Tűzjelző, mely
időt nyer a tűzzel szemben

APOLLÓ XP 95

Az APOLLÓ - XP 95 tűzjelző rendszer
időt nyer a tűzzel szemben

Gyorsan változó világunkban az egyik legértékesebb dolog az idő. Van amikor a késedelem élet és halál kérdése
lehet. Egy kezdetben kis tűzből pillanatok alatt katasztrófa keletkezhet. Ilyen helyzetben az IDŐ korszerű
eszközök birtokában szövetségesünkké is válhat.
Az Elektrovill és az Apolló cégek között 1989 óta fennálló szerződés eredményeképpen az Apolló 90-es és XP
95-ös analóg címezhető érzékelőkkel működő tűzjelző rendszerek már több fontos létesítményben védik az
életet és vagyont - sikerrel.
Az Apolló 90 továbbfejlesztésével készültek az Apolló XP 95 sorozatú analóg címezhető füst- és hőérzékelők.
Míg a hagyományos tűzdetektorok csak regisztrálnak egy vészhelyzetet, addig az „intelligens" rendszer
érzékelői folyamatosan közvetítik az információkat a jelzőközpont felé. A megbízhatóságot a központ és az
érzékelők között fennáló állandó dialógus garantálja. Ezt digitális jelátvitelű dialógust nevezzük protokollnak.
A 90-eshez képest az a XP 95 sorozat protokollját kibővítették, ami egyedülálló tulajdonságokat biztosít ezen
érzékelőknek.
•minden eddiginél gyorsabb jelzési sebesség
•minden eddiginél megbízhatóbb működés.
Az Apolló XP-95 érzékelők már saját kiértékelő funkcióval is rendelkeznek, így ha a mért érték az érzékelőben
egy meghatározott szintet elér - az érzékelő soron kívüli kikérdezésre jelentkezik (megosztott „intelligencia").
Ezen megoldásnak köszönhető az XP 95 rendszer rendkívül gyors jelzési sebessége.
A jelzési szelektivitást biztosító egyedi cím - egy újszerű ötlettel - az érzékelő aljzatába dugaszolható kódolt
műanyag kártya segítségével adható meg.
Az érzékelők és egyéb címezhető eszközök száma jelzőhurkonként 126. Egy jelzőközponthoz akár sok
száz érzékelő is csatlakoztatható, a jelzési időtartam mégsem növekszik.
Az XP 95-ös rendszer a tűzjelző érzékelőkön túl több, a rendszer rugalmasságát segítő, címezhető
segédeszköz alkalmazását teszi lehetővé. Ezek segítségével pl. hagyományos és típus idegen érzékelők
csoportja illeszhető a rendszerhez, de alkalmazásukkal a legkülönfélébb differenciáltan programozható
vezérlések, ellenőrzések hajthatók végre.
A jelzőhurkok vezetékhálózata un. „gyűrűs" kialakítású, 2 eres visszatérő hurok. A
jelzőközpontok 1-20-ig bármilyen számú jelzőhurokkal készülnek.
A jelzőközpont a tűz terjedését és táplálását meggátló vezérléseit két módon hajtja végre, vagy központi
egységén keresztül akár zónánként, vagy a jelzőhurkokban elhelyezett címzett I/O egységeken keresztül. A
jelzőkozpontok az utolsó legalább 200 eseményt mindig tárolják, azok bármikor visszakérdezhetők („fekete
doboz "funkció).
Minden jelzőközpont az automatikus naplózást megvalósító beépített nyomtatóval rendelhető. Az Elektrovill
tűzjelzői már számos veszélyes tűz kiterjedését akadályozták meg: szállodatüzeket, ipari tűzeseteket. Az
Apolló XP 95 nyugalmat biztosít, csendben és megbízhatóan őrködik az élet és a vagyon biztonsága felett.
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XP 95-ÖS FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐK
Az XP 95-ös készülékcsalád ugyanazt a külső házat használja, mint a
hagyományos detektorokból álló 60-as sorozatú család, fenntartva az elegáns,
nem feltűnő megjelenést és ebben a tiszta polikarbonát felület is segítséget nyújt. Az
XP 95-ös füst- és hőérzékelőket a 60-as sorozattól az XPERT címkártya
különbözteti meg, mely az egyes érzékelők címszámát tartalmazza.

XP 95-ÖS IONIZÁCIÓS FÜSTÉRZÉKELŐ
Az XP 95-ös ionizációs füstérzékelő érzékelő kamrája megegyezik a 60-as sorozatéval.
Ez a füstérzékelő is az ionizációs mérőkamra elvén működik. A kamrarendszer kettős
felépítésű, így nyitott mérő és zárt referencia kamrából áll, melyben az elhelyezett
alacsony aktivitású Ám 241 sugárforrás ionizációs áramot hoz létre. Amikor a nyitott
mérőkamrába füstrészecskék jutnak, lecsökken a kialakult ionizációs áram, ezáltal
megnő a mérő- és referenciakamra közötti feszültségkülönbség. A 60-as sorozattal,
illetve általában a hagyományos érzékelőkkel ellentétben az XP 95-ös nem egy
küszöbérték elérésekor ad jelzést, hanem az érzékelő kamrarendszer által létrehozott
feszültségértéket egy elektronikus áramkör digitális jellé alakítja. A digitalizált analóg jel
az érzékelő „lekérdezésekor'a jelzőközpontba jut, mely a mért értéket kiértékeli,
összehasonlítja azt tárolt adataival és ennek megfelelően előriasztást, vagy a füst
sűrűségének növekedésével tűzriasztást produkál. Természetesen az értékelők
lekérdezése folyamatosan történik. Minden XP 95 érzékelő önálló címet kap, mely - egy
újszerű áttétel - az érzékelő aljzatába dugaszolható kódolt műanyag kártya
segítségével adható meg.

XP 95-ÖS OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ
Az XP 95-ös optikai füstérzékelő mérőkamrájának felépítése megegyezik a 60-as
sorozatéval. Az optikai füstérzékelő a fényszórás elve alapján működik. A külső
fénytől védett kamrába beépített - impulzus üzemben vezérelt - infravörös fényforrás
jelét a bejutó füstrészecskék egy tompaszögben elhelyezett fotódiódára tükrözik.
Tiszta levegő állapotban a fotódiódára nem jut fény, így az érzékelő elektronikája az
ennek megfelelő analóg jelet hozza létre. Ez a jel megnövekszik mikor, füst jut a
kamrába és fény szóródik a fotódiódára. A jelváltozást az érzékelő áramköre
feldolgozza, digitalizálja és - pontos an ugyanolyan módon, mint az előzőekben leírt
ionizációs füstérzékelőnél - lekérdezésekor a jelzőközpontba juttatja. E füstérzékelő
működését nem befolyásolja a magasabb légsebesség. Alkalmazása nagyobb
részecskéjű füst keletkezésekor javasolt. Az optikai füstérzékelő külsőleg azonos az
ionizációs füstérzékelővel, éa csak az különbözteti meg, hogy LED diódája kikapcsolt
állapotban fehér színű.

XP 95-ÖS HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐK
Az XP 95-ös hőmérsékletérzékelő az XP 95-ös füstérzékelőktől a levegőáramlással
szembeni kis ellenállást biztosító házával különböztethető meg, amely jó kapcsolatot
tesz lehetővé az érzékelő termisztor és a környezet levegője között. A készülék olyan
egyetlen termisztort tartalmazó áramkör segítségével figyeli a hőmérsékletet, amely a
külső levegő hőmérsékletével arányos feszültség kimenetet ad. A feszültségjel
feldolgozása és átvitele a jelzőközpont felé ugyanolyan módon történik, mint a
füstérzékelők esetében. Az XP 95 hőérzékelők két változatban készülnek, így 50°C-ig
normál, 90°C-ig magas h őmérsékletű típus alkalmazása javasolt.

XP 95-ÖS KÉZI JELZÉSADÓ
Működtetésekor az XP 95-ös kézi jelzésadó megszakításí - elsőbbségi funkcióval rendelkezik. A lekérdezési cikluson belül a másodperc 10-ed része alatt jelzése címének
pontos megadása mellett a jelzőlözpontba jut. Választék: beltéri és kültéri vízálló típus.

XP 95-ÖS SZAKASZOLÓ (ISOLÁTOR)
Az izolátorokat a jelzőhurokban 20-30 érzékelő csoportonként ajánlatos elhelyezni.
Feladatuk, hogy egy esetleges zárlatot érzékeljenek, amelyek esetén automatikus leválasztó kapcsoló szerepét töltik ben oly módon, hogy a két izolátor közé eső hibás
szakaszt leválasztják. Gyűrűs hurok kialakítása esetén csak a két leválasztó közötti
érzékelők válnak működésképtelenné, azonban ennek helyét - el nem érhető címek
alapján - a jelzőközpont egyszerűen behatárolja és kijelzi. Az izolátor címhelyet nem
foglal el. Választék: XP 95 érzékelő aljzatba épített izolátor.
MEGJEGYZÉS: Az XP 95-ös tűzérzékelők a 90-es sorozatú egységek egész családjával kompatibilisek.
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KOMBINÁLT OPTIKAI és

HŐ ÉRZÉKELŐ (multi sensor)

Az XP 95 sorozat ezen új tagja egy optikai elven működő füst és egy hőmérsékletérzékelő kombinációja. Ez az
új fejlesztésű érzékelő egyidejűleg két korai tűzfelismerési követelménynek felel meg, oly módon, hogy az
érzékelőben működő mikroprocesszor gyűjti, összehasonlítja, kiértékeli a mért értékeket. A beépített speciális
kiértékelő algoritmus alapján végzett analízis sokkal megbízhatóbb és gyorsabb jelzés megvalósítását teszi
lehetővé, a téves jelzések szinte 100%-os kiküszöbölése mellett. Alkalmazása elsősorban fokozott biztonságot,
illetve tévedhetetlen tűzjelzést megkövetelő létesítményekben indokolt (magas épületek, nagy tömegeket
befogadó létesítmények, szállodák, irodaépületek, bevásárlóközpontok, stb.).

APOLLÓ XP 95 VONALI FÜSTÉRZÉKELŐ
(Beam Detector)
Az Apolló XP 95 (Beam Detector) vonali füstérzékelő igen hasznos kiegészítője az Apolló
XP 95 érzékelő sorozatnak. Jól és gazdaságosan alkalmazható nehezen megközelíthető terek,
hangárak, múzeumok, műemlékek, templomok és nagyterű gyártó ill. raktárcsarnokok
védelmére.
A Fireray 2000 típusú berendezéshez fejlesztett Apolló XP 95 címezhető interfész
segítségével a vonali füstérzékelő egyszerűen illeszthető a digitális jelzőhurokhoz, külön
tápellátást - igen alacsonyra korlátozott áramfelvétele miatt - nem igényel (max. 18 mA).
A vonali füstérzékelő egy adó és egy vevő egység között létrehozott modulált infra
fénysugár füst hatására történő részleges takarása elvén működik. A vevő egység - mely
közvetlenül az XP 95 interfészhez csatlakozik - az adó egység jelét folyamatosan elemzi, és
ha ez a füst sűrűsége által meghatározott szinttel csökken (40-90%), valamint legalább 5
másodpercig fennáll -tűzjelzési kimenőjelet aktivál. A vonali füstérzékelő által védett
területre vonatkozó adatok:
MAXIMÁLIS TERÜLET

1500 M2

TERÜLET HOSSZA

( 1 0-)

1 OO M

OLDALIRÁNYÚ TARTOMÁNY
KÖZÉPTENGELYHEZ VISZONYÍTVA

7,5-7,5

M ÖSSZESEN

15 M

FELSZERELÉSI MAGASSÁG
MENNYEZET ALATT

0,3-0,6 M

PADLÓSZINTTŐL MAX. MAGASSÁG

25 M

Az XP 95 vonali füstérzékelő műszaki adatait a kiegészítő egységek összefoglaló
adattáblázata tartalmazza.

KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK
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XP 95 ZMU EGYSÉG
(ZONE MONITOR UNIT)
Az Apolló XP 95 ZMU egység
segítségével
HAGYOMÁNYOS
érzékelők
csoportja illeszthető a
digitális jelzőhurokhoz. Elsősorban olyan
esetekben célszerű alkalmazni, amikor
nagy
egybefüggő,
jól áttekinthető
területek védelmét kell biztosítani, és
nem feltétlen szükséges az analóg
jelfeldolgozás, vagy nincs jelentősége, az
érzékelő szintű jelzési szelektivitásnak.
Alkalmazása költség megtakarítást is
eredményez.
A ZMU egység gyakorlatilag ely olyan
egyzónás hagyományos jelzőközpont
szerepét tölti be, mely a teljes
rendszerhez csatlakoztatva 1 címhelyet
foglal
el.
A
ZMU
egységhez
csatlakoztatható hagyományos érzékelők
száma max. 20 db lehet (pl. Apolló 60
sorozat tagjai). A ZMU egység felügyeli
az így kialakított zóna (alhurok) zárlatát,
szakadását, földzárlatát és hiba esetén
az ennek megfelelő beállított analóg
értéket továbbítja a jelzőkozpont felé. A
ZMU egység és a hozzá csatlakoztatott
érzékelők áramellátása közvetlenül a két
vezetékes digitális jelző és vezérlő
hurkokról történik, (megjegyzés: *alul)

XP 95 SMU EGYSÉG XP 95 1/0 BEMENETI(SWITCH MONITOR

KIMENETI EGYSÉG

UNIT)

(INPUT-OUTPUT)

Az Apolló XP 95 SMU egység segítségével egy vagy több feszültségmentes
érintkező
(kontaktus)
állapotának
folyamatos ellenőrzése valósítható meg.
Elsősorban olyan esetekben célszerű
alkalmazni mikor az XP 95 rendszerhez
kontaktus
kimenettel
rendelkező
jelzésadót kell illeszteni (pl. vonali
füstérzékelő), vagy a kialakított XP 95
rendszer feladata a védett területen
kiépített SPRINKLER rendszer teljes
felügyelete. Az SMU egység jól
alkalmazható a tűzjelző rendszer által
végrehajtott vezérlések megtörténtének
ellenőrzésére is, különös tekintettel arra,
hogy az így -megfelelő címen - a
jelzőközpontba
jutó
információ
naplózásra kerülhet Az SMU egység
természetesen felügyeli, ellenőrzi az
érintkezők
áramkörének
zárlatát,
szakadását, földzárlatát. Az SMU egység
áramellátása a két vezetékes digitális
jelző és vezérlő hurkokról történik. Az
SMU egység műszaki adatait a
kiegészítő
egységek
összefoglaló
táblázata részletesen tartalmazza.

Az Apolló XP 95 1/0 egység alapvetően a
tűzjelző rendszer különböző vezérlési
funkcióinak megvalósítására szolgáló, a
digitális jelzőhurokban elhelyezkedő
címezhető eszköz. Az 1/0 egység
vezérlése a jelzőközpont programozása
során határozható meg. Működése (címe
alapján)
hozzárendelhető
egyedi
érzékelő, vagy meghatározott érzékelő
csoport
érzékelőjének
jelzéséhez
egyaránt. Az 1/0 egység vezérlő
kimenete feszültségmentes VÁLTÓ relé
kontaktus formájában áll rendelkezésre.
Az 1/0 egység, egyben a vezérlés eredményes végrehajtásának ellenőrzésére
felhasználható - az SMU egységhez
hasonló - bemenettel is rendelkezik. Az
1/0 egység 1 címhelyet foglal el.
Áramellátása közvetlenül a kétvezetékes
digitális jelzőhálózatról történik. Az I/O
berendezés bemeneti egysége zárlat,
szakadás,
földzárlat
hibaellenőrzési
funkcióval is rendelkezik. Az I/O egység
műszaki adatait a kiegészítő egységek
összefoglaló táblázata tartalmazza.

* MEGJEGYZÉS: Egy hurokban 4-nél több ZMU egység alkalmazása nem javasolt. Szükség esetén ez a darabszám - a hurokáram számítása mellett - max. 6
db-ra növelhető.
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XP 95 - HUROK HANGJELZŐ

Az Apolló XP 95 HUROKHANGJELZŐ a digitális jelzőhurokban bárhol elhelyezhető címezhető - külön
táplálást nem igénylő - hangjelző egység.
Működését a jelzőközpont vezérli a körülményeknek megfelelő programozás alapján. A hurokhangjelző
működése (az alkalmazott

jelzőközpont

adottságaitól függően)

hozzárendelhető

egyedi

érzékelő,

meghatározott érzékelő csoport, vagy az összes érzékelő - bármelyikének jelzéséhez. A hurokhangjelző
telepíthető önmagában is, de ha a fedlap helyére XP 95 érzékelő aljzat kerül úgy a védett területen szükséges
XP 95 érzékelővel együtt közös egységet is alkothat.
Az Apolló XP 95 hurokhangjelző hangteljesítménye 85 dB (1m) mindössze 3 mA áramfelvétel mellett. Egy Xp
95 protokollal működő jelzőhurokban elhelyezkedő hurok hangjelzők száma max. 32 db. A hurokhangjelző
műszaki adatait részletesen a „kiegészítő egységek"összefoglaló táblázata tartalmazza.

XP 95-ös érzékelők jellemző adatainak összefoglalása
Eszköz

Ionizációs
füstérzékelő
Optikai
füstérzékelő
Hó'érzékelő
Kombinált érzékelő
(multi sensor)
Kézi jelzésadó

Típus szám

Táp fesz.

Nyugalmi áram

Normál „lökő"
áram

5500-500

1 7-28 V DC

280 nA

500 nA

2 mA

-20°- +60°C

0-95%

5500-600

17-28 V DC

340 nA

600 nA

4 mA

-20°- +60°C

0-95%

5500-400

1 7-28 V DC

250 nA

310nA

2 mA

-20°- +70°C

0-95%

5500-885

14-28 V DC

500 nA

1 mA

3,5 mA

-20°- +60°C

0-95%

Riasztási (LED) Normál üzemi
áramfelv.
hőmérséklet

Nedvesség
tartalom

5500-905

1 7-28 V DC

230 (iA

270 nA

2 mA

-20°- +70°C

0-95%

ZMU egység

5500-813

14-28 V DC

4 mA + det

2,8 mA

11 mA

-20°- +70°C

0-95% IP 54

SMU egység

5500-810

14-28 V DC

730 nA

2,5 mA

3,5 mA

-20°- +70°C

0-95% IP 54

1/0 egység

5500-818

14-28 V DC

720 nA

3,5 mA

4,5 mA

-20°- +70°C

0-95% IP 54

OUTPUT egység

5500-819

14-28 V DC

720 (iA

3 mA

3,3 mA

-20°- +70°C

0-95% IP 54

BEÁM Det. (Vonali füst
érzékelő)

5500-265

1 7-28 V DC

10,5 mA 6
mA*

12mA 6
mA

-10°-+50°C

IP 50

Hurokhangjelző
85/92 dB

45681-261

14-28 V DC

1 40 |iA

3mA
8 mA

-20°- +60°C

IP 43

Izolátor

5500-700

1 7-28 V DC

100 nA
8nA

pulzáló

-20°- +70°C

0-95%

Izolátoros
aljzat

45681-321

14-28 V DC

27^17 (iA 4
mA

pulzáló

-20°- +60°C

0-95%

Megjegyzés felül: vevő egység és interfész, alul: adó egység

Az XP 95-ös érzékelő aljzat és a címző XPERT kártya
Az aljzat kialakítása olyan, hogy az érzékelők behelyezése gyors és egyszerű lehessen - téves behelyezés ne fordulhasson elő. Az érzékelő aljzat elektronikát nem tartalmaz. Az érzékelők címzése egy
igen ötletes - szabadalommal védett - un. XPERT kódkártya segítségével történik, melyet az üzembehelyezéskor dugaszolunk az aljzatba. A behelyezett kártya kódját az érzékelő, behelyezésekor
automatikusan, mintegy letapogatja. E megoldás előnye, hogy bárminemű érzékelőcsere a továbbiakban címbeállítás nélkül egyszerűen elvégezhető.

1093 Budapest, Lónyai u. 19. Tel.: 216-2612 Fax: 216-2613

E-mail: info@elektrovill.hu
Web lap: www. elektrovill.hu

