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PopisPopisPopisPopis    zařízenízařízenízařízenízařízení 

ASD Senator je řada nasávacích laserových detektorů kouře pro detekci požáru s vysokou citlivostí nebo 

pro použití v místech, kde nelze nasadit bodové detektory. Detekce požáru probíhá na principu rozpoznání 

množství částic kouře v detekční komoře zařízení, do které je vzorkovaný vzduch dopraven příslušně navrženým 

nasávacím potrubím se vzorkovacími otvory. 

Typy detektorůTypy detektorůTypy detektorůTypy detektorů    

 

 

TypTypTypTyp    Senator NanoSenator NanoSenator NanoSenator Nano    Senator 25Senator 25Senator 25Senator 25    Senator ExSenator ExSenator ExSenator Ex    Senator 100Senator 100Senator 100Senator 100    Senator 200Senator 200Senator 200Senator 200    
Popis Základní model 

pro malé instalace, 
snadné nastavení 
parametrů. 

Pro malé aplikace. 
Montáž pomocí 
pevné základny. 
Port RS 485. 

Pro Ex prostředí 
Krytí IP 65, teplota -
10 až +60 °C 
Port RS 485 

Střední aplikace. 
Montáž pomocí 
pevné základny. 
Port RS 485. 

Velké aplikace, 
různé verze panelů 
Port RS-485  

Citlivost 25 – 0,3 % 25 – 0,03 % 25 – 0,0015 % 25 – 0,03 % 25 – 0,0015 % 
Vstupy potrubí 1 1 1 2 4 
Délka potrubí 50 m 50 m/25 m* 50 m/25 m* 100 m/50 m* 250 m/100 m** 
Počet otvorů 10*** 10 10 2x 10 4 x 25 
Indikace 4x LED 3x LED 3x LED 3x LED LED graf., LCD 
Pouzdro plast, kompaktní kovové + základna, EEx, kovový odlitek kovové + základna plastové/kovové 
Rozměry (ŠxVxH) 190x230x110 mm 140x200x85 mm 400x200x165 mm 297x200x85 mm 427x372x95 mm 
Provoz. teplota -10 až +60 °C -10 až +60 °C -10 až +60 °C -10 až +60 °C -10 až +60 °C 
Napájení 24 V =, 350 mA 24 V =, 250 mA 24 V=, 1,1 A 24 V =, 400 mA 24 V =, 1,5 A 

 

Pozn:  *) pro místnosti s nuceným oběhem vzduchu platí nižší hodnota.  

 **) jednotlivé potrubí max. 100 m, celkem max 200 m (100 otvorů), 250 m (80 otvorů) 

 ***) Počet otvorů dle třídy požáru: pro třídu A: 2, pro třídu B: 4, pro třídu C: 10 (EN 54, část 20) 

Princip Princip Princip Princip detekcedetekcedetekcedetekce        

Jednotka vestavěným ventilátorem neustále nasává vzorky vzduchu, který prochází přes detekční komoru. 

V komoře je umístěn laser, prosvěcující komoru napříč, a detektor množství odraženého světla. Pro měření 

se použijí pouze odrazy o částice kouře, které mají svoji specifickou velikost. Silnější odrazy, které jsou 

způsobeny částicemi prachu, jsou z vyhodnocení vyloučeny. 

Citlivost detektoruCitlivost detektoruCitlivost detektoruCitlivost detektoru    

Citlivost se udává v % zeslabení světla na jednotku délky. Typická citlivost standardních bodových hlásičů kouře 

je 5 %. Vzhledem ke kolísající hodnotě znečištění prostředí je nutno vyhodnocovat úroveň kouře relativně, nikoliv 

absolutně. Detektor neustále porovnává naměřenou hodnotu s předešlými vzorky, zjišťuje variabilitu znečištění 

v čase a přizpůsobuje se změnám prostředí. Cílem je zareagovat co nejdříve na nárůst množství kouře, značící 

počínající požár. 

Pokud je hodnota znečištění místnosti stálá (nezáleží na tom, zda nízká, či vysoká), pak i malý nárůst nad tuto 

hodnotu je vyhodnocen jako poplach. Pokud je znečištění místnosti proměnlivé, je k vyhlášení poplachu potřebné 

větší množství kouře. Lze naprogramovat citlivost detektoru (= jak velká relativní změna hodnoty značí poplach) 

a přepínat rozdílné citlivosti v režimu noc/den pro různé podmínky v závislosti na provozu objektu.  
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Způsoby detekceZpůsoby detekceZpůsoby detekceZpůsoby detekce    ––––    získávání vzorkůzískávání vzorkůzískávání vzorkůzískávání vzorků    

Sekundární Sekundární Sekundární Sekundární detekcedetekcedetekcedetekce – především pro místnosti bez řízeného proudění vzduchu. Nasávací potrubí je vedeno 

pod stropem místnosti (podhledu, zvýšené podlahy) a otvory se zhotovují tam, kde by jinak byl umístěn klasický 

bodový detektor. Nasávání lze např. pomocí kapilárních trubic umístit i dovnitř stojanů s technologií či do míst, 

kde by potrubí nešlo umístit. 

Citlivost Citlivost Citlivost Citlivost     Klidné prostředíKlidné prostředíKlidné prostředíKlidné prostředí        Klimatizované prostoryKlimatizované prostoryKlimatizované prostoryKlimatizované prostory    

systémusystémusystémusystému Plocha Rozteč otvorů Plocha Rozteč otvorů 

Standardní  až 56 m2 7,5 m BS 5839 7,5 m 

Zvýšená 25 m2 3,5 m 50 m2 5,0 m 

Vysoká 7 - 12 m2 2,5 m 25 m2 3,5 m 

Požadavek na vyšší citlivost představuje současně požadavek na kratší reakční dobu, proto je nutno zvolit menší 

rozteč otvorů. V klimatizovaných prostorách ale proudící vzduch dopraví kouř snáze k více otvorům, tím je možno 

zvětšit jejich rozteč a chráněnou plochu. 

Citlivost zařízení je závislá na počtu vzorkovacích otvorů. Čím více otvorů, tím více je vzduch ředěn a citlivost 

se snižuje. Příklad: citlivost detektoru nastavena na 0,05 % x 10 otvorů => citlivost každého otvoru = 0,5 % 

(snížení viditelnosti na metr délky).  

CitlivostCitlivostCitlivostCitlivost    CitlivostCitlivostCitlivostCitlivost    PočetPočetPočetPočet    Chráněná Chráněná Chráněná Chráněná     

detektorudetektorudetektorudetektoru systémusystémusystémusystému otvootvootvootvorůrůrůrů plochaplochaplochaplocha     

0,05 % Standardní 5 % 100 2000 m2 

0,05 % Zvýšená 2 % 40 800 m2 

0,05 % Vysoká 0,8 % 16 320 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 Sekundární detekce Primární detekce 

Primární detekcePrimární detekcePrimární detekcePrimární detekce – vhodná pro datacentra apod. s instalovanými klimajednotkami. Vzduch je odebírán potrubím 

umístěným před nasávací mřížkou klimajednotky. Podmínkou správné trvalé funkce je zajištěný běh klimajednotky 

i v případě výpadků proudu. Díky menšímu počtu otvorů lze dosáhnout vyšší citlivosti: 

CitlivostCitlivostCitlivostCitlivost    CitlivostCitlivostCitlivostCitlivost    PočetPočetPočetPočet    Chráněná Chráněná Chráněná Chráněná     

detektorudetektorudetektorudetektoru    systémusystémusystémusystému    otvorůotvorůotvorůotvorů    plochaplochaplochaplocha        

0,05 % Vysoká 0,8 % 16 320 m2 

Pro typickou výšku místností do 4,5 metru: 320 m2 x 4,5 m = 1440 m3. Hodnotu cca 1500 m3 můžeme brát 

jako maximální objem chráněného prostoru na jeden detektor, při vysoké citlivosti. 
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NasávacíNasávacíNasávacíNasávací    ppppotrubíotrubíotrubíotrubí    ----    sortimentsortimentsortimentsortiment    

Materiál – červeně obarvený plast ABS, průměr 25 mm, k dispozici jsou trubky v metráži, spojky, šroubení, 

kolena, T-kusy, držáky. Spojování dodaným lepidlem na toluenové bázi. Možno použít nerezové či jiné kovové 

trubky, pokud nutno. Nepoužívat ostrá kolena, ohyby provádět vždy s větším poloměrem. Nepoužívat vodovodní 

plastový materiál a nepoužívat tenké instalační PVC trubky. 

           

Spojka pevná Šroubení T-kus Zátka  Koleno 45 ° Ohyb 90 ° 

Pro detekci z uzavřených prostorů (datové rozvaděče), nebo míst mimo dosah základní trasy (podhled) 

či při nárocích na „neviditelnost“ lze užít ohebné kapiláry (D=10 mm). Další adaptéry na objednávku. 

   

Upevnění na šrouby Upevnění středovou maticí 

Doporučení pro návrh trasDoporučení pro návrh trasDoporučení pro návrh trasDoporučení pro návrh tras    potrubí potrubí potrubí potrubí     

Potrubí se navrhuje na principu co nejkratšího vedení mezi stanovenými body. Vzduch musí být 

z nejvzdálenějšího bodu místnosti dopraven do detektoru za max. 60 sekund. Je-li nutno potrubí větvit, je lépe 

tak udělat blíže detektoru a získat samostatné větve, než dělat krátké odbočky dál na trase. V případě větvení 

vždy dodržovat symetrii, všechny trasy potrubí by měly být přibližně stejně dlouhé. 

Základní návrh pro primární a sekundární detekci je na obrázcích na předchozí straně. Další možnosti jsou: 

  

 Umístění potrubí v podhledu Umístění potrubí ve zvýšené podlaze 

  

Standardní velikost otvorůStandardní velikost otvorůStandardní velikost otvorůStandardní velikost otvorů    v potrubv potrubv potrubv potrubíííí    je je je je 

6666 mm. Vmm. Vmm. Vmm. V zátce na konci potrubí zátce na konci potrubí zátce na konci potrubí zátce na konci potrubí navrhnětenavrhnětenavrhnětenavrhněte    

též otvor stejné velikosti.též otvor stejné velikosti.též otvor stejné velikosti.též otvor stejné velikosti.    

PrůměrPrůměrPrůměrPrůměry otvorů mohou závisety otvorů mohou závisety otvorů mohou závisety otvorů mohou záviset    

nananana topologii trasy a lze topologii trasy a lze topologii trasy a lze topologii trasy a lze je je je je vypočítat vypočítat vypočítat vypočítat 

speciálním návrhovým programemspeciálním návrhovým programemspeciálním návrhovým programemspeciálním návrhovým programem    

SenSenSenSenaaaator PipeCAD.tor PipeCAD.tor PipeCAD.tor PipeCAD.    PPPPro výpočet ro výpočet ro výpočet ro výpočet kontaktujte kontaktujte kontaktujte kontaktujte 

technickou podporutechnickou podporutechnickou podporutechnickou podporu    dodavatele.dodavatele.dodavatele.dodavatele.    
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Umístění potrubí u výdechů datových stojanů  

 Primární detekce nad mřížkami v podhledu --> 

  

 

 

 

 

   

 Trasa pod šikmou střechou, příčná Trasa pod šikmou střechou, podélná 

Pro vysoko uložené nepřístupné trasy lze z konce potrubí vyvést do dostupného místa testovací bod, v provozu 

uzavřený plnou zátkou, která se pro test vymění za zátku s otvorem (upevnění šroubením). 

 

 Provedení testovacího bodu Způsob uchycení potrubí ke stropu 

Při umisťování trubky u mřížky ventilace dodržte natočení Při umisťování trubky u mřížky ventilace dodržte natočení Při umisťování trubky u mřížky ventilace dodržte natočení Při umisťování trubky u mřížky ventilace dodržte natočení vzorkovacích vzorkovacích vzorkovacích vzorkovacích otvorů votvorů votvorů votvorů v úhlu cca 45° poúhlu cca 45° poúhlu cca 45° poúhlu cca 45° po směru směru směru směru 

proudění (na závětrné straně). proudění (na závětrné straně). proudění (na závětrné straně). proudění (na závětrné straně). Část trubky nad mřížkou opatřete na obou stranách šroubením pro možnost Část trubky nad mřížkou opatřete na obou stranách šroubením pro možnost Část trubky nad mřížkou opatřete na obou stranách šroubením pro možnost Část trubky nad mřížkou opatřete na obou stranách šroubením pro možnost 

natočení a pro snanatočení a pro snanatočení a pro snanatočení a pro snadnou demontáž při čištění klimajednotky.dnou demontáž při čištění klimajednotky.dnou demontáž při čištění klimajednotky.dnou demontáž při čištění klimajednotky.    

Potrubí musí být Potrubí musí být Potrubí musí být Potrubí musí být umístěno umístěno umístěno umístěno tak daleko od mřížkytak daleko od mřížkytak daleko od mřížkytak daleko od mřížky    klimajednotky či ventilaceklimajednotky či ventilaceklimajednotky či ventilaceklimajednotky či ventilace, aby rychlost proudění vzduchu , aby rychlost proudění vzduchu , aby rychlost proudění vzduchu , aby rychlost proudění vzduchu 

vvvv tomto místě nepřesáhla 6tomto místě nepřesáhla 6tomto místě nepřesáhla 6tomto místě nepřesáhla 6 m/s, jinak je ohroženo nasávání do detektoru!m/s, jinak je ohroženo nasávání do detektoru!m/s, jinak je ohroženo nasávání do detektoru!m/s, jinak je ohroženo nasávání do detektoru!    
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Vzorkovací body v podlaze nad úrovní kabelů Detekce z rozvaděčových skříní  

Pokud se detektor umisťuje v jiné, než chráněné místnosti, nebo při ochraně uzavřených celků s rozdílným tlakem 

vzduchu je nutné odtah vzduchu z výstupu detektoru vždy vyústit zpět poblíž místa, odkud je vzduch nasáván, 

z důvodu vyrovnání tlakových poměrů. To platí i při vzorkování vzduchu z ventilačního potrubí. 

Při návrhu delších tras zohledněte tepelnou roztažnost potrubí, pro materiál ABS činí 10,1 x 10-5/°C. 

VVVVzorkovací otvory zorkovací otvory zorkovací otvory zorkovací otvory ––––    zhotovení,zhotovení,zhotovení,zhotovení,    zásadyzásadyzásadyzásady    

Vzorkovací otvory se zhotoví navrtáním potrubí vhodným vrtákem – standardně 6 mm nebo dle výsledků výpočtu. 

Je nutno vrtat kolmo a otvor následně začistit – zbylé otřepy a ostré hrany způsobují šum nebo hvízdání. 

U větších či komplikovaných systémů může velikost otvorů záviset na topologii trasy a lze je vypočítat pomocí 

návrhového programu Senator PipeCAD. Pro výpočet prosím kontaktujte technickou podporu dodavatele. 

ElektrickElektrickElektrickElektrické připojené připojené připojené připojeníííí    
Detektory řady Senator jsou standardně vybaveny výstupními bezpotenciálovými kontakty „Požár“ (v klidu 

rozpojený, N.O.) a „Porucha“ (v klidu spojený, N.C.), model Nano navíc kontaktem „Předpoplach“ (v klidu 

rozpojený, N.O.). Kontakty relé jsou aktivní po dobu trvání podnětu – po uklidnění prostředí nebo odstranění 

poruchy se samy vrátí do základního stavu. Nulovací vstup ani tlačítko detektor neobsahuje (kromě modelu 200). 

Modely 25,100 a 200 je možno osadit výstupní kartou APIC pro připojení na linku adresné EPS s protokolem 

Apollo nebo Hochiki - detektor se pak chová jako adresný hlásič EPS. Protokol nutno specifikovat v objednávce. 

Modely 25,100 a 200 lze propojit do sítě přes rozhraní RS-485 (až 1200 m mezi detektory), model 200 pak 

slouží jako řídící (je dostupný i jako samotný ovládací panel bez detekce). Model 200 je vybaven třemi vstupy 

pro dálkové řízení funkcí a možností síťování pomocí LAN SenseNet. 

Napájení všech detektorů z externího zálohovaného zdroje 24 V = dle specifikace v tabulce. 

ProgramováníProgramováníProgramováníProgramování    

Detektory Senator 25, 100 a Ex se nastavují do požadované provozní konfigurace příslušným programem 

pro PC, komunikace po sériové lince RS-232 (COM port, 9 pinů). Detektor Senator 200 lze nastavit přes PC 

i z panelu, má množství voleb a konfiguračních parametrů. Software současně umožňuje monitorovat a ukládat 

naměřené hodnoty. Model Senator Nano se nastavuje pomocí uvnitř umístěných DIL spínačů, komunikační karta je 

volitelná. 

Další informace rádi poskytneme na vyžádání. 

 


