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Liniowa czujka dymu FRay5000‑50‑EN pokrywa obszar
położony w odległości od 8 m do 100 m. Zwierciadło
pryzmatyczne umożliwia dokładne wykrywanie cząsteczek
dymu, pojawiających się obszarze pracy.

Przy zasięgu od 8 m do 50 m wystarcza jedno zwierciadło
pryzmatyczne. Przy zasięgu od 50 m do 100 m konieczne są
cztery zwierciadła pryzmatyczne. Dodatkowe zwierciadła
pryzmatyczne wchodzą w skład zestawu zwiększającego
zasięg FRay5000‑LR‑Kit.

Zalecane obszary zastosowań to duże pomieszczenia, jak
budynki zabytkowe, kościoły, muzea, centra handlowe, hale
fabryczne, magazyny, itp.

Liniowa czujka dymu FRay5000‑50‑EN nadaje się do
stosowania w obszarach, w których czujki punktowe nie są
skuteczne.

Podstawowe funkcje

Nadajnik wysyła niewidzialną wiązkę podczerwieni
(850 nm) skupiającą się w obiektywie. Wiązka jest odbijana
przez zwierciadło pryzmatyczne zamontowane po
przeciwnej stronie i powraca do urządzenia.

Jeżeli wiązka podczerwieni zostanie przesłonięta przez
dym, a sygnał w odbiorniku spadnie poniżej określonej
wartości progowej (standardowo przez 10 sekund,
regulowane) urządzenie załącza alarm pożarowy i zwiera
styki przekaźnika alarmowego.

Czułość może być dostosowana do parametrów
środowiskowych. Ustawienia domyślne, wynoszące 25%
(wysoka), 35% i 50% (niska czułość) mogą być zmieniane
krokowo, co 1%.

Przekaźnik alarmowy może pracować w trybie
automatycznego resetowania lub wymaganego
potwierdzenia. 
Diody LED sygnalizują trzy różne stany pracy:

• Alarm
• Usterka
• Praca
Sterowanie i zmiany parametrów mogą być dokonywane z
poziomu urządzenia sterującego i wyświetlacza LCD.

Zmiany zachodzące w dłuższym okresie (np. starzenie się
elementów, zabrudzenie systemu optycznego, itp.) nie
powodują fałszywych alarmów, ponieważ są
kompensowane przez automatyczną regulację
wzmocnienia. Co 15 minut stan systemu jest porównywany
z domyślną wartością odniesienia. W przypadku odchyleń

Liniowa czujka dymu FRay5000-50-EN
▶ Powiększony zasięg monitorowania

▶ Nadajnik i odbiornik są umieszczone w zwartej
obudowie

▶ Funkcje elektroniczne i optyczne umożliwiają
wyznaczenie położenia czujek podczas montażu i
automatyczne określanie położenia czujek podczas
pracy

▶ Pilot zdalnego sterowania, umieszczony na wysokości
wzroku ułatwia instalację i programowanie

▶ Automatyczna kompensacja zabrudzeń

▶ Urządzenie sterujące ze wskaźnikami LED i
wyświetlaczem LCD, sygnalizujące różne stany pracy

▶ Regulowane wartości progów załączenia alarmu

▶ Kompensacja przesunięcia budynku
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jest automatycznie kompensowany z szybkością
do 0,17 dB/h. W przypadku osiągnięcia granicy kompensacji
uruchamiany jest sygnał „Usterka”.

Jeśli wiązka podczerwieni zostanie przesłonięta w ciągu 2 s
(pochłonięcie światła przekracza 87%) i stan ten będzie
utrzymywać się przez 10 sekund lub dłużej (wartość
ustawiana przez operatora), załącza się przekaźnik usterki.
Usterka może być spowodowana przeszkodą na drodze
wiązki, zasłonięciem zwierciadła, itp. Gdy tylko przyczyna
usterki zostanie usunięta, przekaźnik usterki zostaje
zwolniony, a po 5 sekundach czujka jest automatycznie
przywracana do standardowej pracy. Centrala sygnalizacji
pożaru musi zostać wyzerowana oddzielnie.

System jest wyposażony w wyjście alarmowe. Jest to
przekaźnik z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym.

Certyfikaty i świadectwa

Zgodność z:

• EN54-12:2002

Region Certyfikacja

Niemcy VdS G 208017   FRAY5000-EN

Europa CE FRAY5000-EN

CPD 0832-CPD-0565   FRAY5000-EN

Belgia BOSEC TCC2-K803/a   Fireray 5000

Wielka
Brytania

BRE 831a/04   FRAY5000-EN

Szwecja INTYG 08-722   FRAY5000-EN

Planowanie

• Do połączenia z siecią LSN konieczny jest jeden
konwencjonalny moduł interfejsu FLM‑420/4‑CON.

• Do bezpośredniego połączenia z centralą FPA-5000
konieczny jest jeden moduł CZM 0004 A.

• Na torze transmisyjnym między czujką i zwierciadłem
nie mogą znajdować się przeszkody. Nie mogą też
przerywać go obiekty ruchome (np.  suwnice).

• Nagromadzenie ciepłego powietrza pod stropem może
zapobiegać przedostawaniu się dymu do samej góry. Z
tego powodu czujkę należy zamontować poniżej
zakładanego poziomu nagromadzenia ciepła. W takim
przypadku należy skorygować wartości X1 określone w
tabeli.

• Miejsce montażu czujki musi być stabilne i nie narażone
na wibracje. Nieodpowiednie do montażu są metalowe
wsporniki, podatne na wysokie lub niskie temperatury.

• Czujka i reflektor są zazwyczaj instalowane na tej samej
wysokości i umieszczone naprzeciwko siebie. Szeroki
kąt wiązki podczerwieni ułatwia regulację oraz
zapewnia stabilną i długotrwałą pracę.

• Czujka musi być zamontowana w miejscu, w którym jej
układ optyczny nie będzie narażony na bezpośrednią
ekspozycję na światło słoneczne lub sztuczne.
Normalne oświetlenie otoczenia nie wpływa na wiązkę
podczerwieni ani na wynik analizy.

30-60 cm
C

B

A

D

Poz. Opis

A Strop

B Chmura dymu

C Nagromadzenie ciepłego powietrza

D Wiązka podczerwieni

• Ponieważ dym nie unosi się pionowo w górę, ale raczej
tworzy chmurę nad źródłem ognia (w zależności od
ruchów powietrza i sposobu gromadzenia się),
szerokość monitorowanej strefy jest znacznie większa
niż średnica wiązki podczerwieni.

• Szerokość detekcji wynosi 7,5 m po każdej stronie
wiązki.

• W trakcie planowania należy uwzględnić obowiązujące
w danym kraju standardy i wytyczne dotyczące
planowania.

Miejsce montażu czujki
Czujki muszą być rozmieszczone w następujących
odległościach:

X1 Odległość od stropu 0,3 - 0,6 m

X2 Pozioma odległość między czujką i ścianą min. 0,5 m

X3 Pozioma odległość między dwoma czujkami pod
dachem dwuspadowym

Przykład: dach dwuspadowy, nachylenie dachu 10°

X3 = 7,5 m + (7,5 m x 10%)
X3 = 7,5 m + 0,75 m
X3 = 8,25 m

• Maksymalna odległość między dwoma czujkami,
których wiązki podczerwieni są emitowane równolegle
względem siebie, wynosi 15 m.

• Środek osi wiązki monitorującej musi znajdować się w
odległości co najmniej 0,5 m od ścian, sprzętów lub
przechowywanych towarów.

• Dzięki stosowanym zwierciadłom odchylenie kątowe od
linii środkowej nie przekraczające 5° nie powoduje
osłabienia sygnału.
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Pozycjonowanie czujek przy płaskich stropach

Pozycjonowanie czujek pod dachami jednospadowymi

Pozycjonowanie czujek pod dachami dwuspadowymi

Instalacja czujki zgodnie z VdS / VDE
• Liczba czujek dymu musi być dobrana w taki sposób,

aby nie został przekroczony maksymalny obszar
monitorowania A podany w tabeli (zgodnie z normą
VdS 2095 i DIN VDE 0833‑2).

Wysokość po-
mieszczenia
RH

X2 A X1 przy
α< 20°

X1 przy
α> 20°

Do 6 m 6 m 1200 m2 0,3 m - 0,5 m 0,3 m - 0,5 m

6 m - 12 m 6,5 m 1300 m2 0,4 m - 0,7 m 0,4 m - 0,9 m

12 m -
16 m *)**)

7 m*)) 1400 m2**) 0,6 m do
0,9 m**)

od 0,8 m do
1,2 m**)

X2 = największa dopuszczalna odległość pozioma od
dowolnego punktu stropu do najbliższej wiązki światła

A = maksymalny obszar monitorowania dla jednej czujki
(= dwukrotność największej odległości poziomej DH i

największej dopuszczalnej odległości czujki od zwierciadła
pryzmatycznego)

X1 = odległość czujki od sufitu

α = kąt nachylenia dachu / stropu do poziomu; jeśli dach jest
nachylony pod różnymi kątami (np.  w przypadku hangaru),
należy przyjąć najmniejsze nachylenie.

*Jeśli wysokość pomieszczenia przekracza 12 m, zaleca się
użycie drugiego poziomu monitorowania, z zachowaniem
odpowiedniego przesunięcia czujek w stosunku do
pierwszego poziomu.

** W zależności od warunków środowiskowych (np.  szybkie
rozprzestrzenianie się ognia i dymu)

• W zależności od konstrukcji dachu (płaski, spadzisty,
dwuspadowy), czujki i zwierciadła muszą być
zainstalowane z uwzględnieniem kąta pochylenia
dachu (α) i wysokości pomieszczenia (RH ), aby wiązka
światła biegła pod dachem w odległości DL (patrz
tabela).

Dołączone części

Ilość Element

1 Liniowa czujka dymu FRay5000‑50‑EN:
kompaktowe urządzenie z wbudowanym nadajnikiem i odbiorni-
kiem

1 Zwierciadło pryzmatyczne

1 Urządzenie sterujące

1 Zestaw montażowy

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie pracy 14 VDC … 28 VDC

Pobór prądu

• W trybie czuwania < 12 mA przy 24 VDC

• Tryb alarmowy/usterka < 52 mA przy 24 VDC

Zerowanie przez odłączenie zasila-
nia

> 5 s

Przekaźnik alarmu (obciążalność
styków)

100 mA przy 30 V

Przekaźnik awarii (obciążalność sty-
ków)

100 mA przy 30 V

www.boschsecurity.pl
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Parametry mechaniczne

Wskaźniki LED

• Alarm Miga na czerwono co 10 s

• Usterka Miga na żółto co 10 s

• Praca Miga na zielono co 10 s

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

• Czujka 135 x 135 x 135 mm

• Reflektor pryzmowy 100 x 100 x 10 mm

• Urządzenie sterujące 200 x 235 x 71 mm

Obudowa

• Kolor jasnoszary / czarny

• Materiał tworzywo C6600, niepalne

Masa

• Czujka 500 g

• Reflektor pryzmowy 70 g

• Urządzenie sterujące 900 g

Parametry środowiskowe

Stopień ochrony zgodnie z normą EN
60529

IP 54

Temperatura pracy -10°C…55°C

Planowanie

Dopuszczalna odległość pomiędzy
czujką a reflektorem

8 – 50 m

•z zestawem zwiększającym zasięg
FRay5000‑LR‑Kit

50 – 100 m

Szerokość wykrywania 
(po każdej stronie wiązki światła)

maks. 7,5 m (zgodnie z lokalnymi
przepisami!)

Funkcje specjalne

Długość fali optycznej 850 nm

Tolerancja odchylenia od osi

• Czujka ±0,3°

• Zwierciadło pryzmatyczne ±5,0°

Zamówienia - informacje

Liniowa czujka dymu FRay5000-50-EN
Zasięg 8‑50 m

FRay5000-50-EN

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
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