


 

Apollo ORBIS termékcsalád 
Kielégíti az MSZ EN 54-5,7 szabvány el őírásait. 

Optikai füstérzékel ő 

Típusjel: OPX-04-12005-APO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkalmas a keletkező tűz kezdeti szakaszán 
legtöbb esetben megjelenő füst 
érzékelésére, például ott ahol fennáll a 
lassan parázsló tüzek lehetősége. 

Rövid m űszaki leírás: 

Az optikai füstérzékelő a füstrészecskéken 
létrejövő fényszórás elve alapján működik. 
Egy külső fénytől védett optikai „sötét” 
kamrába – impulzus üzemben vezérelt – 
infravörös fényforrás és egy tompaszögben 
elhelyezett fotodióda van építve. 

Tiszta levegő esetén a fényforrás jele nem 
juthat a fotodiódára, az érzékelő nyugalmi 
állapotban van. 
Ha a kamrába füst jut a füstrészecskék a 
fényforrás jelét a fotodiódára tükrözik. 
A keletkező jelváltozást az érzékelő 
elektronikája feldolgozza és egy 
meghatározott küszöbérték elérésekor az 
érzékelőt riasztási állapotba „billenti”. 

Az áramkör riasztás esetén magán az 
érzékelőn található azonosító világító LED 
diódát is működtet. 

Az érzékelő új kialakítása lehetővé teszi, 
hogy különféle tüzek széles skáláját 

érzékelje anélkül, hogy ez a megbízhatóság 
rovására történjen.  

Az érzékelőt úgy kalibrálták, hogy 
megbízható legyen, és jelentősen 
csökkentették a hamis riasztások esélyét. 
Algoritmusok segítségével dönti el az 
érzékelő, hogy mikor lépjen riasztási módba.  

Az Orbis optikai érzékelők 4 
másodpercenként vesznek mintát a 
környező levegőből, és a mérések 
eredményeit mikroprocesszor dolgozza fel. 
A processzoros jelfeldolgozás teszi lehetővé 
a széles spektrumú füstérzékelés mellett a 
hamis riasztások kiszűrését. 
 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség: 

8.5— 33V DC 

Tápellátás: 
Kéteres. Polarizált 

Max. polaritásváltás: 
200ms 

Feléledési id ő: 
<20 másodperc 
Min. feszültség aktiv érzékel ő esetén: 6V 

Átlagos nyugalmi áram 24V-on: 

65 µ A 

Riasztási áram: 

12 voltnál 20mA 

24 voltnál 40mA 

Riasztáskori terhelés: 
600 Ω 

Működési feszültségtartomány: 
5-33V 

Min. nyugalmi áram: 
8mA 

 



Min. feszültség a LED-ek m űködéséhez: 

5V 

Riasztás utáni feszültség: 
1V 

Riasztás utáni nyugtázási id ő: 
1 másodperc 

Másodkijelz ő csatlakoztatása: 

1.2kΩ ( O/P negativ kimenet ) 
 

Optikai érzékel ő egyéb 
műszaki adatai: 
Anyaga: 

Érzékelő és tokozás fehér polikarbonátból 

készül 

Kijelz ő: 

Érzékelőbe épített 360°-os láthatóságú 

LED 

Méretek és tömeg: 

100mm átmérő x 42mm magasság, 

75g 

Érzékelő tömege és mérete aljzattal: 

100mm átmérő x 50mm magasság, 

135g 

Klimatikus adatok: 

Üzemeltetési és tárolási hőmérséklet -

40°C-tól +70°C-ig (lecsapodástól és 

jéglerakódástól mentes helyen) 

Páratartalom: 

0% to 98% relativ (nem lecsapódó) 

Szélsebesség: 
Nincs hatása 

Légköri nyomás: 
Nincs hatása 

Elektromágneses kompatibilitás  

 

 

Hő és hősebesség 
érzékelők 

Típus választék és típus jel: 

OPH-HT-11025-APO AIR 57 Co hőseb 

OPH-HT-11026-APO A2S 65o max. hő 

OPH-HT-11027-APO BR 75 Co hőseb. 

OPH-HT-11028-APO BS 75 Co max. hő 

OPH-HT-11029-APO CR 90 Co hőseb 

OPH-HT-11030-APO CS 90 Co max. hő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hő és hősebességérzékelő különösen 
alkalmas olyan területek védelmére, ahol a 
jelzésbiztonság követelmény, azonban 
füstérzékelők nem alkalmazhatók, mert 
üzemszerűen is előfordulhat füst, vagy egy 
esetleg keletkező tűz kezdeti szakaszán 
nem elsődleges a füst megjelenése a 
jellemző. 

Amíg a hőérzékelő egy kalibrált 
hőmérsékleti szint elérésekor, addig a 
hősebesség érzékelő a környezeti 
hőmérséklet, 10 Co/perc-nél gyorsabb ütemű 
emelkedését jelzi ( függetlenül a maximál 
értéktől), vagy ennél lassabb 
hőmérsékletemelkedés esetén a gyárilag 
kalibrált határértéket elérve ad riasztó jelzés 
( pl. 65 Co). 

A hősebesség érzékelő –külalakra-a füst 
érzékellőtől a levegőáramlással szembeni ki 
ellenállást biztosító nyitottabb kölső 
burkolatával különböztethető meg. 



Az Orbis sorozatban hatféle hőérzékelőt 
találunk. A hőérzékelő számozása megfelel 
az EN54-5 európai szabványnak, és 
megkülönböztethetünk hősebesség-
érzékelőket (’R’) ill. Statikus hőmérséklet-
érzékelőket (’S’). A statikus érzékelők csak a 
riasztási küszöb elérésekor riasztanak. A 
hősebesség-érzékelők is rendelkeznek 
küszöb-értékkel, de a hőmérséklet-
emelkedés sebességét, mértékét is figyelik 

Az Orbis érzékelők 4 másodpercenként 
vesznek mintát a környezetük 
hőmérsékleléből, és a mérések eredményeit 
mikroprocesszor dolgozza fel. 
TÍPUS VÁLSZTÁS  

 

 

 

 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség: 
8,5—33V DC 

Tápellátás: 
Kéteres, polarizált 

Max. polaritásváltás: 
200ms 

Feléledési id ő: <20 másodperc 

Min. feszültség aktiv érzékel ő esetén: 6V 

Átlagos nyugalmi áram 24V-on: 

65 µA 

Riasztási áram: 
12 voltnál 20mA 
24 voltnál 40mA 

Riasztáskori terhelés: 
600 O 

Működési feszültségtartomány: 
5-33V 

Min. nyugalmi áram: 
8mA 

Min. feszültség a beépített LED- 
működéséhez: 
5V 

Riasztás utáni nyugtázási id ő: 
1 másodperc 

Másodkijelz ő csatlakoztatása: 
1.2kΩ (O/P negativ kimenet  

EGYÉB ADATOK  

Anyaga: 
Érzékelő és tokozás fehér polikarbonátból 
készül 

Kijelz ő: 
Érzékelőbe épített 360°-os láthatóságú 
LED 

Méretek és tömeg: 
100mm átmérő x 42mm magasság, 
70g 

Érzékelő tömege és mérete aljzattal: 

100mm átmérő x 50mm magasság, 
130g 

Klimatikus adatok: 
Üzemeltetési és tárolási hőmérséklet 
-40°C-tól +70°C-ig 
(lecsapodástól és jéglerakódástól mentes 
helyen) 

Páratartalom: 
0% to 98% relativ (nem lecsapódó) 

Szélsebesség: 
Nincs hatása 

Légköri nyomás: 
Nincs hatása 

Elektromágneses kompatibilitás  

 



Mutiszenzoros érzékel ő

 

 

 
 
Az Orbis multiszenzoros érzékelő az új optikai 
technológiát használja, kiegészítve egy 
hőrzékelővel, amely tovább szélesíti az érzékelő 
felhasználási területeinek számát. Fontos 
megjegyezni, hogy a multiszenzoros érzékelő 
alapvetően füstérzékelő, és nem állítható át 
hőérzékelővé. 

Mintavételezési gyakoriság: 
4 másodpercenként 

ELEKTROMOS ADATOK 

Tápfeszültség: 
8.5— 33V DC 

Tápellátás: 
Kéteres. polarizált 

Max. polaritásváltás: 
200ms 

Feléledési id ő: 
<20 másodperc 

Min. feszültség aktiv érzékel ő esetén: 
6V 

Átlagos nyugalmi áram 24V-on: 
65 µA 

Riasztási áram: 
12 voltnál 20mA 
24 voltnál 40mA 

Riasztáskori terhelés: 
600 Ώ 

Működési feszültségtartomány: 
5-33V 

Min. nyugalmi áram: 
8mA 

Min. feszültség a beépített LED-
működéséhez: 
5V 

Riasztás utáni feszültség: 
1V 

Riasztás utáni nyugtázási id ő: 
1 másodperc 

Másodkijelz ő csatlakoztatása: 
1.2kΩ (O/P negativ kimenet)  

EGYÉB ADATOK 
Anyaga: 
Érzékelő és tokozás fehér polikarbonátból 
készül 

Kijelz ő: 
Érzékelőbe épített 360°-os láthatóságú 
beépitett LED 

Méretek és tömeg: 
100mm átmérő x 50mm magasság, 
80g 

Érzékelő tömege és mérete aljzattal: 
100mm átmérő x 60mm magasság, 
140g 

Klimatikus adatok: 
Üzemeltetési és tárolási hőmérséklet -
40°C-tól +70°C-ig (lecsapodástól és 
jéglerakódástól mentes helyen) 

Páratartalom: 
0% to 98% relativ (nem lecsapódó) 

Szélsebesség: 
Nincs hatása 

Légköri nyomás: 
Nincs hatása 

 



Elektromágneses kompatibilitás  

Érzékelő ajzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az érzékelő aljzat kialakítása teljesen új. 
Nagy, bekötési területet biztosít könnyen 
hozzáférhető huzalszorítókkal.  

Az aljzaton két rögzítő pontot találunk és az 
aljzat belsejében található jelölés 
segítségével könnyű a huzalok végét a 
megfelelő hosszúságban megtisztítani.  

Az új kialakítás lehetővé teszi, hogy az 
aljzatot egyszerűen csatlakoztassuk pl egy 
villanyszerelő dobozhoz. Az aljzat speciális 
átkötést tartalmazt, mellyel a zónák 
huzalozásának elektromos tesztelése még 
az érzékelők behelyezése előtt lehetővé 
válik. A huzalkapcsolat az érzékelő-fej 
behelyezésével magától megszakad.  

Az aljzatot olyan záró mechanizmussal 
látták el, hogy amennyiben az érzékelők 
kivétel elleni biztosítása szükségessé válik, 
az aljzat megjelölt részének kivágásával ez 
egyszerűen megtehető 

Ajzat bekötés : 

 

Relés ajzat  
Az aljzatban van egy egy potenciálmentes 
kontaktussal rendelkező relé A kontaktusra 
maximális (feszültség 30V, max 
áramerősség 1A.) köthető 
Ha a érzékelő riasztási állapotra vált, a relé 
áramot kap, így a relé kontaktus állapotot 
vált,  

 

Relés ajzat bekötése : 

 

 

 

 

 

Relés ajzat bekötés 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Optikai másodkijelz ő 
 
Típus jel:  MK – 01 
 

 
 
Minden APOLLO ORBIS sorozatú érzékelő 
rendelkezik közvetlen másodkijelző 
működtetési lehetőséggel. 

Másodkijelző alkalmazásával gyorsan és 
pontosan behatárolható a zárt területek 
védelmét ellátó érzékelő(k) működése. 

A másodkijelző lehet egyedi, de lehetőség 
van arra is, hogy több érzékelő 
rendelkezzen egy közös másodkijelzővel ( 
lásd az érzékelő aljzat bekötési vázlatát), 

ORBIS érzékel ők általános 
jellemz ői 

 „StartUp” 
A StartUp funkció egy villogó vörös LED 
segítségével jelzi, hogy az eszközöket 
megfelelően telepítettük. 

Automatikusan bontódó átlötés 
A átkötés a huzalozás elektromos 
tesztelését teszi lehetővé még üzembe 
helyezés (az érzékelő behelyezése) előtt 

Széles spektrumú optika 
A széles spektrumú optika megbízhatóan 
reagál többféle, fehér és fekete füstöt 
generáló tűzre. 

 „DustDefy” 
A „DustDefy” kialakítás csökkenti a 
porlerakódás lehetőségét és segíti a 
légáramlás fenntartását az érzékelő 
kamrájában 

Mérési érték átmeneti figyelmen kívül 
hagyása 
Különféle algoritmusok használatával 
lehetővé válik, hogy az átmenetileg 

jelentkező abnormális mérési értékek ne 
generáljanak hamis riasztásokat. 

 „DirtAlert” 
A DirtAlert funkció egy villogó sárga LED-del 
jelzi, hogy a drift-kompenzációs küszöböt 
elérte az érzékelő. 

 „SensAlert” 
A SensAlert funkció egy villogó sárga LED-
del jelzi, hogy érzékelő nem működik 
megfelelően. 

 „Drift” kompenzáció 
Lehetővé teszi a kalibrált érzékenységi 
szintek fenntartását az érzékelő bizonyos 
mértékű szennyeződése mellett is. 

 „FastTest” 
A FastTest egy olyan karbantartási eljárás, 
melynek segítségével mindössze négy 
másodperc alatt ellenőrizhető, hogy a füst- 
és hőérzékelők megfelelően működnek. 

 „TimeSaver aljzat” 
A TimeSaver aljzat teljesen új kialakítású, 
mely nagy, nyitott szerelő-területet biztosít a 
telepítőknek, időt takarítva ezzel meg. 

Működési feszültség tartomány 
Az Orbis érzékelők 8.5V-tól 33V-ig, széles 
skálán működnek. 

Klimatikus környezet 
Az Orbis érzékelő a környezeti hőmérséklet 
széles sávjában működnek, -40˚ C-tól +70˚ 
C-ig 

Megfelel ő működés akár 98%-os relatív 
páratartalomig. 

Elektromos kompatibilitás a 60-as és 65-
os sorozat hagyományos érzékelőivel.  

Az ORBIS érzékel ő sorozat 
előnyei 

Tervezőknek: 
Környezeti rugalmasság: Az ORBIS 
család 8.5V-tól 33V-ig működik, -40˚ C-tól 
+70˚ C-ig, akár 98%-os relatív páratartalom 
mellett. 

Tetszőleges központ használata, mivel a 
polaritás megfordítása (200 mS) nem érinti 
az érékelő működését. 

Egyszer ű üzembehelyezés a „StartUp” 
funkcióval: Az érzékelő LED-je vörösen 
villog (1x/mp), jelezve a helyes tesztelés 
után az érzékelő magától visszatér normál 
működésre négy perc elteltével. 



Hatékony karbantartás a „FastTest” 
eljárás használatával: A FastTest-tel 
mindössze négy másodperc alatt 
ellenőrizhető, hogy a füst- és hőérzékelők 
megfelelően működnek-e. 
 
A telepít őknek: 
A „TimeSaver” aljzat telepítése könny ű 
és gyors: helyezzük a szorító csavarokat a 
szerelődobozba vagy a kívánt felületre, 
elfordítással helyezzük helyére az aljzatot az 
majd szorítsuk meg a csavarokat. 

Gyors huzalozás: Az aljzatban a szerelő-
terület megfelelő, a huzalszorítók 
csoportosítva vannak, a csavarok nyitott 
állapotban vannak,  

Speciális átkötés az ajzatban lehetővé 
teszi a huzalozás elektromos tesztelését 
még az érzékelők behelyezése előtt. 

A felhasználóknak: 
Harmonikus, kellemes dizájn: Az új stílusú 
Orbis dizájn nem csak vizuálisan, de 
funkcionálisan is előrelépést jelent. 

Gyárilag kalibrált érzékenység 
fenntartása a „DirtAlert” funkcióval: 
sárga villogó LED jelzi, hogy a drift 
kompenzációs küszöböt elértük. 

Az érzékel ő szenyeződésének az esélyét 
is csökkenti a „DustDefy” kialakítás , 
amely a porlerakódást gátolja, fenntartva 
ezzel a keletkező füst bejutásának 
szabadságát. 

Az abnormális mérési értékeket intelligens 
algoritmusok szűrik ki, csökkentve ezzel a 
hamis riasztások arányát.  
 

 

Forgalmazó:  

ELEKTROVILL Biztonságtechnikai ZRt. 

1093 Budapest, Lónyai u. 19. 

Telefon: 216-2612 

Fax:216-2613 

E-mail: info@elektrovill.hu 

Honlap:WWW.elektrovill.hu 

 
 


