„...jeszcze szybsza
i oferująca większą ilość
przydatnych funkcji,
jest zdecydowanie
najlepszą liniową
czujką dymu na rynku.”
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Samopozycjonująca się optyczna liniowa czujka dymu
Opracowana jako odpowiedź na problemy powszechnie
występujące w starszych technologiach liniowej detekcji dymu.
Samopozycjonująca się optyczna liniowa czujka dymu pozwala
na skuteczną i zarazem ekonomiczną ochronę obiektów wielkokubaturowych.
Uciążliwe ruchy lub drgania konstrukcji jak i same rozmiary dużych budynków sprawiają
mnóstwo problemów w eksploatacji liniowych czujek dymu. Systemy wykorzystujące czujki starej
technologii są skomplikowane i trudne w uruchomieniu oraz uciążliwe w codziennej eksploatacji
generując liczne fałszywe alarmy. Nowoczesna technologia autopozycjonowania wykorzystana
w czujce thefirebeam pozwala wyeliminować te problemy. Czujka thefirebeam samoczynnie
pozycjonuje się względem środka odbłyśnika podczas uruchomienia systemu zaś w przypadku
wystąpienia ruchów budynku automatyczne dokonuje korekcji położenia wiązki detekcyjnej
utrzymując jej stałe położenie względem odbłyśnika. Inteligentny mechanizm autopozycjonowania
powoduje zmniejszenie liczby fałszywych alarmów a tym samym przyczynia się do oszczędności
czasu i środków przeznaczonych na obsługę, zachowania dobrej reputacji w oczach inwestora
– innymi słowy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Atria Sale konferencyjne Kościoły Muzea Hale magazynowe Hale produkcyjne Porty lotnicze
Szkoły Obiekty zabytkowe Hale sportowe Duże stajnie Obiekty rozrywkowe Przetwórnie żywności
Centra handlowe Hale wystawowe Hangary lotnicze Dworce kolejowe PODDASZA I STRYCHY

Nowa czujka firebeamplus ustawia poprzeczkę jeszcze wyżej
Pięć lat od momentu pojawienia się na rynku pierwszej wersji czujki firebeam produkty
naszej firmy są najczęściej wybieranymi przez profesjonalistów liniowymi czujkami dymu.
Nie spoczęliśmy jednak na laurach i nasz uznany na świecie zespół konstruktorów oprócz własnej
pracy koncepcyjnej uwzględnił również opinie naszych klientów oraz oczekiwania rynku. Umożliwiło
to nam zebranie i opracowanie szeregu udoskonaleń, które zaowocowały pojawieniem się wersji
„plus” naszej oryginalnej czujki firebeam. W efekcie tych zmian produkt cieszy się świetną
reputacją na rynku i ciągle zyskuje nowych użytkowników.

Co nowego wprowadziliśmy do wersji „plus”?
pięciokrotnie krótszy czas pozycjonowania
Zaprojektowaliśmy zupełnie nowy liniowy silnik krokowy, który umożliwia znaczne
skrócenie czasu przeznaczonego na uruchomienie systemu oraz regularną obsługę
serwisową. Podczas testu, w którym odległość pomiędzy głowicą a odbłyśnikiem
wynosiła 40 m od wyjęcia czujki z opakowania do wypozycjonowania upłynęły 3 minuty
i 2 sekundy, zaś standardowe samoczynne pozycjonowanie podczas eksploatacji zajęło 1 minutę
i 7 sekund! Są to jedne z najlepszych wyników w swojej klasie, nie tylko w kategorii czasów
ale również w kategorii trwałości i odporności czujki na czynniki zewnętrzne.

Wersje językowe
Czujka thefirebeam plus umożliwia zmianę języka, w którym
wyświetlane są komunikaty na wyświetlaczu LCD. Dostępnymi
językami są: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
włoski, holenderski oraz czeski. Funkcja ta została bardzo ciepło
przyjęta przez użytkowników i klientów.

Udoskonalenia ustawień trybu pracy
AutoKalibr.WL/WYL – rzadziej używany tryb umożliwiający włączenie i wyłączenie automatycznej
korekcji położenia wiązki detekcyjnej podczas normalnej pracy czujki w obiektach, w których
powietrze może zostać czasowo silnie zanieczyszczone (np. sztuczny dym w sali koncertowej
lub teatralnej). Zanieczyszczenie takie powoduje czasowe przesłonięcie toru wiązki detekcyjnej
a tym samym bezskuteczne próby samopozycjonowania się czujki. Czujka thefirebeam plus
pracująca w trybie AutoKalibr.WYL pozostanie idealnie wypozycjonowana podczas czasowego
przesłonięcia wiązki detekcyjnej – mechanizm samopozycjonujący nie uruchomi się
w tym czasie. W pozostałych trybach pracy czujka pozostaje w pełni funkcjonalna.
Aby zapewnić właściwe warunki do pracy czujki w opisywanym trybie i obiekcie
należy zamontować ją na sztywnych elementach nośnych, na które nie mają wpływu
ruchy całego budynku. W przypadku zamontowania czujki w budynkach podatnych
na ruchy konstrukcji (np. metalowych halach magazynowych) należy skorzystać
z nowego trybu opóźnienia opisanego poniżej.
AutoKal.co xxh – tryb opóźnienia stosowany w obiektach, w których tor wiązki detekcyjnej 		
może ulec czasowemu przesłonięciu. Oznacza to, że mechanizm samopozycjonujący
nie będzie próbował skorygować położenia toru wiązki detekcyjnej w ciągu uprzednio
ustawionego czasu opóźnienia. Domyślnie ustawiony czas opóźnienia wynosi 4 h,
wartość ta może być również zmieniona na dowolną z zakresu 0-12 h
(w zależności ile czasu zabierze odsłonięcie toru wiązki)

Faza – fazowanie wiązki detekcyjnej. W przypadku, gdy dwie wiązki detekcyjne znajdują się
naprzeciw siebie częstotliwości próbkowania obu wiązek mogą ulec interferencji i w rezultacie
spowoduje to wystąpienie błędów odczytu w każdej z wiązek – w konsekwencji zaś błędów
w autopozycjonowaniu oraz fałszywych alarmów. Wprowadzenie fazowania wiązki detekcyjnej
umożliwia bezproblemowy montaż dwóch wiązek naprzeciw siebie z odbłyśnikami pośrodku.
Można także wybrać jedną z siedmiu różnych częstotliwości próbkowania aby zapewnić
dodatkową separację wiązek.

Histereza – histereza progu alarmowego. Zmiana histerezy progu alarmowego powoduje zmianę
opóźnienia przejścia czujki ze stanu alarmowego do stanu normalnego. Fabrycznie ustawiona
wartość histerezy wynosi 15%, przykładowo: gdy czujka przejdzie do stanu alarmowego przy
65% (35% progu alarmowego) moc odbitej wiązki musi zwiększyć się o 15% (do 80%) aby czujka
powróciła do stanu normalnego. Zapewnia to ochronę systemu przed drobnymi zmianami mocy
odbitej wiązki powodującymi migotanie stanów alarmowego i normalnego czujki. Wartość
histerezy może być zmieniona przy pomocy opisywanej funkcji w zakresie 0-40%.

Nisko umieszczony panel wyniesiony zapewnia wygodny dostęp
do wszystkich funkcji systemu z bezpiecznego poziomu użytkownika.
Korzystając z systemu thefirebeam po prostu wiesz co się dzieje.
Proste do nawigacji menu w języku polskim zapewnia łatwą i szybką instalację systemu.
System thefirebeam plus został opracowany z myślą o wygodzie i prostocie eksploatacji
dla użytkownika docelowego. Ruchy głowicy laserowej mierzone są w stopniach zaś progi alarmowe
zdefiniowane są jako wartości procentowe. Obowiązuje zasada „to co widzisz jest tym co masz”
czyli nie trzeba zgadywać co oznaczają tajemnicze liczby. Nie ma dwóch identycznych obiektów
wymagających ochrony ppoż dlatego tak ważna jest czytelna komunikacja urządzenia z użytkownikiem.
Wszystkie ustawienia systemu thefirebeam są proste i zrozumiałe. Aby się o tym przekonać
przejrzyjmy pokrótce wszystkie opcje dostępne w menu panelu wyniesionego.

Struktura menu systemu thefirebeam plus
Menu uruchomieniowe
Pozwala na wykonanie wszystkich czynności związanych z uruchomieniem czujki.
Uruchomienie zwykle/szybkie – tryb szybki
pozwala na uruchomienie czujki w bardzo
krótkim czasie.
PreKalibracja (kalibracja wstępna) – ustawia moc wiązki odpowiednią dla
zadanej odległości detekcji (5-100 m).
Recz.kalibracja (kalibracja ręczna) – umożliwia sterowanie kątem
nachylenia wiązki: góra, dół, prawo, lewo.
AutoKalibracja (kalibracja automatyczna)
– automatycznie ustawia wiązkę na środek
odbłyśnika. W trybie szybkim może to zająć
jedynie 3 minuty. Po zakończeniu procesu kalibracji oraz przeprowadzeniu testów sygnalizacji
pożaru/wystąpienia usterki twoja czujka firebeam jest gotowa do pracy.

Menu ustawień
Pozwala na wykonanie wszystkich czynności związanych z dokładną kalibracją i szczegółowym ustawieniom czujki.
Prog czulosci (próg alarmowy) – ustawienie czułości czujki. Wartość opisująca czułość może
być ustawiona dowolnie w zakresie od 25% (wysoka czułość) do 50% (niska czułość).
Opoz.pozaru – ustawienie opóźnienia reakcji czujki: zadziałania przekaźnika
w przypadku wykrycia pożaru. Ustawienie fabryczne to 10 s, ale można je zwiększyć w przypadku
zamontowania czujki w obiekcie, w którym promień lasera będzie często przesłaniany w trakcie
normalnej eksploatacji obiektu (np. przelatujące ptaki lub przejeżdżające wózki widłowe). Parametr może mieć dowolną
wartość z przedziału od 2 s do 30 s.

Opoz.usterki – ustawienie opóźnienia reakcji czujki: zadziałania przekaźnika w przypadku
wykrycia usterki urządzenia. Parametr może mieć dowolną wartość z przedziału
od 2 s do 60 s. Aby czujka zasygnalizowała usterkę wiązka laserowa musi zostać
kompletnie przesłonięta w czasie 1 s.
Alarm AutoReset (reset automatyczny) – czujka jest fabrycznie ustawiona tak, aby w przypadku
odebrania sygnału o wartości wyższej od progu alarmu pożarowego nastąpił
automatyczny reset czujki. Można również ustawić aby w takim
przypadku czujka permanentnie pozostawała w stanie alarmu – Blokada alarmu.
AutoKalibr WL/WYL – przełącznik umożliwia wyłączenie lub włączenie funkcji autokalibracji.
Przykładowym zastosowaniem może być hala często wypełniana dymem spawalniczym,
w której funkcja autokalibracji czujki będzie uruchamiała się każdorazowo gdy moc odbitego
lasera spadnie poniżej 90% – od momentu, w którym czujka automatycznie rozpoczyna procedurę autokalibracji związanej
z niwelacją ruchów budynku. W takim przypadku wiązka rozpocznie proces kalibracji w zadymionym
powietrzu co stanowi problemem, gdyż wiązka nie będzie w stanie uchwycić narożników odbłyśnika.
AutoKal.co (czas pomiędzy kalibracją) – fabryczne ustawienie to 4 h, parametr może mieć dowolną
wartość z przedziału od 0 h do 12 h zależnie od środowiska, w którym zamontowana jest czujka.
Dioda ziel. WL/WYL – zielona, migająca dioda LED umieszczona
na głowicy oraz na kontrolerze może zostać włączona lub wyłączona.
Funkcja służy do pomocy w identyfikacji czujki, która w danej chwili
jest obsługiwana.
Faza – ustawienie fazy wiązki laserowej. W przypadku użycia kilku
czujek, ustawionych równolegle względem siebie ich wiązki laserowe
mogą nałożyć się na siebie czyniąc proces detekcji niedokładnym.
Aby zapobiec takiej interferencji należy każdej wiązce przypisać z puli od 0 (ustawienie fabryczne)
do 6 różną fazę (czas pomiędzy próbkowaniem powracającej do głowicy wiązki).
Histereza – zmiana histerezy spowoduje zmianę opóźnienia powrotu czujki ze stanu alarmowego
do normalnego czuwania. Ustawienie fabryczne wynosi 15%, w przypadku gdy czujka ogłosi
alarm pożarowy przy 65% mocy sygnału (próg alarmowy 35%) moc odbieranego sygnału
musi wzrosnąć o 15% – do wartości 80% zanim czujka wróci do stanu czuwania. Procedura ta zapewnia czujce odporność
na nieznaczne zmiany w mocy odbieranego sygnału a co za tym idzie obniża możliwość generacji fałszywych alarmów.
Parametr histerezy może mieć dowolną wartość z przedziału od 0% do 40%.
Comp End fire/fault (kompensacja pożar-usterka) – w przypadku gdy wartość współczynnika
kompensacji zabrudzenia osiągnie swoje maksimum można wybrać
czy czujka zasygnalizuje alarm pożarowy czy usterkę.
Fabrycznym ustawieniem jest usterka.

Menu serwisowe
Komp.zabr (współczynnik kompensacji zabrudzenia) – parametr określający stopień kompensacji
wiązki zależnie od stopnia zabrudzenia (zakurzenia) głowicy oraz odbłyśnika. Podczas inspekcji
serwisowej należy ZAWSZE sprawdzić i zanotować wyświetlaną wartość aby poznać charakterystykę
zakurzenia danego środowiska. Gdy wyświetlana wartość jest większa od 50% należy wyczyścić soczewkę głowicy oraz
odbłyśnik. Po przeczyszczeniu obu powierzchni należy rozpocząć procedurę autokalibracji wiązki. Wyświetlona ujemna wartość
współczynnika oznacza, że proces uruchomienia czujki został przeprowadzony w zakurzonej atmosferze (np. kurz budowlany)
a po opadnięciu kurzu wartość kompensacji zastosowana początkowo przestała być potrzebna.
Licznik zdarzeń: licznik wystąpień alarmu pożarowego (Zapis.alarmy) oraz usterek (Zapis.usterki).
Zdarzenia zliczane są od momentu uruchomienia czujki lub ostatniego wyczyszczenia logu zdarzeń.

Test – po dwukrotnym naciśnięciu przycisku enter czujka wykona swój automatyczny test pożarowy.
Uruchomiony zostanie algorytm testujący obniżający wyjściową moc wiązki do momentu, w którym
odbity sygnał będzie mieć moc podobną do występującej w przypadku przesłonięcia toru wiązki przez
np. dym. Gdy moc sygnału spadnie poniżej wartości progu alarmowego wyzwolony zostanie
alarm pożarowy – uruchomi się odpowiedni przekaźnik. Wartość opóźnienia
ustawiona parametrem Opoz.pozaru zostanie przy tym uwzględniona.
Czujka WL/WYL – pozwala na tymczasowe wyłączenie
i ponowne włączenie wiązki laserowej w przypadku konieczności
dokonania prac w jej torze. Operacja ta zostanie potraktowana jako
wystąpienie usterki i w ten sposób zapisana w liczniku zdarzeń.

Menu serwisowe
Moc IR – ustawienie mocy wiązki.
Parametr umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie mocy.
Cz.odb. – ustawienie czułości odbiornika.
Parametr umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie czułości.
Temperatura – wskazanie temperatury panującej tuż przy głowicy oraz wartość kompensacji
temperaturowej (na przykładowym ekranie wartość kompensacji wynosi 0.

„Niektóre rzeczy po prostu wyglądają dobrze i sprawiają
bardzo dobre wrażenie, jeszcze przed ich użyciem wiesz,
że wszystko będzie pracować poprawnie! Wysoka jakość
użytych materiałów, duża wygoda użytkowania oraz czytelnie
przedstawione parametry techniczne sprawiają, że jest
to najlepsza liniowa czujka dymu dostępna na rynku”

„dostępne w 32 krajach,
czujki thefirebeam
chronią życie i dobytek
w tysiącach obiektów
na całym świecie”

„użycie czujek thefirebeam
oszczędza czas i pieniądze”
Liniowe czujki dymu postrzegane są jako najbardziej ekonomiczny sposób ochrony obiektów wielkokubaturowych ale zawsze uważane były za urządzenia
o stosunkowo niskiej sprawności. Dopiero teraz, po wprowadzeniu zaawansowanej technologii thefirebeam, sprawność czujek nie stanowi już problemu
i systemy alarmowe oparte o liniowe czujki dymu mogą być używane bez przeszkód. Oznacza to również wielkie oszczędności w użyciu czujek punktowych
oraz systemów aspiracyjnych, przykładowo jedna czujka thefirebeam może zastąpić do 16 czujek punktowych. Zmniejszenie kosztów dotyczy również
prac instalacyjnych – okablowanie pojedynczej czujki laserowej jest znacznie tańsze niż montaż metrów rurek zasysających powietrze.
Zaawansowana technologia thefirebeam znacznie skraca również czas niezbędny na uruchomienie systemu, dość częstym jest uruchomienie systemu
składającego się z 25 liniowych czujek dymu w czasie krótszym niż jeden dzień roboczy. Uruchomienie systemu polega na kolejnym włączaniu czujek
przy pomocy panelu wyniesionego dostępnego z poziomu użytkownika. Godziny pracy na wysokości przeznaczone na ręczne wypoziomowanie czujek
odchodzą tym samym do lamusa.
Samopozycjonowanie w trakcie normalnej eksploatacji oznacza brak potrzeby ręcznego poziomowania wysoko zawieszonych czujek po każdym ruchu
struktury budynku. Pozwala to na spore oszczędności czasu i środków niezbędnych na sprzęt podnośnikowy, nie wspominając nawet braku dodatkowej
przerwy technologicznej, której nie lubi żaden z Twoich klientów.

Co jeszcze je wyróżnia...
Bardzo niskie zużycie prądu – jedynie 3,5 mA w dowolnym stanie czujki otwiera spore okno dodatkowych możliwości.
W niektórych przypadkach można użyć zasilania strefowego czujek, np. przy pomocy przełącznika monitorującego
z izolatorem Apollo xp95, który dodatkowo przekształca konwencjonalną czujkę thefirebeam w czujkę adresowalną.
Stopień ochrony IP65 oznacza praktycznie całkowitą odporność czujek thefirebeam na czynniki zewnętrzne, co z kolei czyni
je idealnym rozwiązaniem dla obiektów takich jak hale przetwórnie żywności, które są zazwyczaj czyszczone strumieniami
wody. IP65 oznacza również zakaz wstępu dla owadów, które mogą zagnieździć się wewnątrz urządzeń elektronicznych
skutecznie przy tym zakłócając ich pracę.
Łatwość czyszczenia soczewek umieszczonych na płaskich powierzchniach obudowy jest jedną z kolejnych zalet czujek
thefirebeam. W porównaniu do innych optycznych liniowych czujek dymu ruchoma optyka czujki thefirebeam jest całkowicie
schowana w jej wodoszczelnym wnętrzu, uniemożliwiając tym samym przypadkowe potrącenie mechanizmu i wywołaną
tym zmianę położenia toru wiązki detekcyjnej. Oznacza to, że czujki mogą być czyszczone z poziomu podłogi przy użyciu
drążka z zamocowaną końcówką czyszczącą.

Certyfikaty...
Czujki thefirebeam posiadają certyfikaty VDS i CPD, co oznacza że ich produkcja podlega ciągłej kontroli.

Wyróżnienia...
Otrzymaliśmy kilka międzynarodowych wyróżnień dla innowacyjnych produktów

zwycięzca
nagrody przemysłu
ochrony pożarowej
za innowacyjne
rozwiązania

nagroda za innowacyjny
produkt ufundowana
przez

W trakcie

Zakres naszych produktów...
thefirebeam plus
Zestaw thefirebeam plus może być używany na odległościach
od 5 m do 50 m. Zestaw zawiera głowicę laserową, odbłyśnik,
panel wyniesiony, instrukcję obsługi oraz klucz imbusowy o średnicy 3 mm.

Zestaw średniego zasięgu
Zestaw ten może być używany na odległościach od 40 m do 80 m
(na płycie montażowej należy zamontować odbłyśnik ze standardowego zestawu).

Zestaw dalekiego zasięgu
Zestaw ten może być używany na odległościach od 80 m do maksymalnie 100 m
(na płycie montażowej należy zamontować odbłyśnik ze standardowego zestawu).

Płyta montażowa do systemu Unistrut
Zaprojektowana specjalnie aby ułatwić montaż głowicy laserowej thefirebeam
do konstrukcji zbudowanych w oparciu o profile systemu Unistrut.

Zestaw przeciwmgielny
Specjalnie zaprojektowany aby przezwyciężyć problem z kondensacją. Zawiera pokrywy
soczewek oraz odbłyśnika pokryte powłoką Nano uniemożliwiające ich zamglenie.

Odbłyśnik przeciwmgielny
Pojedynczy odbłyśnik pokryty powłoką Nano.

Wielofunkcyjny wspornik regulowany
Regulowany wspornik aluminiowy wysokiej jakości, umożliwiający montaż głowicy
oraz odbłyśników. Wyposażony jest w poziomicę.

Osłony naścienne
Prętowe osłony naścienne dla czujek thefirebeam. Wykonane z powlekanej proszkowo
stali służą do mechanicznego zabezpieczenia urządzeń np. w halach sportowych.

GŁOWICA 1

GŁOWICA 2

PANELE WYNIESIONE
DOSTĘPNE Z POZIOMU PODŁOGI

Producent czujek thefirebeam:

Oficjalny partner w Polsce:

The Fire Beam Company
Unit 8 – Thames Industrial Estate, High Street South,
Dunstable, Bedfordshire, LU6 3HL, Wielka Brytania

CREATIO
ul. Platanowa 26/2,
55-080 Pietrzykowice

www.thefirebeamcompany.com

www.creatio.pl

