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 معايير جديدة في MAGIC.SENSتضع أجهزة آشف الحريق 
 أجهزة االستشعار الضوئية الجمع بينالحريق من خالل  تقنية آشف

وأهم . وإلكترونيات التقييم الذآية) الغاز(والحرارية والكيميائية 
ضافة  المؤثرة هي قدرتها على منع اإلنذارات الخطأ، باإلخصائصها

  إلى سرعة ودقة الكشف

 

   
  لنظامل عام ملخص

كشفال نوع جهاز  
 OTC OC OT O T  وضع التشغيل

 - - x x x مجمع-

 - x x x x  ضوئي-

 الحد األقصى - 
 الحراري

x - x - x 

 تفاضلال - 
   حراريال

x - x - x 

 - - - x x  آيميائي-

 
  

 

  طريقة العمل

  تقنية جهاز االستشعار ومعالجة اإلشارة
  . يدويًا أو باستخدام موقتLSNيمكن إعداد جهاز االستشعار الفردي من خالل شبكة 

تحليل إلكترونيات  إشارات جهاز االستشعار باستمرار من خالل جميعويتم تحليل 
كشف الوآما هو الحال مع أجهزة . ضها البعضبعمع  الداخلية ويتم ربطها اإلشارة
GLT يمكن المجمعةالربط بين أجهزة االستشعار أن أجهزة الكشف ، يعني 

 توقع الدخان أو البخار أو التراب الخفيف أثناء دورة التشغيل عنداستخدامها أيضًا 
  .العادية
إلشارات الخاصة  توافق مجموعة اإلشارات مع اعند إال يتم إطالق اإلنذار تلقائيًا ولن

 إلى وجود مستوى من الحماية ذلكويؤدي . المحددموقع االستخدام ببرمجة رمز حقل 
  .ضد اإلنذارات الزائفة

حنى الزمني إلشارات جهاز استشعار آشف ن ذلك، يتم أيضًا تحليل الموعالوة على
 .، مما يؤدي إلى موثوقية متزايدة لكل جهاز استشعار فرديوالخللالحريق 
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تم تهيئة خصائص جهاز الكشف لتناسب  •
  االستخدام في الغرفة

تعويض (تعديل نشط لحد التشغيل •
  )االنحراف

مع  المراقبة الذاتية لتقنية جهاز االستشعار •
اإلشارة للعطل في لوحة الحريق عند 

تعطل جهاز االستشعار أو وجود تلوث 
  شديد

 في حالة LSNى وظائف المحافظة عل •
انقطاع السلك أو وجود دائرة فصر 

آهربائي في جهاز الكشف من خالل 
  .عوازل مدمجة

  قوي ومتين •
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  )جهاز آشف الدخان(ي جهاز االستشعار الضوئ
  .يستخدم جهاز االستشعار الضوئي طريقة الضوء المنتشر

متص من يالضوء إلى غرفة القياس، حيث بنقل  LEDصمام وم ويق
يدخل الدخان إلى غرفة القياس عند و. المعقدة المتشابكةخالل البنية 

من صمام القادم نشر الضوء بجزيئات الدخان فتقوم حدوث حريق، 
LED . تحويل مقدار الضوء الذي يصل إلى الصمام الثنائي الضوئي ويتم

  .متناسبةإلى إشارة آهربائية 

  )جهاز آشف درجة الحرارة(جهاز االستشعار الحراري 

في شبكة مقاومة آجهاز استشعار موجود يستخدم مقاوم حراري 
المعتمدة الفولتية بقياس جهاز تحويل تناظري رقمي وم ويقحراري، 

  .رة على فترات منتظمة درجة الحراعلى
 على فئة جهاز الكشف المحدد، يطلق جهاز استشعار الحرارة وبناًء

 أو ٥٤حالة اإلنذار عند تجاوز درجة الحرارة القصوى التي تصل إلى 
، أو ارتفعت درجة الحرارة )الحد األقصى الحراري( درجة مئوية ٦٩

  .)التفاضل الحراري(بمقدار محدد خالل وقت محدد 

  )جهاز استشعار غاز أول أآسيد الكربون(ستشعار الكيميائي جهاز اال

الوظيفة األساسية لجهاز استشعار الغاز هي آشف أول أآسيد الكربون 
يدروجين وأول المتولد آنتيجة لحدوث حريق، لكنه سيكتشف أيضًا األ

.  ترآيز الغازمعقيمة إشارة جهاز االستشعار تناسب  وت,النتراتأآسيد 
شعار الغاز معلومات إضافية ليمنع بفعالية القيم وينقل جهاز است

  .الخادعة
 

  الخصائص نوع جهاز الكشف
OTC 410 OC 410 OT 400 EO 400 ET 400 E  الخاصة

  تعويض االنحراف،
  الجزء الضوئي

x x x x - 

  تعويض االنحراف، 
ر  ا شع ست ا ز  ا جه

ز ا غ ل  ا

x x - - - 

 - x x x x  التلوث آشف

  /ارإغالق جهاز االستشع
   وضع التشغيلتحويل

x - x - - 

  القيم التناظرية الحالية
  التي يمكن قراءتها

x x x* x* x* 

  ساعات التشغيل
  التي يمكن قراءتها

x x x* x* x* 

  مستوى التلوث
   يمكن قراءتهالذي

x x x* x*  

  الرقم المسلسل
   يمكن قراءتهالذي

x x x* x* x* 

  KKW ال ينطبق على أنواع * •

  
  

  
  
  
  

  LSNخصائص 
  عرض بيانات التشغيل

، يمكن قراءة القيم التالية لكافة KKWباستثناء أجهزة الكشف من نوع 
  ):أو أحدث  4.53اإلصدار( WinParaأجهزة الكشف باستخدام برنامج 

  الرقم المسلسل •
  )مع الجزء الضوئي(مستوى التلوث  •
  ساعات التشغيل •
  .القيم التناظرية الحالية •

  :يالقيم التناظرية ه
القيمة المقاسة الحالية لجهاز استشعار : قيم النظام الضوئي •

  الضوء المنتشر؛ ويكون نطاق القياس خطًيا ويغطي من 
  ).متسخ (٧٠٠ إلى )جديد (١٧٠

توضح قيمة التلوث إلى أي مدى زادت قيمة التلوث  :التلوث •
  .الحالية بالنسبة للحالة األصلية

  المقاسة الحالية تعرض القيمة : قيمة أول أآسيد الكربون •
  ).٥٥٠أقصى  بحد(

   ستشعاراالتقنية جهاز للمراقبة الذاتية ا

 باستخدام شاشة ةستمر بصفة مستشعاراالتقنية جهاز للمراقبة الذاتية ا تتم
  :لوحة الحريق التالية

مراقبة حالة (اإلشارة إلى العطل عند تعطل جهاز االستشعار  •
  )التعطل

  الخدمةعرض مستمر لمستوى التلوث أثناء  •
بدًال من اإلنذار  (جسيماإلشارة إلى العطل بسبب تلوث  •

  )الزائف
ستشعار االإيقاف جهاز في وجود إيقاف يدوي أو التحكم زمنيًا  ويجب

وعند حدوث . الشديدةلضبط وفقًا لعوامل التداخل حتى يمكن االفردي 
  .إنذار، يتم نقل تعريف جهاز الكشف الفردي إلى لوحة الحريق

  خصائص أخرى

  . مع غطاءطاردة لألتربةمعقدة يوجد في أجهزة الكشف بنية 
 وامض باللون األحمر LED إنذار جهاز الكشف شكل صمام بيانأخذ ي

  . درجة٣٦٠ خالل زاوية بسهولة يتم رؤيته
  .مكان تنشيط شاشة إنذار جهاز الكشف الخارجية عن بعدوباإل
ة والقوية بسبب ك حاجة لتوجيه قاعدة جهاز الكشف الثابتللم تعد هناو

  .الوضع المرآزي للشاشة الفردية
 الكبالت من خراج للكبالت السطحية إالمتكامل اإلجهاد تنفيسيمنع و

ويمكن الوصول بسهولة شديدة ألطراف . طرف التوصيل بعد الترآيب
  .٢ مم٢٫٥ التوصيل لألقسام المستعرضة من الكبل حتى

يمكن (ي  ميكانيكخراجيوجد في قواعد جهاز الكشف قفل إو
 .)تعطيله/تشغيله

  



  

  
  
  

  حدود التوريد

  المكونات الكمية  نوع جهاز الكشف

OTC 410 آيميائي متعدد أجهزة /حراري/جهاز آشف ضوئي  ١
االستشعار

OC 410 آيميائي متعدد أجهزة االستشعار /جهاز آشف ضوئي  ١  

OT 400 E حراري متعدد أجهزة االستشعار /جهاز آشف ضوئي  ١  

O 400 E جهاز آشف دخان ضوئي  ١  

T 400 E التفاضل الحراري/جهاز آشف الحد األقصى الحراري  ١  

OT 400 KKWحراري متعدد أجهزة االستشعار /جهاز آشف ضوئي  ١*  

O 400 KKW جهاز آشف دخان ضوئي   ١*  

T 400 KKW التفاضل الحراري /جهاز آشف الحد األقصى الحراري  ١*  

  . النشاط اإلشعاعي المتزايدلالستخدام في المناطق ذات* 

  موافقات الدول
  رقم الموافقة على نوع جهاز الكشف  البلد

 OTC 410 OC 410 OT 400 E  جهة التصديق
 - - BAC 0159/02  بلغاريا
    CNACL 20030624 - 120030568  الصين

PAVÜS 08-0017 00-0020 - التشيك  

NBU T4016/2002 T4015/2002 - 
VdS G 201 081 G 201 080 G 202 045 

PTBA PTB 01 
ATEX 

PTB 01 
ATEX 

PTB 01 
ATEX 

  ألمانيا

 2163X 2163X 2163X 

 - TÜV Nord1326/03 1325/03  استونيا

  - MCT G 201081 G 201080  أسبانيا
 HKFSD J-002/C/001J-002/C/001 IJ-002/C020 هونج آونج

BMF 618/73-1/ 618/73-2/ - المجر  
 2001 2001 i   

 - - GTC 100165  ليتوانيا

  - CNBOP 1329.2003 1328.2003  مالي
 B 01702     روسيا
 - /TSE - 14.00.01  ترآيا

   4692   

رقم الموافقة على نوع جهاز 
 الكشف

  البلد

O 400 E T 400 جهة التصديق E
ACR - 321/30-3/049/4 

PAVÜS - C-00-032 

  التشيك

NBU - T 40138 

VdS G 202 044 G 299 043 ألمانيا  

PTBA PTB 01 ATEX 
2163X 

PTB 01 ATEX 2163X 

 CNACL J-002/C020 J-002/C/020 هونج آونج

 - - .ELTEH j.t.d  المجر

-ISI801 433 254 إسرائيل
 LMT 02015-C-172 02015-C-172  سلوفينيا

 - TSE 14.00.01/4692  ترآيا

  

  ٣ | MAGIC.SENS تلقائيال LSN جهاز آشف الحريق
  

  البلد  رقم الموافقة على نوع جهاز الكشف

T 400 KKW O 400 KKW OT 400 KKW   جهة التصديق

TCC 2-285 TCC 2-286 - BOSEC بلجيكا  

IN 79 / 
11.02.2000 

IN 79 / 
11.02.2000 

IN 79 / 
11.02.2000 

NABU بلغاريا  

G 299 092 G 299 092 G 299 092 VdS 

PTB 01 ATEX 
2163X 

PTB 01 
ATEX 2163X 

PTB 01 ATEX 
2163X 

PTBA 

Z-6.5-1629 
Z-6.5-1630 
Z-6.5-1631 

Z-6.5-1629 
Z-6.5-1630 
Z-6.5-1631 

Z-6.5-1629 
Z-6.5-1630 
Z-6.5-1631 

DIBt 

  ألمانيا

200 30185 200 30386 - CNACL الصين  

321/30-3/ 
049/4 

321/30-3/ 
049/3 

321/30-3/ 
049/2

ACR 

C-00-032 C-00-031 C-00-033 PAVÜS 

T 40138 T 40137 T 40139 NBU 

  تشيكال

232.1101 232.1100 232.1102 DANAK الدانمرك  

1328/03 1325/03 - TÜV Nord استونيا  

  00 3293 MCT أسبانيا  

J-002/C/ 001 J-002/C001 J-002/C/ 001 HKFSD  هونج
  آونج

210-SF/01 210-SF/01 210-SF/01 ELTEH j.t.d.   آرواتيا

618/22-2/ 
2000 

618/22-1/ 
2000 

618/22-3/ 
2000 

BMF المجر  

- 8014332 
545 

8014332 544 ISI إسرائيل  

100160 100162 - GTC ليتوانيا  

1325.2003 1326.2003 1327.2003 CNBOP مالي  

B 01703 B 01702 B 01702  روسيا  

02015-C-172 02015-C-172  LMT ترآيا  

ح ا ت مف ل   ا
VdS Schadenverhütung GmbH  

PTBA German Physical Technical Federal Institute  

DIBt German Institute of Building Technology  

ACR Czech Army  

PAVÜS Brandatestationinstitut  

NBU National Safety Office  

CNBOP Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpozarowej  

DANAK Dansk Brand- og sikeringsteknik 
Institut (DIFT Danish Institute of Fire 

Technology)  
BOSEC Belgian Organisation for Security Cer t ification  

BMF Belügyminiszterium Tüzoltosag 
Orszagos Katasztrofavedelmi 

Foigazgatosag  
NABU National Office of Fire and Accident Prevention  

ISI Israel Standard Institute  

LMT Laboratorij za procesno merilno tehniko; 
Laboratorij za magnetna merenja  
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 مالحظات التخطيط
 جهاز آشف لكل حلقة أو خط ١٢٧يمكن توصيل ما يصل إلى  •

 جهاز ٣٢، وال يمكن توصيل سوى VDEيير وفقًا لمعا(جزئي 
 أجهزة آشف إنذار توقف في خط ١٠آشف إنذار تلقائي أو 

  ).جزئي واحد
 وفقًا إلرشادات أجهزة OT وOC وOTCيتم تخطيط أنواع  •

الكشف الضوئي إذا آانت تعمل آأجهزة آشف ضوئي أو 
 ٢ الجزء DIN VDE 0833انظر (أجهزة آشف مجمعة 

  ):VDS 2095و
جهاز استشعار (فصل عرضي للوحدة الضوئية عند طلب  •

، يجب أن يستند التخطيط على إرشادات )الضوء المنتشر
 ٢ الجزء DIN VDE 0833انظر (أجهزة آشف الحرارة 

 ):VDS 2095و
 قيم حدود التخطيط •
  

  نوع جهاز الكشف  مساحة المراقبة  ارتفاع الترآيب

 OTC 410   آحد أقصى٢ م١٢٠   م آحد أقصى١٦

 OC 410   آحد أقصى٢ م١٢٠  أقصى م آحد ١٦

 OT 400   آحد أقصى٢ م١٢٠   م آحد أقصى١٦

 O 400   آحد أقصى٢ م١٢٠   م آحد أقصى١٦

 T 400   آحد أقصى٢ م٤٠   م آحد أقصى٧٫٥

  
  :أقصى طول للكبل •

  ٠٫٦/٠٫٨ × ٢ × J-Y(St) Y n م، لـ ١٠٠٠

 T 400، الحظ أن DIBtعند تخطيط حواجز الحريق وفقًا لمعيار  •
LSNجب إعداده بالتوافق مع فئة  يA1R.  

  .ث/ م٢٠أقصى سرعة هواء مسموح بها هي  •

دقيقة / فولت٤٠ ميجا هرتز وعند ١٠٠٠- ١دقيقة في المدى من / فولت٣٠عند  •
 ميجا ٩٦٠- ٨٩٠ ميجا هرتز و٤٦٦- ٤١٥في مدى تردد الهاتف الخلوي من 

 VdS 2110) VdS أآبر مما يتطلب معيار EMCهرتز، تكون حماية 
Schadenverhütung GmbH.(  

  : التاليةLSNباإلمكان التوصيل بلوحات حريق  •
– BZ 500 LSN  
  UEZ 2000 LSNالوحدة المرآزية األوروبية العامة  –
  UGM 2020نظام آشف األخطار  –
عالوة على الوحدات المرآزية األخرى ووحدات االستقبال الخاصة بها  –

 .في ظروف التوصيل المتماثلة
 

  

  
  
  

  المواصفات الفنية
MagicSens LSN   

   فولت تيار مستمر٣٣. . .  فولت تيار مستمر ٢٠  فولتية التشغيل
  مللي أمبير ٠٫٧ < استهالك التيار
   أحمرLEDصمام  شاشة فردية

  لكل آلمة بيانات بواسطة آبل إشارة بسلكين اإلنذار خرج
  يوصل صفر فولت فوق مجمع مفتوح،  خرج المؤشر

   مللي أمبير١٥ أقصى، بحد  أوم آيلو١٫٥
  ث/ م٢٠ سرعة الهواء المسموح بها
  )بدون تكثف% (٩٥ الرطوبة النسبية المسموح بها

 مع قاعدة جهاز آشف  EN 60529 IP 30، IP 32فئة الحماية لكل 
  بمانع لرطوبة الغرفة  

    األبعاد
   مم٥٢ × ٩٩٫٥  Ø  بدون القاعدة- 
   مم٦٣٫٥ × ١٢٠  Ø   مع القاعدة- 

    المبيت
  )ABS) Novodurبالستيك،  لمادة ا- 
  تشطيب بالبطانة، RAL 9010أبيض، يشبه   اللون- 

   حساسية االستجابة
 -OTC 410 >بالتوافق مع / م/ ديسبل٠٫١٥EN 54 T7 
قابل  (prEN 54-5 ، بالتوافق مع A1R/A2R/BR الضوئي الجزء -

  )للبرمجة
  رجة مئوية د٦٩> /  درجة مئوية ٥٤>   جزء الحد األقصى الحراري- 
   الجزء التفاضلي الحراري - 

  في نطاق جزء في الدقيقة جهاز استشعار الغاز
 -OC 410  
  EN 54 T7بالتوافق مع / م/ ديسبل٠٫١٥<  الجزء الضوئي-
  في نطاق جزء في الدقيقة جهاز استشعار الغاز - 
 -OT 400  
  EN 54 T7بالتوافق مع / م/ ديسبل٠٫١٥< الضوئي الجزء -
   درجة مئوية٦٩> /  درجة مئوية ٥٤>   الحد األقصى الحراري جزء - 
قابل  (prEN 54-5، بالتوافق مع A1R/A2R/BR الجزء التفاضلي الحراري - 

  )للبرمجة
-O 400 >بالتوافق مع/ م/ ديسبل٠٫١٥ EN 54 T7  
 -T 400  
   درجة مئوية٦٩> /  درجة مئوية ٥٤>    جزء الحد األقصى الحراري- 
  )قابل للبرمجة (prEN 54-5، بالتوافق مع A1R/A2R/BR اضلي الحراريالجزء التف - 

    درجة حرارة التشغيل المسموح بها
OTC 410  -درجة مئوية٥٠. . . + درجة مئوية ١٠   

 -OC 410  -درجة مئوية٥٠. . . + درجة مئوية ١٠   
 -OT 400  -درجة مئوية٥٠. . . + درجة مئوية ٢٠   
 -O 400 درجة مئوية٦٥. +. .  درجة مئوية ٢٠   
 -T 400 درجة مئوية٥٠. . . + درجة مئوية ٢٠   

 مع       بدون الوزن
 التعبئة      التعبئة 

-OTC 410/OC 410 جم تقريبا١٢٥     جم تقريبا٨٠   
 -OT 400/O 400/T 400 جم تقريبا١١٥     جم تقريبا٧٥  

    رمز اللون
 -OTC 410 حلقة صفراء  
 -OC 410 حلقة زرقاء  
 -OT 400 لقة سوداءح  
 -O 400 بدون عالمة  
 -T 400  حمراءحلقة 



  

  
  
  
  
  معلومات تقديم طلبات الشراء 

آيميائي متعدد أجهزة االستشعار /حراري/جهاز آشف ضوئي
OTC 410 LSN 

4.998.101.151  

 OC 410آيميائي متعدد أجهزة االستشعار /جهاز آشف ضوئي
LSN 

4.998.101.152  

 OT 400 أجهزة االستشعار حراري متعدد/جهاز آشف ضوئي
E LSN 

4.998.130.602  

 OT 400حراري متعدد أجهزة االستشعار/جهاز آشف ضوئي
LSN KKW 

4.998.131.147  

  O 400 E LSN 4.998.121.032جهاز آشف دخان ضوئي 
 O 400 LSN KKW 4.998.131.148جهاز آشف دخان ضوئي 

 T 400 Eالتفاضل الحراري /جهاز آشف الحد األقصى الحراري
LSN 

4.998.130.603 

 T 400التفاضل الحراري /جهاز آشف الحد األقصى الحراري
LSN KKW  

4.998.131.146 

   ملحقات األجهزة

 4.998.079.480   بمانع لرطوبة الغرفةMSF 400قاعدة جهاز آشف 

    ألنابيب الكبالت المثبتة على السطح والمثبتة وجها لوجه

  مع مانع لرطوبة الغرفةMSC 420قاعدة جهاز آشف إضافي 
 )de-DE(ألنابيب الكبالت المثبتة على السطح 

4.998.113.025 

  4.998.113.030  مع زنبركMS 420 LSNقاعدة جهاز آشف 
  SSK 400 4.998.035.312غطاء واقي من األتربة 

  4.998.084.709  لتعيين منطقة جهاز الكشفTP4 400لوحة دعم 
  4.998.084.710  منطقة جهاز الكشف لتعيينTP8 400لوحة دعم 
  SK 400 4.998.025.369سلة واقية 

  MH 400 4.998.025.373عنصر تسخين جهاز الكشف 

 MK 400 4.998.097.924لوحة جهاز آشف 

 2.799.271.257  آتيفة ترآيب ألجهزة آشف الحريق بالحوامل األرضية الزائفة

 2.799.330.669  ار  تتفق مع معيMPAشاشة إنذار جهاز آشف خارجي 

DIN 14623    
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  يالتال لمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع

com.boschsecuritysystems.www  


