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Informacje ogólne 
 
  
 

Wprowadzenie 
Niniejszy podręcznik jest adresowany do instalatorów systemów sygnalizacji 
pożarowej. Chodzi głównie o inżynierów, techników serwisantów, monterów 
itd., dysponujących wiedzą fachową w zakresie techniki sygnalizacji 
pożarowej, którzy być może będą po raz pierwszy używać opisywanego 
urządzenia. 
Za szkody i usterki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego podręcznika 
WAGNER Group GmbH, określana dalej jako spółka WAGNER, nie ponosi 
odpowiedzialności. 
Niniejszy podręcznik odnosi się do opisanego niżej zasysającego systemu 
wczesnej detekcji dymu TITANUS MICRO•SENS®, stosowanego wyłącznie 
do wczesnego i bardzo wczesnego wykrywania pożarów. 
  
 

Zasady bezpieczeństwa 
Poniższe piktogramy wyróżniają fragmenty tekstu w tym podręczniku, 
wymagające szczególnej uwagi, aby zapobiec szkodom i zapewnić 
niezakłóconą eksploatację. 

 

 UWAGA 

Ten symbol ostrzega przed zachowaniami. 
Przy których może dojść do szkód materialnych. 

 

 

WSKAZÓWKA

Ten symbol ostrzega przed zachowaniami. 
Przy których może dojść do zakłóceń w eksploatacji. 

 

 

RADA 

Przestrzeganie rad oznaczonych tym symbolem może umożliwić 
osiągnięcie lepszego przebiegu eksploatacji. 

 
 
  

1

1.1

1.2
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Gwarancja 
Podręcznik podlega zmianom technicznym bez uprzedzenia i nie gwarantuje 
kompletności informacji. 
Zasadniczo obowiązują nasze „Warunki Dostaw i Montażu“. Roszczeń z 
tytułu gwarancji i odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód osobowych 
i materialnych nie można dochodzić, jeżeli zostały spowodowane jedną lub 
kilkoma spośród następujących przyczyn: 
 ▪  niedostateczne przestrzeganie wskazówek dotyczących projektowania, 

montażu zasysającego systemu wczesnej detekcji dymu, montażu 
systemu rurowego, uruchomienia i utrzymania, 

 ▪ niezgodne z przeznaczeniem użycie zasysającego systemu wczesnej 
detekcji dymu, 

 ▪  niedostateczna kontrola części zużywających się, 
 ▪  niefachowo wykonane naprawy, 
 ▪ samowolne zmiany konstrukcyjne w zasysającym systemie wczesnej 

detekcji dymu, 
 ▪ siła wyższa. 
 
  
 

Prawa autorskie 
Prawa autorskie do niniejszego Podręcznika Technicznego zachowuje 
spółka WAGNER. 
Podręcznik jest przeznaczony wyłącznie dla instalatora i jego pracowników. 
Przedruk podręcznika, także jego fragmentów, jest niedopuszczalny. 
Powielanie i rozpowszechnianie podręcznika w dowolnej formie wymaga 
pisemnej zgody spółki WAGNER. 
  
 

Opakowanie 
Poszczególne zasysające systemy wczesnej detekcji dymu są zapakowane 
zgodnie ze spodziewanymi warunkami transportu. Na opakowanie użyto 
wyłącznie materiałów ekologicznych. 
Zadaniem opakowania jest ochrona zasysającego systemu wczesnej 
detekcji dymu przed uszkodzeniami do chwili zamontowania. Dlatego 
opakowanie należy zdjąć tuż przed montażem. 

1.3

1.4

1.5
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Materiały z opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z odnośnymi 
obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz przepisami lokalnymi. 
 
 ▪ Materiały z opakowania należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony 

środowiska. 
 ▪ Przestrzegać obowiązujących w zakresie utylizacji przepisów lokalnych. 
 

 

WSKAZÓWKA

Materiały z opakowania stanowią cenne surowce i w wielu przypadkach 
mogą być ponownie użytkowane lub odpowiednio przetworzone i 
wykorzystane. 
Nieodpowiednia utylizacja materiałów z opakowania może powodować 
zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 
  
 

Utylizacja 
Jeżeli nie została zawarta umowa o odbiorze lub utylizacji, rozebrane 
składniki należy oddać w odpowiednich punktach zbiorczych: 
 
 ▪ Metale oddać na złom. 
 ▪ Elementy z tworzyw sztucznych oddać do recyklingu. 
 ▪ Pozostałe komponenty utylizować w postaci posortowanej według 

właściwości materiałów. 
 ▪ Batterien an einer kommunalen Sammelstelle abgeben,  

oder an die WAGNER Group GmbH zurücksenden. 
 

1.6
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Opis produktu 
  
 

Właściwości zasysającego systemu 
wczesnej detekcji dymu TITANUS 
MICRO·SENS ® 
TITANUS MICRO·SENS ® to najnowsza generacja sprawdzonych 
zasysających systemów wczesnej detekcji dymu WAGNER. TITANUS 
MICRO·SENS ® może być stosowany do ochrony pomieszczeń i urządzeń 
oraz do kontroli skrzyń lub kanałów klimatyzacyjnych. Dzięki nowoczesnej 
technologii ROOM·IDENT system potrafi ponadto lokalizować miejsce 
pożaru. 
 
 

Unikalna technologia ROOM·IDENT umożliwia dokładne ustalenie miejsca 
pożaru przy kontroli maks. 5 osobnych przestrzeni. W celu umożliwienia jak 
najszybszej interwencji strażaków, miejsce pożaru może być oznakowane 
np. wskaźnikami zadziałania, przyporządkowanymi do poszczególnych 
kontrolowanych przestrzeni. Za pomocą podłączonej płytki przekaźnikowej 
można przekazywać zlokalizowane miejsce pożaru do nadrzędnej centrali 
sygnalizacji pożarowej. 
 
 

Próg zadziałania systemu TITANUS MICRO·SENS ® może być ustawiany w 
granicach od 0,1 %/m do 2 %/m zmętnienia światła w krokach po 0,1%/m. 
Wskaźnik poziomu zadymienia umożliwia osiągnięcie czułości wskazań od 
0,05 %/m do 0,2 %/m zmętnienia światła. Sprawdzona w systemach 
TITANUS technologia światłowodowa HIGH-POWER-LIGHT-
SOURCEgwarantuje identyczną charakterystykę zadziałania przy różnych 
rodzajach pożarów. Urządzenie może być wyposażone w 2 progi alarmowe 
(alarm wstępny i główny). Próg alarmu wstępnego może być ustawiony jako 
10 – 80 % progu alarmu głównego. 
 
 

TITANUS MICRO·SENS ® jest wyposażony w funkcję inteligentnego 
przetwarzania sygnałów  LOGIC·SENS w celu unikania fałszywych alarmów. 
Sprawdzone algorytmy, oparte na licznych próbach pożarowych i 
doświadczeniu z wielu dziesiątków lat, zapewniają dużą pewność 
rozróżniania wielkości pozornych od rzeczywistych zdarzeń pożarowych. 
 

2

2.1

Lokalizacja miejsca pożaru

Czułość

Inteligentne przetwarzanie
sygnałów
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PIPE·GUARD, obszerny pakiet do kontroli przepływu powietrza, wykrywa 
niezawodnie zakłócenia takie jak pęknięcie rury lub zatkanie otworów 
zasysających. Wykorzystując dynamiczną kontrolę przepływu powietrza, 
system TITANUS MICRO·SENS ® reaguje już na niewielkie, szybkie zmiany 
przepływu powietrza, przyczyniając się w ten sposób w znacznej mierze do 
odporności na sabotaż. 
Kontrola przepływu powietrza działa z kompensacją temperaturową i może 
być ustawiona w zależności od ciśnienia atmosferycznego. 
 
 

Dzięki funkcji Plug & Play instalacja i uruchomienie systemu TITANUS 
MICRO·SENS ® jest proste. 
Podstawę urządzenia montuje się wstępnie na miejscu. Dzięki 
prekonfiguracji modułu detekcji na standardowy przypadek zastosowania, 
system TITANUS MICRO·SENS ® jest natychmiast gotowy do pracy po 
włożeniu w podstawę. 
 
 

W celu spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa system 
TITANUS MICRO·SENS ® może być opcjonalnie wyposażony wentylator 
redundancyjny. W razie pracy urządzenia z wentylatorem redundancyjnym 
nie jest możliwa realizacja funkcji ROOM·IDENT. 
 
 

Dzięki wyposażeniu w karty sieciowe możliwe jest połączenie wielu 
systemów TITANUS MICRO·SENS ® w jedną sieć Ethernet. Operator może 
wówczas z centralnego stanowiska np. za pomocą oprogramowania 
VisuLAN T® kontrolować całą instalację pod względem poziomu zadymienia, 
parametrów przepływu powietrza itd. Ponadto system TITANUS 
MICRO·SENS ® może być za pomocą tzw. serwerów OPC zintegrowany z 
istniejącymi systemami zarządzania zagrożeniami i instalacjami 
technicznymi budynku. 
 
 

System TITANUS MICRO·SENS ® jest wyposażony w zestyki 
bezpotencjałowe - jeden do alarmów i drugi do zakłóceń. W ten sposób 
zasysający system wczesnej detekcji dymu może być połączony ze 
zbiorczymi, adresowalnymi (Za pomocą modułów adresowania odnośnej 
centrali sygnalizacji pożarowej) liniami sygnalizacyjnymi dowolnych central 
sygnalizacji pożarowej (BMZ).  

Niezawodna kontrola
przepływu powietrza

Plug and Play

Wentylator redundancyjny

Przystosowanie do pracy w
sieci

Zestyki bezpotencjałowe
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W celu połączenia zestyku bezpotencjałowego wstępnego alarmu z linią 
czujek centrali sygnalizacji pożarowej można (opcjonalnie) podłączyć kartę 
przekaźnikową do systemu TITANUS MICRO·SENS®. 
 
 

Do uruchamiania, przeglądów i serwisu dostępny jest aparat diagnostyczny 
DIAG 3, stanowiący system umożliwiający szybkie i komfortowe 
konfigurowanie sprzętu i lokalizację błędów. Do celów diagnostycznych 
zdarzenia są zapamiętywane w systemie TITANUS MICRO·SENS ® przez 
72 godziny. 
 
 

Kontrolowane powierzchnie punktów zasysania dymu systemu TITANUS 
MICRO·SENS ® są identyczne jak w przypadku punktowych czujek 
dymowych. Dlatego punkty zasysania dymu mogą być projektowane 
odpowiednio do obowiązujących przepisów krajowych, analogicznie jak 
punktowe czujki dymowe. 
 
Opatentowane punkty zasysania dymu 
Opatentowane folie redukcji zasysania, klipsy i banderole firmy Wagner 
umożliwiają prosty i komfortowy montaż oraz wyeliminowanie piszczących 
odgłosów w czasie pracy. Równomierny wlot powietrza przez wszystkie 
otwory zapewnia stopniowana średnica otworów. Są one wyposażone w 
oznaczenia, które można szybko sprawdzić. 
 
 

Szeroka gama akcesoriów firmy Wagner umożliwia stosowanie 
zasysających systemów wczesnej detekcji dymu TITANUS®  także w 
najtrudniejszych warunkach. Produkty, od różnego rodzaju filtrów powietrza 
poprzez separatory kondensatu po urządzenia przedmuchowe zwiększają 
trwałość w warunkach skrajnego zapylenia, wilgoci i niskich temperatur. 
 

Diagnostyka

Projektowanie punktów
zasysania dymu

Szeroki asortyment
akcesoriów rurowych
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Zastosowania 
Zasysający system wczesnej detekcji dymu TITANUS MICRO·SENS ® to 
system sygnalizacji pożarowej do ochrony pomieszczeń, urządzeń i kanałów 
klimantyzacyjnych. 
 

Przez otwory zasysające w systemie rurowym z kontrolowanej przestrzeni 
pobierane są próbki powietrza, które są następnie doprowadzane do modułu 
detekcji. 
Zasada ta nadaje się szczególnie do stosowania w obszarach, w których 
zastosowanie czujek punktowych jest niemożliwe lub możliwe tylko 
warunkowo. 
Dotyczy to w szczególności obszarów: 
 ▪ z dużym ryzykiem pożarowym, 
 ▪ w których niezbędna jest wysoka czułość detekcji, 
 ▪ w których trzeba eliminować fałszywe alarmy, 
 ▪ słabo dostępnych, w których trudno byłoby zamontować i kontrolować 

czujki punktowe, 
 ▪ w których konieczne jest unikanie uwarunkowanych eksploatacyjnie 

przerw na przeglądy i serwis, 
 ▪ z klimatyzacją, 
 ▪ o wysokości większej od dopuszczalnej do zastosowania czujek 

punktowych, 
 ▪ w których ze względów estetycznych nie są wskazane czujki punktowe, 
 ▪ w których występują silne pola elektromagnetyczne, 
 ▪ poddanych działaniu wysokich lub niskich temperatur, 
 ▪ o wysokim zapyleniu, 
 ▪ w których system sygnalizacji pożarowej musi być chroniony przed 

wandalizmem i sabotażem. 
 
 

TITANUS MICRO·SENS ® nadaje się m.in. do kontrolowania przestrzeni 
takich jak: 
 ▪ ślepe podłogi, ślepe stropy, 
 ▪ tunele, kanały, trudno dostępne puste przestrzenie, 
 ▪ magazyny, mroźnie magazynowe, szyby wind, 
 ▪ muzea, instytucje kulturalne, 
 ▪ pokoje hotelowe, pomieszczenia szpitalne, bura, cele więzienne, 

przedziały w wagonach kolejowych. 

2.2

Zasada działania

Ochrona przestrzeni
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 1: zasada monitorowania przestrzeni zasysającym systemem wczesnej detekcji 

dymu TITANUS MICRO•SENS® 
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Przestrzenie są kontrolowane... 
 ▪ w serwerowniach z klimatyzacją,  
 ▪ w kanałach klimatyzacyjnych,  
 ▪ w ślepych podłogach, ślepych stropach,  
 ▪ w pomieszczeniach EPD, rozdzielniach elektrycznych, skrzyniach 

transformatorowych, 
 ▪ w skrzyniach klimatyzacyjnych (patrz rys.) lub  
 ▪ w obejściowych kanałach klimatyzacyjnych. 
 

 
 2: możliwości kontroli skrzyni klimatyzacji powietrza obiegowego lub kanału 
klimatyzacji (schemat ideowy) 

 
Zasysający system wczesnej detekcji dymu TITANUS® może być dodatkowo 
stosowany do bardzo wczesnego wykrywania pożarów w pomieszczeniach z 
klimatyzacją specjalną. 

Kontrola przestrzeniz z
klimatyzacją
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Dzięki wysokiej czułości możliwe jest niezawodne kontrolowanie dóbr i 
urządzeń. Dlatego TITANUS®nadaje się wyjątkowo dobrze do zastosowań: 
 ▪ w których ze względu na dużą koncentrację wartości konieczna jest 

wczesna interwencja. 
 ▪ w których urządzenia muszą być nieprzerwanie gotowe do pracy. 
 ▪ w których konieczna jest detekcja z wysoką czułością (np. w 

przestrzeniach, w których ze względu na zabudowane elementy filtrujące 
stężenie cząstek dymu w powietrzu jest niskie). 

 ▪ o wysokich współczynnikach wymiany powietrza. 
 
 

Kontrola niewentylowanych i wentylowanych w systemie wymuszonym 
urządzeń/szaf, np. 
 ▪ szaf rozdzielczych, szaf sterowniczych, 
 ▪ urządzeń łączności telefonicznej, 
 ▪ urządzeń pomiarowych, sterujących i regulacyjnych 
 

 
 3: zasada monitorowania urządzeń zasysającym systemem wczesnej detekcji dymu 

 
 

Ochrona urządzeń
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Opis techniczny 
 
  
 

Opis systemu 
Zasysający system wczesnej detekcji dymu TITANUS MICRO·SENS ® 
składa się z modułu detekcji, podstawy i systemu rurowego.  
Najważniejsze komponenty systemu TITANUS MICRO·SENS ® to czuły 
moduł detekcji do wykrywania dymu a postaci aerozolu i moduł zasysania ze 
zintegrowanym czujnikiem przepływu powietrza do transportowania próbek 
powietrza i do kontrolowania systemu rurowego pod kątem pęknięcia i 
zatkania. 
 System rurowy składa się głównie t rur i kształtek, w wykonaniu z tworzywa 
PCW lub ABS. 
 

 

 4: przegląd zasysającego systemu wczesnej detekcji dymu TITANUS 

MICRO•SENS® 

 
W celu zapewnienia niezawodnej pracy także w najtrudniejszych warunkach 
(np. w recyklingu), dostępna jest szeroka gama akcesoriów, jak np. 
zintegrowany filtr powietrza, różne zewnętrzne filtry powietrza lub urządzenie 
przedmuchowe. W mroźniach można stosować wersję systemu TITANUS 
MICRO·SENS ® przeznaczoną do niskich temperatur. W przypadku 
wysokich wymaga w zakresie niezawodności można stosować filtr 
redundancyjny. 

3

3.1



Opis techniczny TITANUS MICRO·SENS®

20 02/09 

W razie montażu do kontroli wielu pomieszczeń kontrolowanych lub w 
nieprzejrzystych miejscach są do dyspozycji wskaźniki zadziałania do 
szybkiej identyfikacji miejsca pożaru oraz odsadzony wskaźnik równoległy 
jako wskaźnik stanu modułu detekcji. 
 
  
 

Zasada działania 
Z kontrolowanej przestrzeni moduł zasysający systemu TITANUS 
MICRO·SENS® pobiera próbki powietrza przez system rurowy zer 
zdefiniowanymi otworami zasysającymi, doprowadzane do czułego modułu 
detekcji (patrz rys.). 
 
Lokalizacja miejsca pożaru 
Lokalizacja miejsca pożaru z wykorzystaniem funkcji ROOM•IDENT jest 
możliwa przy zaprojektowaniu rur metodą I dla maks. 5 pomieszczeń lub 
urządzeń. Procedurę lokalizacji można podzielić na cztery fazy: 
 
 

System TITANUS MICRO·SENS® zasysa w ogólnym stanie pracy próbki 
powietrza z kontrolowanej przestrzeni i analizuje obecność cząstek dymu w 
tych próbkach. 
 

 

 5: faza 1 ROOM-IDENT w ogólnym stanie pracy 
 

Gdy system zostanie ustawiony w stan alarmowy przez typowy dla pożaru 
wzrost stężenia cząsteczek dymu, wyzwalany jest alarm. Urządzenia, w 
których włączona jest funkcja „Alarm główny po ROOM·IDENT“, zaczynają 
lokalizować miejsce pożaru już po przekroczeniu nastawnego progu 

3.1.1

Faza 1

Faza 2
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wstępnego alarmu. W tych urządzeniach alarmowanie następuje dopiero po 
zakończeniu lokalizacji. 
 

 

 6: faza 2 ROOM-IDENT bardzo wczesne wykrywanie pożarów 

 
 

W systemie z alarmowaniem lub funkcją „Alarm główny po ROOM·IDENT“ 
po osiągnięciu nastawnego progu wstępnego alarmu wyłącza się wentylator 
zasysający a drugi wentylator wydmuchuje w przeciwnym kierunku cząstki 
dymu z systemu rurowego. 
 

 

 7: faza 3 ROOM-IDENT przedmuchiwanie w2 razie alarmu 
 

Po przedmuchaniu systemu rurowego kierunek przepływu jest ponownie 
odwracany i mierzony jest czas, jaki cząstki dymu potrzebują na dostanie się 
do modułu detekcji. Na podstawie tego czasu można dokładnie ustalić, które 
z kontrolowanych pomieszczeń jest źródłem dymu. 
 

Faza 3

Faza 4
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 8: faza 4 ROOM-IDENT lokalizacja miejsca pożaru przez zmianę kierunku przepływu 
powietrza przez wentylator 

Po zakończeniu lokalizacji miejsce pożaru jest sygnalizowane przez 
odpowiedni wskaźnik w systemie TITANUS MICRO·SENS® oraz opcjonalnie 
przez zewnętrzny wskaźnik zadziałania w kontrolowanym pomieszczeniu. W 
urządzeniach, w których aktywna jest funkcja „Alarm główny po 
ROOM•IDENT“, wyzwalany jest następnie alarm. 
 
 

Zależnie od czułości zadziałania zastosowanego modułu detekcji (0,1 %/m 
do 2 %/m zmętnienia światła lub 0,5 %/m do 2 %/m zmętnienia światła) 
system TITANUS MICRO·SENS® wyzwala alarm główny po osiągnięciu 
odpowiedniego zmętnienia. Czułości można ustawiać z rozdzielczością 0,1 
%/m. Alarm jest sygnalizowany wskaźnikiem alarmowym na urządzeniu i 
przesyłany do podłączonej centrali sygnalizacji pożarowej.  
Zmieniając opóźnienie za pomocą narzędzia diagnostycznego można 
ustawiać przesyłanie alarmów i zakłóceń.  
Funkcja inteligentnego przetwarzania sygnałów LOGIC·SENS służy do 
maskowania pożaropodobnych zdarzeń pozornych, zapewniając wysoką 
odporność na fałszywe alarmy. 
 
 

Czujnik przepływu powietrza kontroluje, czy w podłączonym systemie 
rurowym nie ma pęknięcia lub zatkania. 
Zależnie od zaprojektowania systemu rurowego i ustawienia czujników 
przepływu powietrza może zostać wykryte zatkanie nawet pojedynczego 
otworu zasysającego. Kontrola przepływu powietrza działa z kompensacją 
temperaturową i może być ustawiona w zależności od ciśnienia 
atmosferycznego. 

Detekcja

Kontrola przepływu powietrza
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Po upływie nastawnego opóźnienia na zasysającym systemie wczesnej 
detekcji dymu sygnalizowane jest zakłócenie a odpowiedni komunikat jest 
przesyłany przez zestyk do centrali sygnalizacji pożarowej. Okna kontrolne 
można dostosować do warunków otoczenia. 
Zasadniczy przebieg sygnału czujnika przepływu powietrza jest 
przedstawiony na Rys.. 
 
 

Moduł detekcji jest kontrolowany pod kątem zabrudzenia i zakłóceń sygnału. 
Występujące zakłócenie jest sygnalizowane w systemie TITANUS 
MICRO·SENS®  i może być przesłane przez zestyk do centrali sygnalizacji 
pożarowej. 
 

 

 9: przykładowy przebieg sygnału czujnika przepływu powietrza w razie zakłóceń 
 

Kompensacja przepływu powietrza w systemie TITANUS MICRO·SENS® ® 
jest realizowana całkowicie automatycznie po założeniu modułu detekcji do 
podstawy, jeżeli wcześniej została przełożona zworka X4. Dzięki tej funkcji 
plug & play czas niezbędny do uruchomienia jest skracany do minimum. 
Dodatkowo możliwa jest też kompensacja za pomocą narzędzia 
diagnostycznego DIAG 3. W ten sposób faza inicjalizacji może być 
realizowana zależnie lub niezależnie od przepływu powietrza. 
 
 

Zerowanie komunikatu o zakłóceniu jest realizowane przez podłączoną 
centralę sygnalizacji pożarowej. Jeżeli w trakcie pracy systemu TITANUS 
MICRO·SENS®® centrala sygnalizacji pożarowej ma zerować komunikaty 
alarmowe i komunikaty o zakłóceniach w urządzeniu a jednocześnie 
zerować linię czujek, należy zastosować opcjonalnie płytkę zerowania  

Kontrola urządzenia

Kompensacja przepływu
powietrza

Zerowanie przez centralę
sygnalizacji pożarowej
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(Płytka zerowania może być stosowana tylko w osobnej obudowie oraz gdy 
prąd spoczynkowy linii mieści się w granicach od 5 mA do 50 mA. Zerowanie 
musi powodować odłączenie prądu od linii) umieszczoną w osobnej 
obudowie. Powoduje ona, że w razie krótkiej przerwy napięcia na linii 
komunikaty alarmowe i komunikaty o zakłóceniach są w systemie TITANUS 
MICRO·SENS® automatycznie zerowane. 
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TITANUS MICRO·SENS ® i akcesoria 
 
  
 

Przegląd 

 

 10: przegląd TITANUS MICRO•SENS® 

 
Komponenty przedstawione na Rys. mogą być stosowane opcjonalnie.  
 

3.2

3.2.1
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Zasysający system wczesnej detekcji dymu  
Zasysający system wczesnej detekcji dymu TITANUS MICRO·SENS® 
wkłada się z następujących komponentów: podstawa, moduł detekcji i 
system rurowy: 
Podstawa urządzenia 
 ▪ Przyłącza do rurki zasysającej 25 mm (wejście i recyrkulacja) 
 ▪ Przepusty kablowe 
 ▪ Zestyki bezpotencjałowe do podłączenia do centrali sygnalizacji 

pożarowej 
Moduł detekcji 
 ▪ Czuła detekcja z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii wg 

zasady czujki optycznej światła rozproszonego ze zintegrowaną kontrolą 
przepływu powietrza 

 ▪ moduł zasysający ze zoptymalizowanym prowadzeniem powietrza, 
 ▪ wskaźniki optyczne poziomu zadymienia, alarmu głównego, wstępnego 

alarmu, zakłócenia, pracy i lokalizacji miejsca pożaru, 
 ▪ interfejs na podczerwień do diagnostyki 
 
 

 

 11: wskaźniki i przyłącza TITANUS MICRO•SENS® 

 

3.2.2
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 12: TITANUS MICRO•SENS® z pomiarem poziomu zadymienia, lokalizacją 
miejsca pożaru i wstępnym alarmem 

 
 
 

Numeracja Funkcja Objaśnienie 

1 wskaźnik poziomu zadymienia 1 do 10 
(10 żółte diody LED) (*) 

 
aktualny poziom zadymienia 

praca (zielona dioda LED) wskaźnik pracy 

alarm główny (czerwona dioda LED) poziom zadymienia (wartość, 
na jaką jest ustawiony próg 
alarmu głównego) 

alarm wstępny (czerwona dioda LED) (*) poziom zadymienia (wartość 
identyczna jak progu alarmu 
głównego, nastawna w 
zakresie 10 – 80 %) 

zakłócenie (żółta dioda LED) zakłócenie w systemie 
rurowym lub awaria 
wentylatora lub zakłócenie 
modułu detektora  

lokalizacja miejsca pożaru A – E  
(5 czerwonych diod LED) (*) 

Lokalizacja miejsca pożaru  

interfejs na podczerwień uruchomienie i diagnostyka 
błędów 

2 przyłącze rurki zasysającej  do  systemu rurowego 25 
mm  

3 przepust kablowy do kabla do podłączenia 
centrali sygnalizacji pożarowej lub zasilania 
elektrycznego (wejście/wyjście) 

2 x M 25 

4 przyłącze do rury recyrkulacji powietrza  do recyrkulacji powietrza  

5 przepust do kabla sygnalizacji pożarowej  8 x M 20 

6 przepusty kablowe (małe) 2 x M 20 do kabla 
 1 do 13 mm 

7 przepusty kablowe (duże) 1 x M 25 do kabla 
 1 do 18 mm 

 

(* opcjal) 

TITANUS MICRO·SENS®
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Skrzynka czujek 
W połączeniu z zasysającym system wczesnej detekcji dymu TITANUS 
MICRO·SENS® mogą być stosowane w systemie rurowym zewnętrzne 
skrzynki czujek. 
 

Skrzynka czujek jest przeznaczona … 
 ▪ do stworzenia relacji dwóch czujek lub dwóch linii, 
 ▪ do umożliwienia lokalizacji zadymionego odgałęzienia w systemach rur o 

wielu rozgałęzieniach i/lub 
 ▪ w celu zwiększenia czułości zadziałania w systemach rurowych o wielu 

rozgałęzieniach 
 

 

 13: zasada działania systemu TITANUS MICRO•SENS® ze skrzynką czujek do 
relacji między dwiema czujkami lub liniami 

 

3.2.3

Przeznaczenie
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 14: zasada działania systemu TITANUS MICRO•SENS® ® ze skrzynkami 
czujkowymi do lokalizacji i zwiększania czułości zadziałania 

 
Skrzynka czujkowa systemu TITANUS MICRO·SENS® składa się z 
następujących komponentów:  
Podstawa urządzenia 
 ▪ Przyłącza do rury zasysającej 25 mm (wejście i wyjście) 
 ▪ Przepusty kablowe 
 ▪ Zestyki bezpotencjałowe do podłączenia do centrali sygnalizacji 

pożarowej 
Moduł detekcji 
 ▪ Czuła detekcja z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii wg 

zasady czujki optycznej światła rozproszonego 
 ▪ wskaźniki optyczne poziomu zadymienia, alarmu głównego, wstępnego 

alarmu, zakłócenia i pracy 
 ▪ interfejs na podczerwień do diagnostyki. 
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 15: wskaźniki i przyłącza skrzynki czujek  

 

 

 16: wariant wskaźnika na skrzynce czujek z pomiarem zadymienia i wstępnym 
alarmem 

 
 
 

Numeracja Funkcja Objaśnienie 

1 wskaźnik poziomu zadymienia 1 do 10  
(10 żółte diody LED) (*) 

 
aktualny poziom zadymienia 

praca (zielona dioda LED) wskaźnik pracy 

alarm główny (czerwona dioda LED) poziom zadymienia (wartość, 
na jaką jest ustawiony próg 
alarmu głównego) 

alarm wstępny (czerwona dioda LED) (*) poziom zadymienia (wartość 
identyczna jak progu alarmu 
głównego, nastawna w 
zakresie 10 – 80 %) 

zakłócenie (żółta dioda LED) zakłócenie w systemie 

Skrzynka czujek



TITANUS MICRO·SENS® Opis techniczny

 02/09 31

rurowym lub awaria 
wentylatora lub zakłócenie 
modułu detektora  

interfejs na podczerwień instalacja danych, 
uruchomienie i diagnostyka 
błędów 

2 przyłącze rurki zasysającej do  systemu rurowego 25 
mm 

3 przepust kablowy do kabla do podłączenia 
centrali sygnalizacji pożarowej lub zasilania 
elektrycznego (wejście/wyjście) 

2 x M 25 

5 przepust do kabla sygnalizacji pożarowej  5 x M 20 

6 przepusty kablowe (małe) 1 x M 20 do kabla 
 8 do12 mm 

7 przepusty kablowe (duże) 2 x M 25 do kabla 
 9 do 14 mm 

(z możliwością rozszerzenia 
do  14 do 18 mm) 

 

(* opcjal) 
 
 
  
 

Narzędzie diagnostyczne 
 

 

 17: narzędzie diagnostyczne do wczytywania i odczytywania danych urządzenia 

 
Narzędziem diagnostycznym DIAG 3 można zmieniać podczas 
uruchamiania konfigurację sprzętową systemu TITANUS® Z wykorzystaniem 
oprogramowania diagnostycznego możliwe jest na cele serwisu i 
konserwacji wyświetlanie na komputerze PC lub laptopie aktualnego stanu 
sprzętu oraz komunikatów o błędach systemu. TITANUS®. Transmisja 
danych odbywa się przez złącze na podczerwień systemu TITANUS® do 
aparatu diagnostycznego. Do transmisji danych z aparatu diagnostycznego 
do złącza na komputerze PC/laptopie system jest wyposażony w kabel USB. 

3.2.4
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RADA 

Wskazane jest odczytywanie, kontrolowanie i protokołowanie stanów 
występujących podczas uruchamiania. 

 
W każdej chwili der komunikaty diagnostyczne można skasować narzędziem 
diagnostycznym DIAG 3. Jeżeli nie zostaną skasowane, komunikaty te 
pozostają w pamięci systemu TITANUS® przez 72 godziny. Umożliwia to 
analizowanie krótkotrwałych, sporadycznych błędów (np. związanych ze 
zmianą warunków pracy) . 
 



TITANUS MICRO·SENS® Opis techniczny

 02/09 33

 
  
 

Wskaźniki równoległe 
 

 
 18: wskaźnik równoległy do montażu naściennego 

 
System TITANUS MICRO·SENS ® jest przystosowany do podłączenia 
jednego lub kilku wskaźników równoległych. Wskazania na wskaźnikach 
równoległych są identyczne ze wskazaniami na module detekcji. Złącza do 
ich podłączenia znajdują się w podstawie systemu TITANUS 
MICRO·SENS®.  
Wskaźnik równoległy może być zainstalowany w odległości do 1000 m. 
Jeżeli za pierwszym podłączonym wskaźnikiem równoległym podłączany 
jest następny, może on być oddalony o kolejne 1000 m od pierwszego 
wskaźnika. Jest to możliwe, ponieważ każdy wskaźnik równoległy jest 
jednocześnie wzmacniaczem regeneracyjnym.  
Przy małych odległościach wskaźniki są zasilane napięciem bezpośrednio z 
systemu TITANUS MICRO·SENS®, a przy większych odległościach ze 
źródła zewnętrznego (patrz rozdział "Obliczanie zasilania elektrycznego"). 
 

3.2.5
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Wskaźnik zadziałania 

 

 
19: wskaźnik zadziałania w systemie z lokalizacją miejsca pożaru 

 
W razie zastosowania systemu TITANUS MICRO·SENS ® z lokalizacją 
miejsca pożaru można zainstalować na magistrali wskaźnikowej do 5 
adresowalnych wskaźników zadziałania.  
Wskaźnik zadziałania może być zainstalowany w odległości do 1000 m. 
 

3.2.6
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System rurowy 
  
 

Ogólny przegląd dostępnych komponentów 
rurowych 

 

20: komponenty systemu rurowego do zasysających systemów wczesnej detekcji 
dymu 

Przedstawione na komponentów akcesoriów należy dobierać do 
indywidualnego zastosowania i można je stosować w kombinacjach. 
 

3.3

3.3.1
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IW przestrzeniach, w których należy się spodziewać częstego występowania 
zapylenia lub oblodzenia, przedmuchiwanie systemu rur zasysających może 
być konieczne. Rys. przedstawiają komponenty ręcznego i automatycznego 
urządzenia przedmuchowego. Zależnie od częstotliwości zatykania się, 
przedmuchiwanie może być wykonywane ręcznie lub automatycznie. 

 

21: komponenty ręcznych urządzeń przedmuchowych 

 

 
22: komponenty automatycznych urządzeń przedmuchowych 

 

Urządzenie przedmuchowe
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Otwory zasysające do kontroli pomieszczenia 
 
  
 

Folie do redukcji zasysania 
 

 

 23: otwór zasysający z folią do redukcji zasysania i banderolą 

 
Otwór zasysający to otwór o średnicy 10 mm w rurze zasysającej, 
zakrywany opatentowaną folią do redukcji zasysania o wymaganej średnicy 
otworu. Wielkość otworu zależy od budowy systemu rurowego (patrz 
rozdział 4, "Projektowanie"). 
Aby zapobiec odrywaniu folii do redukcji zasysania, jest ona zabezpieczana 
banderolą. Banderola to przezroczysta folia samoprzylepna z czerwonymi 
krawędziami i otworem o średnicy 10 mm. Należy ją nakleić na folii do 
redukcji zasysania, aby otwór zasysający nie był zakrywany oraz aby był 
widoczny także z większej odległości.  
 
  

3.3.2

3.3.2.1
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Klipsy do redukcji zasysania 

 
 24: Klipsy do redukcji zasysania o niskich temperaturach 

 
Otwory zasysające, stosowane w przestrzeniach, w których należy liczyć się 
z zatykaniem, są wyposażone w opatentowane klipsy z tworzywa 
sztucznego typu AK-C oraz opatentowaną elastyczną redukcję zasysania 
typu AK-x. 
Podczas przedmuchiwania elastyczna redukcja zasysania na otworach 
zasysających rozszerza się. W przestrzeniach z niskimi temperaturami 
powoduje to odskakiwanie oblodzenia - w obszarach zapylonych do 
odskakiwania zanieczyszczeń. 
Standardowe folie do redukcji zasysania typu AF-x i banderole typu AF-BR 
nie nadają się do zastosowania w niskich temperaturach. 
W projektach dla przestrzeni, w których występują czynniki otoczenia, 
wymagające stosowania urządzenia przedmuchowego (np. zapylenie) oraz 
w przestrzeniach o dużej wilgotności wskazane jest stosowanie redukcji 
zasysania z klipsami z tworzywa sztucznego zamiast folii do redukcji 
zasysania z banderolami. Klipsy z tworzywa sztucznego są bardziej odporne 
na działanie ciśnienia. Dzięki elastycznej wkładce gumowej lepszy jest też 
efekt czyszczenia. 
 
  

3.3.3



TITANUS MICRO·SENS® Opis techniczny

 02/09 39

 

Przepust stropowy do montażu krytego 

 

 25: Przepust stropowy do montażu krytego 

 
 

Jeżeli do kontroli pomieszczenia konieczna jest kryta instalacja systemu 
rurowego, możliwy jest montaż w ślepym stropie. W ślepym stropie stosuje 
się w tym celu przepusty stropowe. Odpowiednio do wytycznych 
projektowania przepusty stropowe są wyposażane w folie do redukcji 
zasysania o zdefiniowanych otworach zasysających (patrz rozdział 4 
"Projektowanie"). Przepusty stropowe są wówczas łączone wężami 
zasysającymi z systemem rurowym. 
Jeżeli długość tych węży nie przekracza maks. 1 m, obowiązuje 
projektowanie wg rozdziału 4. Jeżeli ze względów konstrukcyjnych 
konieczne są długości większe niż 1 m, system rurowy musi być obliczany 
(Obliczenie przeprowadza firma WAGNER). 
Przepust stropowy może być stosowany w płytach ślepych stropów o 
grubości do ok. 35 mm. Folie do redukcji zasysania są dostępne w dwóch 
kolorach (c czysta biel, RAL 9010 i papirusowa biel, RAL 9018) a na 
zamówienie także w kolorach specjalnych. 
  

3.3.4

Estetyka
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Filtr powietrza do przestrzeni zabrudzonych 

 
 26: TITANUS MICRO • SENS®z filtrem powietrza 

 
W przestrzeniach, w których występują zakłócające czynniki otoczenia jak 
np. pył, należy stosować filtr powietrza, aby ochronić zasysający system 
wczesnej detekcji dymu. 
 

Jako filtr standardowy stosowany jest filtr powietrza typu LF-AD-x, złożony z 
obudowy z tworzywa sztucznego z dwoma dwuzłączkami gwintowanymi 
PG29. Zabrudzenie (zatkanie) filtra jest kontrolowane automatycznie przez 
układ kontroli przepływu powietrza systemu TITANUS MICRO·SENS®. Gdy 
filtry powietrza zabrudzą się, należy wymienić wkłady po otwarciu obudowy 
filtra. 
 

W skrajnie zapylonych przestrzeniach (np. instalacjach recyklingu), w 
których zastosowanie filtra LF-AD nie wystarcza, należy zastosować filtr 
specjalny. Filtr specjalny służy do niezawodnego zatrzymywania przez 
czynnik filtracyjny cząstek pyłu z silnie zapylonej atmosfery. Do końca 
okresu eksploatacji filtra gwarantowana jest niezmienna jakość separacji 
pyłu. Dostępne są dwa typy filtrów specjalnych (typ SF-400 i typ SF-650), 
przy czym SF-650 ma dłuższy okres eksploatacji ze względu na większą 
powierzchnię. 

3.3.5

Filtr powietrza typ LF-AD-x

Filtr specjalny typ SF-x
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Recyrkulacja powietrza w przypadku różnic 
ciśnienia i obciążeń powietrza 

 

 27: zasada recyrkulacji powietrza w systemie TITANUS MICRO•SENS® 

 
Jeżeli system TITANUS MICRO·SENS®i system rurowy są instalowane w 
dwóch przestrzeniach P1 i P2 o różnym ciśnieniu powietrza, konieczna jest 
recyrkulacja zasysanego powietrza do obszaru tłocznego systemu rurowego. 
Poza tym recyrkulacja powietrza może być wykorzystana do eliminowania 
obciążeń powietrza (np. zapachami) w pomieszczeniach pomocniczych. 
 

 
 28: TITANUS MICRO•SENS® z recyrkulacją powietrza 

 

3.3.6
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Rurę recyrkulacji powietrza montuje się w stożkowe przyłącze rurowe do 
recyrkulacji powietrza systemu TITANUS MICRO·SENS®. Ponieważ rura 
recyrkulacji powietrza jest dokładnie wpasowana, jest za-pewnione pewne 
zamocowanie. 
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Tłumik hałasu 

 
 29: TITANUS MICRO•SENS® z tłumikiem hałasu 

 
W przestrzeniach, w których wymagana jest mała hałaśliwość pracy systemu 
TITANUS MICRO·SENS® (np. pomieszczenia biurowe lub szpitale), można 
obniżyć poziom hałasu o maks. 10 dB(A), stosując tłumik hałasu SD-1. 
Tłumik hałasu montuje się bezpośrednio do recyrkulacji powietrza systemu 
TITANUS MICRO·SENS®. 
 

3.3.7
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Separator kondensatu do przestrzeni 
wilgotnych 

 

 30: separator kondensatu do wytrącania pary wodnej i gromadzenia kondensatu z 
systemu rurowego 

 
Jeżeli system TITANUS MICRO·SENS® jest eksploatowany w środowisku, w 
którym w systemie rurowym może powstawać kondensat, stosowany jest 
separator kondensatu. W celu zbierania kondensatu separator kondensatu 
montuje się w najniższym punkcie systemu rurowego między filtrem 
powietrza i zasysającym systemem wczesnej detekcji dymu. Zastosowanie 
elementów kątowych 45° umożliwia optymalny odstęp od ściany. 
Separator kondensatu może być eksploatowany w zakresie temperatur od 
0°C do +50°C. Filtr ceramiczny w separatorze kondensatu ma pory o 
wielkości 50 µm i powoduje dodatkową zgrubną absorpcję zanieczyszczeń. 
Separator kondensatu stosowany jest w następujących przypadkach: 
 
 

 ▪ Przestrzenie o dużych wahaniach temperatury i wysokiej wilgotności 
powietrza  

 ▪ Zastosowania zewnętrzne 
 ▪ Sauny 
 
 

3.3.8

Zastosowania
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