
OSID - wieloliniowe wykrywanie dymu



Prawdziwe
wykrywanie 

przestrzenne

Duże przestrzenie atriów, hal fabrycznych 
i magazynowych, dworców kolejowych, centrów 
handlowych, pomieszczeń w portach lotniczych itp. 
stanowią nie lada wyzwanie dla skutecznego 
wykrycia pożaru.

Istotne ograniczenia liniowych 
czujek dymu
• Podatność na fałszywe alarmy wywołane przez:

 - kurz i pyły
 - ptaki i owady
 - refleksy świetlne
 - parę wodną
 - ruchy budynku

• Wysokie koszty instalacji i serwisu
 - trudne zestrojenie czujki
 - wrażliwość na zmiany kształtu budynku, np. na 

skutek zmian temperatury lub osiadania
• Wrażliwość na zmiany oświetlenia

Wykrywanie dymu w dużych 
przestrzeniach - nieco inaczej, 
dużo lepiej...
OSID - Open-area Smoke Image Detection - to 
nowa technologia - wprowadzona przez firmę 
XTRALIS -  stanowiąca rozwinięcie idei czujek 
liniowych. Znane zalety czujek liniowych zostały 
wzmocnione. Ich wady - praktycznie usunięte. 

OSID śledzi i mierzy zmiany poziomów i stosunku 
dwóch promieni o różnej długości fal: 
podczerwonego i ultrafioletowego. Potrafi określić 
wielkość cząstek w powietrzu chronionej przestrzeni. 
Łatwo dostosowuje się do skomplikowanych 
kształtów nowoczesnych wnętrz. 

OSID to jeden odbiornik współpracujący z kilkoma 
nadajnikami. Kształt chronionego pomieszczenia 
przestaje mieć znaczenie.

Wyjątkowe parametry 
oferowane przez OSID
• Maksymalny zasięg 150 m
• Odporność na fałszywe alarmy znacznie wyższa 

niż typowych czujek liniowych
• Zminimalizowany wpływ kurzu, pyłów, pary 

wodnej
• Niespotykana tolerancja odkształceń i drgań 

budynku
• Łatwe dostrojenie czujki dzięki dużym kątom 

widzenia i regulacji
• Wykrywanie dymu bazujące na analizie dwóch 

wiązek promieniowania: IR i UV
• Łatwa konfiguracja przełącznikiem DIP
• Serwis zredukowany do minimum
• Wyjścia przekaźnikowe zapewniają łatwą 

integrację z każdym systemem sygnalizacji 
pożaru

• Programowane poziomy alarmowania
• Nadajniki z zasilaniem zewnętrznym i bateryjnym
• Sygnalizacja LED: Alarm, Awaria, Zasilanie

Korzyści
• Wykrywanie przestrzenne; 3-D
• Łatwa i szybka instalacja
• Wyjątkowa tolerancja na drgania 

i przemieszczenia budynku
• Niezawodne odróżnienie dymu od zjawisk 

i obiektów zakłócających takich jak kurz, 
pyły, owady, ptaki

• Zajmie tylko 20 cm
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• Zajmie tylko 20 cm



Caption needed here!!!

Centra handlowe
Przestrzenne, 
wielopoziomowe 
wykrywanie na różnych 
dystansach

Długie korytarze
Zasięg do 150 m

Stacje kolejowe
Niewrażliwość na zmiany 
oświetlenia

Obiekty zabytkowe
Niemal niewidoczna 

detekcja

Obiekty logistyczne
Łatwy serwis bez zakłócania

pracy obiektu

Podwieszane sufity
Elastyczność 
rozmieszczenia urządzeń

Hale koncertowe
Wielopoziomowa 
detekcja

Pomieszczenia 
produkcyjne

Znacznie zmniejszona 
wrażliwość na kurz i pyły

OSID od XTRALIS - idealne rozwiązanie dla takich miejsc

• Atria hoteli i biurowców
• Centra handlowe
• Obiekty sakralne

• Terminale lotnicze i dworce 
kolejowe

• Hale wystawowe

• Zadaszone stadiony, hale 
sportowe i widowiskowe

• Hale magazynowe i produkcyjne



Zawartość tego dokumentu bazuje na aktualnym stanie rozwoju urządzenia. Niniejszy dokument został sprawdzony pod kątem zgodności z 
opisywanym urządzeniem. Nie można jednak wykluczyć błędów, niedokładności i rozbieżności. Xtralis nie gwarantuje pełnej zgodności tego 
dokumentu ze stanem faktycznym.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie i specyfikacji bez żadnych zobowiązań i wcześniejszego powiadamiania. 
O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie gwarancje (powiedziane bądź dorozumiane), włączając wszelkie sugestie dotyczące przydatności do 
określonych zastosowań, są wyłączone.
W tym dokumencie używane są znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe. Wszystkie użyte znaki towarowe są znakami towarowymi ich 
właścicieli. Używając tego dokumentu nie nabywa się żadnych praw do używania znaków towarowych i nazw. 
Copyright XTRALIS. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, prezentowana publicznie, adaptowana, zmieniana, publikowana, 
dystrybuowana lub sprzedawana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy XTRALIS. 
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Unikalna technologia 
wykrywania
OSID od XTRALIS to kombinacja dwóch 
innowacji technologicznych dla poprawy 
wykrywania dymu w dużych przestrzeniach.

Wykrywanie dwiema wiązkami 
promieniowania
Dzięki użyciu dwóch wiązek promieniowania 
czujka OSID potrafi rozróżniać wielkość cząstek. 
Promieniowanie ultrafioletowe, o małej długości 
fali, jest silnie pochłaniane i rozpraszane przez 
wszystkie cząstki. Na promieniowane 
podczerwone, o znacznie większej długości fali, 
oddziałują silnie tylko większe cząstki. OSID 
mierzy zmiany poziomów i stosunku tych dwóch 
sygnałów. Potrafi z dużym prawdopodobieństwem 
określić, czy cząstki wykrywane między 
nadajnikami i odbiornikiem są dymem, czy raczej 
kurzem lub pyłami.

Rejestracja sygnałów za pomocą 
matrycy CMOS
OSID używa matrycy CMOS do zlokalizowania 
i śledzenia sygnalów nadajników w szerokim polu 
widzenia. Dzięki temu łatwo się go instaluje, a 
naturalne ruchy budynku nie stanowią żadnego 
utrudnienia.

Filtracja sygnałów optycznych z innych źródeł niż 
zarejestrowane nadajniki, szybkie przetwarzanie 
uzyskiwanych w odbiorniku obrazów oraz 
zaawansowane algorytmy obliczeniowe pozwalają 
pewnie wykrywać dym przy zachowaniu 
absolutnej odporności na błyski światła o dużym 
natężeniu.

XTRALIS
XTRALIS jest firmą innowacyjną. Skutecznie 
wprowadzamy na światowe rynki nowe technologie. 
Kiedyś czujki zasysające, potem współpracujące z nimi 
czujki gazu, teraz wieloliniowe... Wszystkie nasze 
produkty mają pewną wspólną cechę: są z najwyższej 
półki... Nasze rozwiązania pozwalają uzyskać czas 
potrzebny ma sprawną ewakuację, na zapewnienie 
ciągłości procesów. Zabezpieczamy wartości duże 
i bezcenne. Wartości kultury, firm, rządów. Nasza 
Biblioteka (Library) na stronie www.xtralis.com to 
prawdziwa kopalnia wiedzy na temat wykrywania 
zagrożeń. Zapraszamy.

Konfiguracje OSID
Czujka OSID może być konfigurowana tak 
elastycznie, że kształt chronionej przestrzeni 
przestaje mieć znaczenie. Im bardziej 
skomplikowana przestrzeń, w poziomie i w pionie, 
tym wyraźniej widać zalety OSID.

Odbiorniki Nadajniki
Pole widzenia Maksymalny zasięg

Poziomo Pionowo Standardowa 
moc

Podwyższona 
moc

7° 4° 150 m -

38° 19° 60 m 120 m

80° 48° 34 m 68 m


