
Systemy Sygnalizacji Pożaru | Automatyczne czujki pożarowe MAGIC.SENS LSN

Czujki pożarowe MAGIC.SENS to nowy standard w
technologii wykrywania pożaru dzięki połączeniu
detektorów optycznego, termicznego i chemicznego
(gazowych produktów spalania), a także inteligentnej
elektronice diagnostycznej. Czujki charakteryzują się
również znakomitą odpornością na fałszywe alarmy oraz
szybkością i dokładnością detekcji.

Przegląd systemu

Tryb pracy Model czujki

OTC OC OT O C

Mieszany x x x - -

Optyczny x x x x -

Termiczny nad-
miarowy

x - x - x

Termiczny róż-
nicowy (po-
miar różnicy
temperatur)

x - x - x

Chemiczny x x - - -

Podstawowe funkcje

Technologia detekcji i przetwarzanie sygnału
Poszczególne detektory można konfigurować ręcznie lub
przy użyciu timera za pośrednictwem sieci LSN.

Wszystkie sygnały z detektorów składowych czujek
wielodetektorowych są nieustannie analizowane przez
wewnętrzne układy elektroniczne i łączone ze sobą.
Wzajemne skojarzenie detektorów umożliwia zachowanie
odporności na fałszywe alarmy pomimo oddziaływania na
czujkę światła, dymu, pary lub kurzu.

Automatyczne wyzwolenie alarmu następuje wyłącznie
wtedy, gdy kombinacja sygnałów odpowiada
zaprogramowanej. Pozwala to zachować wysoką
skuteczność detekcji pożaru przy jednoczesnym
zachowaniu odporności na fałszywe alarmy.

W celu uzyskania jeszcze większej niezawodności każdego
z detektorów, analizowana jest również krzywa czasu
sygnałów pożaru oraz sygnałów nieprawidłowości.

Detektor optyczny (detektor dymu)
Zasada działania detektora optycznego polega na pomiarze
rozproszenia światła.

Automatyczne czujki pożarowe
MAGIC.SENS LSN

▶ Właściwości czujki dostosowane do detekcji pożaru w
pomieszczeniach zamkniętych

▶ Aktywna regulacja progu wyzwalania alarmu
(kompensacja wahań)

▶ Automonitoring detektora z powiadamianiem o
nieprawidłowości / zabrudzeniu na poziomie centrali
sygnalizacji pożaru

▶ Zachowanie funkcjonalności pętli LSN w przypadku
przerwania kabla lub zwarcia czujki dzięki
wbudowanym izolatorom zwarć

▶ Niezawodność i wytrzymałość

www.boschsecurity.pl
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Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie
zostaje ono absorbowane przez układ optyczny. W razie
pożaru unoszący się dym przedostaje się do komory
pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego
przez diodę LED. Ilość światła trafiającego do fotodiody jest
następnie przekształcana na odpowiedni sygnał
elektryczny.

Detektor termiczny (detektor temperatury)
Rolę detektora termicznego pełni termistor, z którego w
regularnych odstępach czasu dokonywany jest pomiar
napięcia zależnego od temperatury przez konwerter
analogowo-cyfrowy.

Zależnie od klasy czujki, detektory termiczne powodują
uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia
temperatury 54°C lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub w
przypadku wzrostu temperatury o określoną wartość w
danym czasie (czujki różnicowe).

Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)
Główne zadanie detektora chemicznego polega na
wykrywaniu powstającego w wyniku spalania tlenku węgla
(CO), jak również wodoru (H) i tlenku azotu (NO). Wartość
sygnału detektora jest proporcjonalna do stężenia gazu.
Detektor gazowych produktów spalania dostarcza
dodatkowych informacji pozwalających skutecznie
eliminować fałszywe alarmy.

Zależnie od długości czasu pracy detektora chemicznego,
czujki OTC 410 i OC 410 wyłączają detektory C (chemiczne)
po 5 latach działania. Czujki działają wówczas tylko jako
czujki OT (optyczno-termiczne) lub O (optyczne). W takim
przypadku czujka powinna zostać natychmiast wymieniona,
aby zachować wyższą niezawodność detekcji, jaka
charakteryzuje czujki optyczno-termiczno-chemiczne (OTC)
lub optyczno-chemiczne (OC).

Funkcje specjalne Model czujki

OTC 
410

OC 
410

OT 
400 E

O 
400 E

T 
400 E

Kompensacja wahań,
część optyczna

x x x x -

Kompensacja wahań,
detektor chemiczny

x x - - -

Detekcja zabrudzenia x x x x -

Odcięcie detektora /
przełączanie trybu pra-
cy

x - x - -

Odczytywanie bieżą-
cych wartości analogo-
wych

x x x* x* x*

Odczytywanie czasu
pracy

x x x* *x x*

Funkcje specjalne Model czujki

Odczytywanie poziomu
zabrudzenia

x x x* x*

Odczytywanie numeru
seryjnego

x x x* x* x*

* Nie dotyczy typów KKW

Funkcje LSN

Wyświetlanie danych roboczych
Z wyjątkiem czujek typu KKW, przy użyciu programu
WinPara (w wersji 4.53 lub nowszej) ze wszystkich czujek
odczytać można następujące dane:

• Numer seryjny
• Poziom zabrudzenia (detektor optyczny)
• Czas pracy
• Bieżące wartości analogowe
Wartości analogowe to:

• Wartości systemu optycznego: aktualna zmierzona
wartość detektora rozproszenia światła; zakres
pomiaru jest liniowy i obejmuje wartości od 170 (nowa)
do 700 (zabrudzona).

• Zabrudzenie: wartość pokazuje wzrost bieżącej
wartości zabrudzenia w stosunku do sytuacji
wyjściowej.

• Wartość CO: bieżąca zmierzona wartość (maks. 550)

Automonitoring detektora
Na wyświetlaczu centrali sygnalizacji pożaru wskazywane są
następujące informacje o stanie detektora:

• Informacje o awarii (brak funkcji detekcji)
• Poziom zabrudzenia podczas pracy (tryb ciągły)
• Informacje o usterce w przypadku wykrycia znacznego

zabrudzenia (w sytuacji występowania fałszywych
alarmów)

W przypadku regulacji detektorów w sytuacji występowania
silnych zakłóceń wymagane jest ich wyłączenie, ręcznie lub
za pomocą programatora czasowego.

Po wystąpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pożaru
przesyłane są dane identyfikacyjne poszczególnych czujek.

Pozostałe funkcje
Czujki wyposażone są w odporną na kurz konstrukcję
układu optycznego i pokrywy.

Wyzwolony przez czujkę alarm sygnalizowany jest miganiem
widocznej z każdej strony czerwonej diody LED.

Istnieje możliwość aktywacji wyniesionego wskaźnika
zadziałania.

Dzięki centralnemu położeniu diod alarmowych LED nie ma
potrzeby regulacji położenia podstawy czujki.

Zintegrowany system prowadzenia kabli zapobiega ich
wysuwaniu z zacisków po zakończeniu instalacji. Bardzo
łatwy dostęp do zacisków, umożliwiających dołączenie

przewodów o przekroju do 2,5 mm2.
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Podstawy posiadają mechaniczną blokadę zapobiegającą
wykręceniu czujki z podstawy (możliwe załączenie lub
zwolnienie).

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Niemcy VdS G 201081   OTC 410 LSN

G 201080   OC 410 LSN

G 202045   OT 400 E

G 299092   OT 400 LSN KKW

G 202044   O 400 E LSN

G 202043   T 400 E LSN

PTB 01 ATEX 2163 X   OTC/OC 310/410, OT/
O/T 300/400, DKM/SKM 120, DM/SM
210, MPA

Europa CE OTC 410 LSN

OC 410 LSN

OT 400 E LSN

OT 400 LSN KKW

O 400 E LSN

O 400 LSN KKW

T 400 E LSN

T 400 LSN KKW

Polska CNBOP 2105/2006   O 400 E

2083/2006   OT 400 E

2104/2006   T 400 E

Turcja TSE 14.10.01/TSE-6990   Detectors

Czechy TZÚS 080-001244   O 400 E LSN, O 300

080-001247   T 400 E LSN, T 300

080-001250   OT 400 E LSN, OT 300

080-001253   OC 410 LSN, OC 310

080-001256   OTC 410 LSN

Węgry TMT TMT-89/2/2004   O 400 E, T 400 E, OT 400
E, OC 410, OTC 410

Rosja GOST POCC DE.C313.B06297   UGM 2020, UEZ
2000, BZ 500

POCC DE.C313B06298

Planowanie

• Do pętli lub odgałęzienia może być dołączonych maks.
127 czujek.

• Maksymalna długość kabla wynosi 1000 m dla
J‑Y(St) Y n x 2 x 0,6 / 0,8

• Możliwość dołączenia do następujących central
sygnalizacji pożaru LSN:
- BZ 500 LSN:

- Uniwersalna centrala sygnalizacji pożaru
UEZ 2000 LSN

- Uniwersalny system bezpieczeństwa UGM 2020
- Inne centrale lub ich moduły odbiorcze o

identycznych parametrach połączeniowych
• W fazie planowania należy uwzględnić standardy i

wytyczne obowiązujące w kraju instalacji.

Uwagi dotyczące instalacji / konfiguracji zgodnie z normą
VdS / VDE / DIBt
• Planowanie instalacji czujek typu OTC, OC oraz OT

odbywa się zgodnie z wytycznymi dla czujek optycznych
w przypadku ich użycia jako czujki optyczne lub
mieszane (patrz DIN VDE 0833, Część 2 oraz VDS 2095).

• W przypadku gdy wymagane jest czasowe odłączenie
modułu optycznego (detektor rozproszenia światła),
planowanie musi odbywać się zgodnie z wytycznymi dla
czujek termicznych (patrz DIN VDE 0833 część 2 i
VDS 2095).

• Podczas planowania barier przeciwpożarowych według
wytycznych DIBt należy pamiętać, że czujki T 400 LSN
należy skonfigurować zgodnie z klasą A1R.

Dołączone części

Model czujki Ilość Element

OTC 410 1 Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczno-
chemiczna

OC 410 1 Wielodetektorowa czujka optyczno-chemiczna

OT 400 E 1 Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna

O 400 E 1 Optyczna czujka dymu

T 400 E 1 Czujka termiczna (nadmiarowo-różnicowa)

OT 400 KKW 1 Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna *

O 400 KKW 1 Optyczna czujka dymu *

T 400 KKW 1 Czujka termiczna (nadmiarowo-różnicowa) *

*Do stosowania w miejscach o podwyższonym promieniowaniu
radioaktywnym

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie pracy 15 VDC . . . 33 VDC

Pobór prądu <0,7 mA

Wyjście alarmowe słowo danych za pośrednictwem przewodu
dwużyłowego

Wyjście wskaźnika otwarty kolektor dołączający 0 V poprzez
rezystancję 1,5 kΩ, obciążalność maks.
15 mA

www.boschsecurity.pl
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Parametry mechaniczne

Sygnalizacja optyczna dioda LED, czerwona

Wymiary

• Bez podstawy Ø 9,95 x 5,2 cm

• Z podstawą Ø 12 x 6,35 cm

Obudowa

• Materiał plastik, tworzywo ABS (Novodur)

• Kolor biały, podobny do RAL 9010,
matowe wykończenie

Masa bez / z opakowaniem

• OTC 410 / OC 410 ok. 80 g / ok. 125 g

• OT 400 / O 400 / T 400 ok. 75 g / ok. 115 g

Parametry środowiskowe

Stopień ochrony zgodnie z nor-
mą EN 60529

IP 30,
IP 32 (uszczelnienie w przypadku montażu
w wilgotnych pomieszczeniach)

Temperatura pracy

• OTC 410 -10 °C . . . +50 °C

• OC 410 -10 °C . . . +50 °C

• OT 400 -20 °C . . . +50 °C

• O 400 -20 °C . . . +65 °C

• T 400 -20 °C . . . +50 °C

Wilgotność względna 95% (bez kondensacji)

Dopuszczalna prędkość ruchu
powietrza

20 m/s

Planowanie

Monitorowany obszar

• OTC 410, OC 410,
OT 400, O 400

maks. 120 m2 (zgodnie z lokalnymi prze-
pisami!)

• T 400 maks. 40 m2 (zgodnie z lokalnymi prze-
pisami!)

Maksymalna wysokość montażu 16 m (zgodnie z lokalnymi przepisami!)

• OTC 410, OC 410,
OT 400, O 400

16 m (zgodnie z lokalnymi przepisami!)

• T 400 7,5 m (zgodnie z lokalnymi przepisami!)

Funkcje specjalne

Czułość reakcji

• Część optyczna <0,15 dB/m, zgodnie z EN 54 T7

• Część termiczna nad-
miarowa

>54°C / >69°C

• Część termiczna różni-
cowa

A1R / A2R / BR, zgodnie z EN 54‑5 (pro-
gramowalna)

• Detektor chemiczny w zakresie ppm

Kod barwny

• OTC 410 żółta pętla

• OC 410 niebieska pętla

• OT 400 czarna pętla

• O 400 brak oznaczenia

• T 400 czerwona pętla

Zamówienia - informacje

Wielodetektorowa czujka optyczno-
termiczno-chemiczna OTC 410 LSN

OTC 410

Wielodetektorowa czujka optyczno-
chemiczna OC 410 LSN

OC 410

Wielodetektorowa czujka optyczno-
termiczna OT 400 LSN

OT 400 E

Wielodetektorowa czujka optyczno-
termiczna OT 400 LSN KKW
do stosowania w miejscach o podwyższonym
promieniowaniu radioaktywnym

OT 400 LSN KKW/
FSA

Optyczna czujka dymu O 400 E LSN O 400 E

Optyczna czujka dymu O 400 LSN KKW
do stosowania w miejscach o podwyższonym
promieniowaniu radioaktywnym

O 400 LSN KKW

Czujka termiczna T 400 E LSN
różnicowo-nadmiarowa

T 400 E

Czujka termiczna T 400 LSN KKW
różnicowo-nadmiarowa, do stosowania w
miejscach o podwyższonym promieniowaniu
radioaktywnym

T 400 LSN KKW/FSA

Sprzęt

Podstawa czujki MS 400
Przeznaczona do natynkowego i podtynkowe-
go ułożenia kabli

MS 400

Podstawa czujki MSF 400 z uszczelką do
montażu w wilgotnych pomieszczeniach
Przeznaczona do natynkowego i podtynkowe-
go ułożenia kabli

MSF 400

Dodatkowa podstawa MSC 420 z uszczelką
do montażu w wilgotnych pomieszczeniach
do natynkowego ułożenia kabli

MSC 420

Podstawa czujki MS 420 LSN ze złączem
zaciskowym
na rynek brytyjski

MS 420

Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki
MPA, zgodny z normą DIN 14623

MPA

Wspornik montażowy do montażu czujek
pożarowych na podporach podłogi
podniesionej

FMX-DET-MB

Konsola czujki MK 400
Konsola do zgodnego z DIBt montażu czujek
(wraz z podstawami) nad drzwiami itp.

MK 400

Element grzewczy czujki MH 400 MH 400
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Zamówienia - informacje

Kosz ochronny SK 400 SK 400

Osłona przeciwkurzowa SSK 400
(opakowanie zawiera 10 szt.)

SSK 400

Plakietka identyfikacyjna TP4 400 do
oznaczania czujek
(opakowanie zawiera 50 szt.)

TP4 400

Plakietka identyfikacyjna TP8 400 do
oznaczania czujek
(opakowanie zawiera 50 szt.)

TP8 400

www.boschsecurity.pl
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Poland
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www.boschsecurity.pl
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