


PRZEDSTAWIAMY SOTERIA®,  
POWERED BY COREPROTOCOL®

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY 
SYSTEM DETEKCJI POZARU 
APOLLO

Apollo Fire Detectors, wiodący na świecie i niezależny producent czujek 
pożarowych, ma przyjemność przedstawić najnowszą, innowacyjną 
rodzinę produktów dla systemów sygnalizacji pożarowej - SOTERIA® 
oraz CoreProtocol®. 

Rodzina SOTERIA® jest następną generacją technologiczną urządzeń
wykrywania pożaru i została opracowana i rozwinięta aby ulepszyć
detekcję, zredukować fałszywe alarmy i dostarczyć lepszą niezawodność.

Gamę urządzeń SOTERIA® dopełnia nowy wzbogacony protokół - 
CoreProtocol®, następna generacja komunikacji pętlowej dająca większą 
kontrolę, wyższe poziomy wydajności i wyraźnie większą wydajność 
prądową pętli dozorowej.

Nowe produkty zostały zaprojektowane przez wiodących inżynierów 
branży pożarowej przy wykorzystaniu najnowszej technologii symulacji 
w fabrycznych działach rozwoju i testów Apollo. Odzwierciedlają one 
naszą ambicję dostarczenia produktu zorientowanego na innowacje i są 
tylko wstępem do kolejnych nowych i ekscytujących produktów w 
przygotowaniu.  

Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących ze spokoju ducha, 
który zapewniają nasze najnowocześniejsze produkty dla systemów 
detekcji pożarowej SOTERIA®  oraz CoreProtocol®  , skontaktuj się z 
nami: +48 91 485 40 60 - 68 lub odwiedź www.adiglobal.pl/
soteria lub www.apollo-fire.co.uk/soteria.
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SOTERIA® i CoreProtocol® zostały rozwinięte przez 
nasz brytyjski zespół profesjonalnych ekspertów 
technicznych i rygorystycznie przetestowany 
w naszych laoblatoriach.

W Apollo przykładamy dużą wagę do nowoczesnych 
technologii, dostarczających realnych korzyści oraz do 
bezkonkurencyjnego wsparcia technicznego. 

INNOWACJA
ZDEFINIOWANA

NASTEPNA GENERACJA DETEKCJI POZARU
Zwiększona niezawodność detekcji dymu 

 Rygorystycznie sprawdzona w laboratoriach Apollo

Obecnie w obszarze detekcji ciepła i dymu - zarówno 
indywidualnej jak i innowacyjnych ich kombinacji - 
ekskluzywna technologia zastosowana w rodzinie 
SOTERIA® oferuje unikatowe korzyści, w tym:

Redukcja fałszywych alarmów

Prosta instalacja z użyciem nowego gniazda oraz 
opcja zintegrowanego w czujce izolatora zwarć

Technologia PureLight®

Stylowy, niskoprofilowy design

Kompatybilna z protokołami XP95 i Discovery

Wszechstronnie przetestowana powyżej standardów EN54



Nasz ulepszony design, który 
zawiera nową barierę 
siatkową powoduje 
trudniejszy dostęp dla 
owadów do wnętrza czujki.

Opływowy i niskoprofilowy design 
czujki SOTERIA®  utrudnia dostęp 
kurzu do jej wnętrza. Czujka będzie 
również mniej wrażliwa na kurz 
odkładający się w dłuższym czasie.

Zastosowanie elektroniki 
wykorzystującej najnowsze 
technologie, wyraźnie 
usprawniło detekcję dymu 
i zwiększyło niezawodność 
procesu wykrywania.

Przeprowadziliśmy rygorystyczne 
testy w naszych laboratoriach. 
Każde urządzenie zostało 
przetestowane powyżej 
standardów EN54 aby zapewnić 
maksymalną niezawodność i 
wydajność.

SOTERIA®  została 
zaprojektowana tak, aby 
powstrzymać światło 
zewnętrzne przed wnikaniem do 
urządzenia. Specjalny design 
komory detekcyjnej ogranicza 
odbicia światła od jej ścianek.

LEPSZA OCHRONA 
PRZED OWADAMI

PODWYŻ SZONA
ODPORNOŚ Ć NA KURZ

ZAAWANSOWANY
CHIP SENSORA

RYGORYSTYCZNE
TESTOWANIE MNIEJSZY

WPŁYW ŚWIATŁA

Przy pomocy specjalistycznego zespołu 
ekspertów z dziedziny detekcji pożaru, Apollo 
stworzyło i rozwinęło rodzinę SOTERIA®, która 
wnosi na rynek nowe unikatowe cechy 
i korzyści.
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INTELIGENCJA
 ZDEFINIOWANA 

MNIEJ FALSZYWYCH ALARMOW



Zwiększona moc pętli dozorowej 
pozwala na podłączenie większej 

liczby urządzeń SOTERIA®  - 
maksymalnie do 2028 adresów.

CoreProtocol® tworzy flagi dla 
każdego zdarzenia w systemie co 
umożliwia szybsze przesyłanie 
alarmów. Każda nieuprawniona 
modyfikacja urządzenia pętlowego jest 
natychmiast wykrywana. Przy 
aktywacji alarmu systemu dostępna 
jest bardziej szczegółowa informacja, 
która pomaga w identyfikacji przyczyn 
aktywacji odpowiedniego urządzenia. 

CoreProtocol®  potrafi przekazywać 
dokładne odczyty temperatury i poziom 

stężenia CO z czujek i przekazywać je do 
systemów BMS, dostarczając informacji 

o poziomie temperatury w pomieszczeniu
z dokładnością do stopnia Celsjusza. 
Wspomaga to systemy klimatyzacji i 

ogrzewania w efektywnej kontroli 
temperatury w budynku.

Urządzenia SOTERIA®  posiadają 
wbudowany inteligentny izolator 
pozwalający na automatyczne 
adresowanie oraz soft addressing za 
pomocą CoreProtocol®  lub przy pomocy 
tradycyjnej karty XPERT. Izolator 
pozwala również na automatyczne 
wyłączanie wadliwych sekcji pętli, 
ułatwiając wyszukiwanie usterek 
okablowania. Możliwe jest również 
sekcyjne odłączanie części pętli (np. 
jednego piętra) w celu konserwacji.

WYŻSZA MOC
PĘTLI 

SZYBSZE 
RAPORTOWANIE 
STATUSU

ULEPSZONA
KONTROLA 

ŚRODOWISKOWA

INTELIGENTNE
ADRESOWANIEINTEGRACJA

 ZDEFINIOWANA 
UNIWERSALNA KOMPATYBILNOSC

W Apollo wiemy, że efektywna detekcja pożaru to nie tylko czujki, 
dlatego właśnie rozwinęliśmy nasz poszerzony protokół, 
CoreProtocol® , następną generację w komunikacji pętlowej.

Zbudowany na solidnej podstawie technologii XP95 i Discovery, 
CoreProtocol® obsługuje więcej urządzeń i zapewnia większą 
wydajność prądową pętli dozorowej oraz soft addressing. Dodatkowo 
dostępne jest rozszerzone raportowanie oraz większa 
wszechstronność systemu przy zmniejszonych kosztach instalacji.  

CoreProtocol®  oferuje kompatybilność wprzód i wstecz, pozwala 
obsłużyć znacznie wyższą liczbę urządzeń na pętli i w połączeniu z 
rodziną SOTERIA®  wprowadza nowe funkcje do systemu SSP.*

*Funkcje zależne od centrali pożarowej.
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Rodzina SOTERIA®  wykorzystuje nową technologię optyczną 
PureLight®  w celu wykrywania cząsteczek dymu wnikających do 
komory czujki. Ten unikatowy system wyznacza nowy poziom 
rozwoju technologii optycznej Apollo i podwyższa niezawodność 
wykrywania pożaru przy zmniejszeniu liczby fałszywych alarmów.

Niskoprofilowy kształt obudowy czujki ułatwia 
przepływ powietrza i jednocześnie zapobiega 
wnikaniu kurzu. Wlot dymu składa się ze 
złożonego labiryntu kierującego go do środka 
czujki. Wlot ten został zaprojektowany z użyciem 
komputerowych symulacji w celu osiągniącia 
najlepszego przepływu we wszystkich kierunkach. 
Całość tworzy kontrolowane środowisko, które 
całkowicie eliminuje wpływ światła zewnętrznego i 
zapewnia, że komora detekcyjna pozostaje 
maksymalnie ciemna.

Komora detekcyjna czujki ma unikatowy kształt 
stożka, który zapobiega odbiciom światła od jej 
ścian. Ta ultra ciemna komora zawiera również 
bardzo czułą podczerwoną diodę LED, o wysokiej 
wrażliwości na cząsteczki dymu. Kiedy dym wnika 
do komory detekcyjnej, światło podczerwone jest 
rozpraszane i rejestrowane przez fotodiodę. 
Sygnał jest następnie wzmacniany i przetwarzany 
przez dedykowany procesor. Cały układ 
elektroniczny czujki został zaprojektwany tak, aby 
pracować z maksymalną niezawodnością przez 
długi okres czasu.

DESIGN SERPENTYNY

TECHNOLOGIA STOŻKA

JAK DZIALA TECHNOLOGIA 
PURELIGHT® TECHNOLOGIA

PURELIGHT®

Zaprojektowany w kształcie serpentyny 
labirynt wprowadzający dym do czujki 
zapewnia bardzo dobrą separację dymu od 
kurzu, oraz zapobiega wchodzeniu owadów 
do komory detekcyjnej.

Nasza innowacyjna technologia stożkowa 
umożliwia całkowitą absorbcję światła 
emitowanego przez diodę LED i redukcję 
odbić światła wewnątrz komory.

ULEPSZONE 
WPROWADZANIE 
DYMU DO CZUJKI

NOWA STOŻKOWA 
KOMORA 
WYKRYWCZA

KOMORA

STOŻEK

STOŻEK

FOTODIODA WIĄZKA SERPENTYNA

WIĄZKA

NASZA ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA PURELIGHT® ZAWIERA:
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Apollo jest największym na świecie niezależnym producentem 
czujek pożarowych, dzienna produkcja to ok. 50 000 szt. Nasze 
przywiązanie do bezpieczeństwa jes oczywiste - nasze laboratoria 
testowe są krytycznym ogniwem zarówno w rozwoju nowych 
produktów jak i w rygorystycznej kontroli produkcji.

Nasze innowacyjne urządzenia SOTERIA® zostały zaprojektowane 
przez wiodących w branży inżynierów przy zastosowaniu 
najnowszych dostępnych technik symulacji komputerowej 
w naszych zaawansowanych technicznie laboratoriach. Gotowe 
produkty zostały wszechstronnie przetestowane nawet powyżej 
standardów EN54-5 oraz 54-7 przez ponad 5 000 godzin (testy 
techniczne) oraz 120 000 (intensywne testy środowiskowe).

Te rygorystyczne testy powodują, że każdy najmniejszy 
komponent czujki został sprawdzony znacznie powyżej 
standardów międzynarodowych. Oznacza to że możesz instalować 
czujki Apollo będąc pewnym tego, że spełniają one najwyższe 
normy.

10 1 1

5,000

120,000

EN54

KAŻDE URZĄDZENIE PRZESZŁO PONAD 
5000 GODZIN PRÓB TECHNICZNYCH 
W CZASIE PROJEKTOWANIA

GODZIN INTENSYWNYCH 
TESTÓW ŚRODOWISKOWYCH

TESTOWANA POWYŻEJ 
STANDARDÓW EN54-5 
ORAZ EN54-7

RYGORYSTYCZNIE 
TESTOWANA



Mimo, że nasze nowe produkty zostały opracowane 
przy użyciu najbardziej złożonych metod 
projektowania na świecie, to ich instalacja jest 
prosta, a korzyści z tego płynące - znaczne.

Umiejscowienie naszego 
izolatora w czujce zwiększa 
odporność pętli na zwarcia.

Dzięki przeniesieniu izolatora do czujki, 
dzięki czemu wszystkie ich typy może 
obsłużyć jedno gniazdo. Gniazdo Easy-Fit 
jest proste w montażu, oszczędzając czas 
i koszty.

ZINTEGROWANY IZOLATOR

GNIAZDO EASY-FIT
DLA OSZCZĘDNOŚCI CZASU I KOSZTÓW

Wszechstronny zestaw funkcji 
wspiera konserwację i obsługę, 
począwszy od atutomatycznego 
testowania aż po kompensację dryftu i 
ostrzeżenia o zabrudzeniu. Tryb 
FasTest®  pozwala na szybsze 
testowanie (tylko 4 sekundy zamiast 
40) co znacznie skraca czas
konserwacji systemu na obiekcie.*

SZYBSZE TESTOWANIE

WYDAJNOSC
ZDEFINIOWANA 

PROSTSZA INSTALACJA

Wszystkie gniazda SOTERIA®  
zawierają 8-bitową kartę 
adresową, zwiększającą 
pojemność pętli.*

ZWIĘKSZONA
LICZBA ADRESÓW
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* Dostępne tylko w CoreProtocol® .
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SA5000-600 (BEZ IZOLATORA) 
SA5100-600 (Z IZOLATOREM)

WYMIARY
100MM ŚREDNICA X 36MM WYSOKOŚĆ

Następna generacja urządzeń Apollo SOTERIA® oraz  
CoreProtocol®  jest nieustannie rozwijana przez nasz  
wyspecjalizowany zespół ekspertów z branży pożarowej, 
kolejne produkty znajdują się w przygotowaniu. Obecnie 
rodzina SOTERIA® obejmuje:

DOSKONALENIE
  ZDEFINIOWANE 

ZAAWANSOWANA STYLISTYKA

SA5000-400 (BEZ IZOLATORA) 
SA5100-400 (Z IZOLATOREM)

WYMIARY 
100MM ŚREDNICA X 38.5MM WYSOKOŚĆ

SA5000-700 (BEZ IZOLATORA) 
SA5100-700 (Z IZOLATOREM)

WYMIARY 
100MM ŚREDNICA X 38.5MM WYSOKOŚĆ

SA5000-200
KARTA XPERT 8

38532-064

WYMIARY
100MM ŚREDNICA X 12MM WYSOKOŚĆ

CZUJKA OPTYCZNA 
DYMU

CZUJKA TERMICZNA

CZUJKA OPTYCZNO-
TERMICZNA

GNIAZDO CZUJKI
XPERT 8

Wysokość czujki optycznej razem z gniazdem: 48mm.
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SOTERIA®  i CoreProtocol®  w połączeniu oferują znaczący 
krok w przód w dziedzinie detekcji pożarowej, powiadamiania 
i przekazywania sygnałów. Użyte zarówno samodzielnie jak 
i w kombinacji dają znakomite rezultaty i gwarantują wysoką 
wydajność systemu SSP. Doświadczenie Apollo pomogło 
stworzyć inteligentny system detekcji pożaru bazujący na 
nowoczesnych diodach LED zapewniający spokój ducha.

Przywiązanie Apollo do innowacji pozwoli na ciągły rozwój 
technologii SOTERIA i Coreprotocol przez najbliższe miesiące 
i lata, aby sprostać wymaganiom rynku.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach SOTERIA i 
CoreProtocol, skontaktuj się z nami: 
+48 91 485 40 60 - 68 lub odwiedź 
www.adiglobal.pl/soteria lub www.apollo-fire.co.uk/
soteria. 

STWORZONE DLA CIEBIE PRZEZ APOLLO

By Appointment to
Her Majesty The Queen

Manufacturers of Fire Detection & Alarm Products
Apollo Fire Detectors Limited

Hampshire

0832

SWIATOWEJ 
KLASY
DESIGN  

Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road 
Havant, Hampshire 

PO9 1JR 
United Kingdom

Tel +44 (0)23 9249 2412 
Fax +44 (0)23 9249 2754 

enquiries@apollo-fire.com
www.apollo-fire.co.uk



© Apollo Fire Detectors Limited 2016

ADI/PP2541/2015/ISSUE 1

WWW.APOLLO-FIRE.CO.UK/SOTERIA
WWW.ADIGLOBAL.PL/SOTERIA




