe — przekaźniki 
przeciwpożarowe i awaryjne (DPCO) 0.1 ‐ 36 VDC 

Prąd styków — przekaźniki przeciwpożarowe i 
awaryjne (DPCO) 0.1 ‐ 100 mA 

Długość kabla – kontroler systemu do czujki 
 (2 żyłowy ekranowany ognioodporny) ‐ ‐ 100 m 

Przekrój kabla 24 
0.5 

‐ 
‐ 

14 
1.5 

AWG 
∅ mm 

Klasa palności obudowy UL94V0 

Odniesienie do CPD 0832‐CPD‐0565 

Plik UL S3417 
wszystkie wartości podane są dla 25 °C 

  * 4 reflektory wymagane do pracy > 50 m 
  

Numer części Opis 
116‐5861‐023.5101 Detektor wiązki FireRay® 5000‐101, 50m 
116‐5861‐023.5102 Detektor wiązki FireRay® 5000‐102, 100m 
116‐5861‐023.5005 Uniwersalny uchwyt do FireRay® 5000 


