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 نظام التحليل الهوائي عالي الحساسية للكشف عن الدخان

 

 "Titanus Top Sens سينس تيتانوس توب"
 

 جهاز الكشف المبتكر 

 Titanus سينس تيتانوس توب"يستخدم نظام التحميل اليوائي عالي الحساسية لمكشف عن الدخان 

Top Sens"  ذلك ممكنا بواسطة نظام حساسية عالية لم تكن معروفة من قبل في السوق. وقد اصبح

كشف بصري مبتكر ذو مصادر ضوئية معمرة. يقدم ىذا الحل المسجل لصالح شركة "فاجنر 

Wagner الضبط تستطيع  لمعاييرطبقا وانو . اعاقة الضوء/متر% من 5..0." حساسية مثالية تبمغ

 . المناسبوحدة الكشف أن تستجيب بالقدر المطموب من الحساسية وفي الوقت 

واثبت مجموعة واسعة من االستعماالت. " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس جياز ب ويناس

. فيو "EN54"بية و كافة أنواع الحرائق االختبارية طبقا لممعايير األور ىذا النظام تجاوبا ممتازا مع 

 .تحظى بالثقة العاليةبطريقة و درجة مئوية  .6و +  .0 -يكشف كافة درجات الحرارة بين 
 

ييئتو لمعمل.  وتساعد التكنولوجيا الجديدة في ترا لخواصو الفنية المثالية فأنو من السيل جدا تركيبو و نظو 

 إال في فترات متباعدة نسبيا.المتكررة حاجتو لمصيانة  استبعادىذا الجياز عمى 

 :مجاالت االستعمال الخاصة

مناسب عمى  " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس بسبب ارتفاع مستوى حساسيتو يعتبر جياز 

 أو االتصاالت.  EDPوجو الخصوص لمغرف التي تضم مقتنيات ذات قيمة عالية كما ىو الحال في 
 

ومن بين مجاالت االستعمال األخرى الغرف ذات التدفقات اليوائية القوية مثل غرف التنظيف 

في الماضي مشكمة تمثل  وكانت ىذه االماكنوالمختبرات والغرف والقاعات ذات األسقف العالية. 

حل بالنسبة لموضوع الكشف عن الدخان ألن الدخان يتخفف إلى حد بعيد قبل أن يصل مستعصية ال
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إلى وحدة الكشف. وتحت ىذه الظروف تتفاعل أجيزة الكشف عن الدخان التقميدية في وقت متأخر أو 

لكشف عن الدخان في اانية إمكفي  ن لكم امن اآلن فصاعدًا ضموقد اصبح ىناك ال تستجيب أبدًا. 

 ." Titanus Top Sensمن خالل "تيتانوس توب سينس  ىذه المناطق الخاصة

 مستويات جديدة لحساسية االستجابة

عن الدخان أمرًا ذو أىمية متزايدة لمشركات الجانب لقد أصبحت مسالة الكشف المبكر والكشف الموثوق 

التي ال يتم الكشف عن حيث تتسبب الحرائق كية. التي تستخدم شبكات معقدة وتكنولوجيات أتوماتي

وليس من . الناجمة عنيااألضرار الفادحة في ارباك العمل فضال عن  حدوثيا إال في وقت متأخر

 يذا الخطر المزدوج. القبول بمؤسسة  ةأيعمى في ىذه األيام السيل 
 

تعطي شركات التي خصيصًا لم" Titanus Top Sensجياز "تيتانوس توب سينس لقد تم تطوير و 

حماية المناطق التي تضم أشياء عالية القيمة. وبسبب حساسيتو العالية في االستجابة اىمييو مطمقة ل

إذ يمثل ذلك عامال حاسمًا في حالة حدوث  ة،وبصورة مضمون ،فإنو يمكن الكشف المبكر عن الدخان

 ي اتخاذ اإلجراءات المضادة. الحرائق: فكمما انخفض زمن ردة الفعل كمما زادت إمكانية النجاح ف

 : مبدأ التشغيل

من الناحية األساسية ىناك احتمالين لضمان المراقبة الموثوقة لمجمل المناطق: إذ يمكن تركيب وحدات 

ذا لم  الكشف في كابينات تكييف اليواء أو داخل قنوات التكييف لضمان مراقبة تدفق تيارات اليواء. وا 

غرف فإنو يتم نقل اليواء بواسطة نظام أنابيب ألخذ عينات اليواء يكن ذلك ممكنًا بسبب ظروف ال

)أنظر الشكل أدناه( وتؤخذ عينات اليواء من المناطق الخاضعة لممراقبة ويتم تمريرىا إلى وحدة الكشف 

بواسطة منظومة األنابيب من خالل نقاط أخذ عينات اليواء المحددة. وتتم اإلشارة الفورية لنسبة تركيز 

 Digit-10سبمي يوذلك بواسطة مؤشر اظيار مكون من عشرة وحدات "تن ديجيت بارجراف د الدخان

Bargraph Display وعندما تكشف وحدة الكشف عن وجود جزيئات دخانية فإنو يظير إنذار يصل ."
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( وترسل اإلشارة إلى لوحة مراقبة LEDإلى حد ثالث مستويات بواسطة الديودات الكيربائية السائمة )

عمى " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس يق بواسطة موصالت جافة. ويحتوي جياز الحر 

نذار الحريق(. ويمكن ضبط فترة التأخير لكل مستوى من  ثالثة مستويات إنذار )التنبيو، اإلجراء، وا 

ن التباينات في قيمة تدفق اليواء ومستوىو ثانية.  .6مستويات اإلنذار عمى قيمة ما بين صفر إلى   ا 

وفورية بواسطة جياز  موثوقة الجانبالدخان أو النواحي المحيطة األخرى يمكن الكشف عنيا بصورة 

ويمكن بسيولة قراءة البيانات بواسطة جياز تشخيصي  " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس 

 .وصيانة الجياز( بتشغيل)أنظر القسم الخاص  "DIAG 1"دياج  يسمى

 المختمفة درجات حساسية االستجابة 

حساسية عرض  " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس طبقًا لممتطمبات المختمفة يقدم جياز 

ضبط ويمكن عند الحاجة % من عتمة الضوء والتي يمكن ضبطيا عمى مراحل.  5..0.تصل إلى 

 الجياز عمى الوضع اآللي فيما بين مراحل الحساسية المختمفة )مثل تتابع الميل والنيار(.

 كونات الجهاز م

من البالستك. وىو يحتوي عمى وحدة  " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس يتكون جياز 

والتي تقوم بتقييم اإلشارات المتواصل كشف عالية الحساسية تعمل بصريًا بواسطة مصادر الضوء 

بة مجربة لسنوات عمى وسيمة مراق انو يحتويبصورة موثوقة. ومن بين العناصر األخرى المكونة لمجياز 

كفاءة تيوية عالية وىو مالئم حتى يتمتع ب" وكذلك جياز تيوية فعال Wagner"فاجنر  انتاجعديدة من 

 في األنابيب الطويمة.

 

 التركيب

المنخفض  االىتزازفي السطوح ذات  " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس يتم تركيب جياز 

يبو فييا. ويمكن تركيب الجياز بصورة عمودية عمى الجدران التي تمثل أفضل األماكن التي يمكن ترك
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وانو عن طريق امكانية تدوير قعر الجياز . المستعارة أو األعمدة وبصورة أفقية في السقف واألرضيات

. ويسمح الغطاء المتحرك بسيولة الوصول درجة، يمكن تعديل تركيب االسالك واالنابيب بمرونة .18

 التوصيل. إلى رأس الكاشف وأطراف 

 لتشغيل والصيانةا

ومن جدا.  ة سيم " عمميةTitanus Top Sens"تيتانوس توب سينس جياز عممية تشغيل تعتبر 

مستوى حساسية االستجابة وتكنولوجية متحسس تيارات اليواء وفترة التأخير في الممكن ببساطة ضبط 

اتي لمتحسس تيارات اليواء . ويخضع تعديل الكشف الذ(DIL)مفاتيح عن طريق األماكن المختمفة 

 لمعالج دقيق ويبدأ العمل بواسطة زر معين.

اختبارات  تفي حاال". و DIAG 1"دياج لغرض تحسين عممية التركيب تم تطوير الجياز التشخيصي و 

. ، مثالمستوى الدخان... الحرائق أو ألغراض الصيانة يسمح ىذا الجياز بقراءة البيانات وتسجيميا 

 ة الصيانة مما يعني خفض كبير في التكاليف. وبذلك تسيل عممي

 العمل ضمن الشبكاتالقدرة عمى 

اختيارية وىي إمكانية  " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس ىناك ميزة خاصة أخرى في جياز 

 Titanus"تيتانوس توب سينس أجيزة عدة . حيث يمكن ربط اخرى شبكاتوتوصيمو مع ستخدامو ال

Top Sens " وبذلك يستطيع بواسطة لوحة شبكية الكترونية خاصة لكل جياز شبكة واحدةلتشكيل .

مجمل المنظومة خالل فترة في الخ ... تدفق اليواء  ومقاديرالمشغل أن يراقب مركزيًا مستوى الدخان 

بسيطة جدًا من الزمن ) أنظر أيضًا الوصف المختصر إلدارة إخطار الحريق ونظام المعمومات فيزوالن 

 . "Titanus Top Sensجياز "تيتانوس توب سينس ب الخاصة

 الممحقات

لجياز  "بعد عرض عن "تتوفر العديد من الممحقات التي تم تطويرىا خصيصًا ليتم استخداميا كشاشات 

نفس شاشات عمى  "العرض عن بعد"ويحتوي جياز " Titanus Top Sens"تيتانوس توب سينس 
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موقع  فيمراقبة بيانات مجمل المنظومة دىا ذلك في . ويساعالعرض الموجودة في وحدة الكشف

بواسطة الشبكة التي تعمل باألشعة تحت الحمراء يمكن قراءة وتحميل كافة البيانات مركزيًا. و مركزي. 

بوقت وذلك الوصول إلييا سيل ممناطق التي ال يلمن المراقبة والصيانة حتى  موثوقةبذلك تتحقق درجة 

 أسرع وبسيولة أكبر. 


