
Informacja o produkcie

System Zasysania Dymu 
SecuriRAS® ASD 535 

• Najnowsza generacja systemu zasysania 
dymu

• 1 lub 2 linie zasysania z separacją 
monitorowania przepływu powietrza

• EN 54-20, Klasa A, B i C
• VdS certyfikowany software: ASD Pipe-

Flow enables efficient, asymmetrical pipe 
schematu orurowania 

• Czułość ustawialna od 0.002–10%/m 
• Nieczuły na zanieczyszczenia dzięki filtrowi

cząsteczek 
• Funkcja auto-uczenia
• Duża siła zasysania (> 400 Pa )
• Cicha praca, zgodna z ISO 11690-1 

• Full integration in the SecuriPro® fire detection 
sygnalizacji pożaru SecuriPro.

• Wyrafinowana detekcja dymu dzięki czujkom 
 o wysokiej dynamice (HD) .

SecuriRAS® ASD 535 system zasysania dymu
jest najnowszą generacją wysoce czułego 
aktywnego systemu detekcji dymu. Pozwala na

offers application-specific sensitivity adjustment 
ma pre-sygnalizację i analizę zanieczyszczenia. 
SecuriRAS® ASD 535 wykrywa nawet wczesne

cule glowing and smouldering fires and can be 
Może być stosowany praktycznie wszędzie.

Budowa i funkcje
SecuriRAS® ASD 535 zawiera jedną lub dwie nieza-
leżne linie rur próbnikowych z otworami zasysającymi 
każda z wysoce czułą czujką dymu. Monitorowanie 
przepływu powietrza zapewnia, że linie są stale
kontrolowane pod kątem przerwy w orurowaniu, 
a otwory kontrolowane na zanieczyszczenie. 
Wentylator zasysa powietrze z pomieszczenia 
monitorowanego poprzez linię próbnikową do 
procesorowego urządzenia oceniającego .Tam 
jest kontynuowana ocena przez czujki dymu. Wy- 
świetlacz i panel kontrolny urządzenia oceniającego 
pokazują stężenie dymu w pobieranym powietrzu,
alarm, uszkodzenie i statusowe informacje. Wzrost 
stężenia dymu jest wykrywany bardzo wcześnie. 
Trzy pre-sygnały i jeden główny alarm mogą być 
zaprogramowane dla każdego i sygnalizowane  
przez trzy bezpotencjałowe styki do SecuriLine® 
pętli detekcyjnej. 
Istnieją cztery sloty rozszerzające dla kart przeka- 
źnikowych i karty pamięci. 

Zastosowanie
SecuriRAS® ASD 535 jest idealny dla nadzorowa- 
nych przestrzeni dzięki właściwemu ocenianiu. 
Typowe zastosowania:
• Obszary nadzorowane:
 • Magazyny wys. składowania, centra dystr. 
 • Archiwa
 • Sufity podwieszone i podłogi podniesione
 • Duże, wysokie hole
 • Muzea, galerie, teatry, kina
 • Wystawy sztuki, budynki zabytkowe
 • Lotniska
 • Centra informatyczne i komputerowe
 • Centra telekomunikacyjne
 • Laboratoria i centra badawcze
 • Pomieszczenia pomiarowe
 • Stacje transformatorowe
 • Czyste pomieszczenia
• Niewidoczne zastosowania: 
 • Ochrona zabytk·w kultury
 • Cele wiňzienne

•	 Ochrona obiektów:
 • Centrale telefoniczne
 • Rozdzielnie wysokiego i niskiego napięcia
 • Sale widowiskowe, ekrany
 • IT instalacje
 • Numeryczne systemy kontroli, sterowania

Dwukierunkowa integracja
SecuriRAS® ASD 535 może być zintegrowany 

into the SecuriPro® fire detection system with the 
interfejs dla SecuriLine® SLM 35 . Wyświetlanie
i praca wtedy tego urządzenia jest wykonywana

trols are easy using the fire detection control unit.

Czujka dymu wysokiej czułości
SSD 535 czujka dymu została specjalnie stworzona
dla SecuriRAS® ASD 535 i jest rezultatem szcze- 
gółowych badań. Wykorzystując dużej mocy LED 
w powiązaniu z obszerną komorą pomiarową dymu 
(LVSC) zapewnione są niezależnie, regulowana
czułośc z niską aerodynamiczną rezystancją 
i najlepsza odporność na zanieczyszczenie i zabru-
dzenie. To zapewnia długi czas pracy czujce.

Łatwy do zaplanowania i konserwacji
W celu ułatwienia, dzięki EasyConfig standardowe 

SecuriRAS® ASD 535 with EasyConfig offers fast, 
korzystając z komputera. Bardziej skomplikowane 
instalacje są kalulowane z użyciem ASD PipeFlow 

PipeFlow calculation software and configured with 
ASD Config, the commissioning and maintenance 

To pozwala na stworzenie bardziej wartościowego
schematu orurowania. Opcjonalny moduł karty  
pamięci MCM 35 pozwala na zapamiętanie danych 
poziomów zadymienia i przekazanie ich do pamięci SD
dla analizy na komputerze.

Zakres akcesoriów
Szeroki zakres akcesoriów zgodnych z VdS 
jest możliwy (alternatywne rury, punkty próbkowania, 

points, filters, water separators, explosion protec-
etc.).

 

Flow pozwala na stworzenie asymetrycznego

•  Pełna integracja z systemem sygnalizacji

regulację czułości dla specyficznych zastowań,

zjawiska pożarowe jak żarzenie i tlenie.

z systemem SAP SecuriPro poprzez opcjonalny

przy użyciu panela kontrolnego centrali.

SecuriRas ASD535 programujemy bezbłędnie

software i konfigurowane przy pomocy ASD Config
software.

filtry, separatory, zabezpieczenia przeciwwybuchowe,
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Dane techniczne
Dopuszczalny zakres zas 10.5–30 V DC 
Zużycie prądowe, stan spoczynkowy   290 mA typowo(przy 24 V DC)
Czułość alarmowa                                                        0.02%/m–10%/m (0.00087–0.457 dB/m)
Pre-sygnały 1, 2 i 3    0.002–10%/m, programowalne 10% przyrost 
Interfejsy 3 przekaźniki/open collector (alarm, uszkodzenie, programowalny), serwis interfejs: USB 
Liczba slotów rozszerzających                                     4 (SLM 35, MCM 35 i 2 × RIM 35)
Obciążenie styków przekaźnikowych
Standardy EN 54-20, Klasa A, B i C
Dopuszczczenia
Zakres temperaturowy pracy    -20 °C do +60 °C 
ICE 529 klasa ochrony                                                  IP 54 (bez ograniczeń)
Wymiary obudowy
Kolor obudowy                                                              Jasno szary RAL 280 70 05, Charcoal RAL 300 20 05
Materiał obudowy ABS mieszanka, UL 94-V0
Waga                                                                             ok. 3850 g 
Wyświetlanie i kontrola      Standard                             1 LED (zielona):POWER,1 lub 2 LEDy (ż):Uszkodzenie,1 lub 2 LEDy (ż):Alarm/Zaniecz.,1 reset przycisk
 Deluxe            dodatkowo: 10 lub 20 LED (żółte) dla wskazywania poziomu zadymienia
Pamięć zdarzeń/analogowa wartość zapam.               Standard: max. 430 zdarzeń, z MCM 35: analogowa wartość do 1 roku
Wejścia kablowe                                                           4 × M20, 1 × M25
Wentylator                                                                     Promienisty, 5 prędkości
Czas pracy do serwisu                                                  65,000 godzin (przy 40 °C)
Ciśnienie ssania                                                            > 400 Pa (poziom 5)
Poziom hałasu ssania                                                   *43 dBA (wentylator poziom 3, standard), 32 dBA (poziom 1), *Zgodnie z ISO 11690-1:  
 Akustycznie – zalecane w praktyce w miejscach cichej pracy urządzeń

System criteria tested to EN 54-20* Max. 2 × 200 m (Easy Config), max. 2 × 240 m (ASD PipeFlow), max. 2 × 24 sampling apertures
Kryteria systemowe bez potwierdzenia zgodności        Max. 2 × 400 m (ASD PipeFlow), max. 2 × 50 otworów zasysających (ASD PipeFlow)
 * Rozpatrywane w różnych instrukcjach

System Zasysania Dymu, linia produktów
ASD 535-1           Dla jednej  lini zasysania/czujki dymu
ASD 535-2           Dla dwóch linii zasysania/czujek dymu
ASD 535-3           Dla jednej lini zasysania/czujki dymu i wyświetlacza poziomu zadymienia
ASD 535-4           Dla dwóch linii zasysania/czujek dymu i wyświetlacza poziomu zadymienia
SSD 535-1           Czujka dymu 0.5–10%/m czułość alarmowa (0.0217 dB/m)
SSD 535-2           Czujka dymu 0.1–10%/m czułośc alarmowa (0.0043 dB/m)
SSD 535-3           Czujka dymu 0.02–10%/m czułość alarmowa (0.00087 dB/m)
SLM 35                Opcjonalny moduł do pętli detekcyjnej SecuriLine® 
MCM 35               Opcjonalny moduł dla karty SD pamięci
RIM 35                 Opcjonalny moduł z 5 przekaźnikami 
ASD PipeFlow      Software dla kalkulacji orurowania 

ASD Config PC software for commissioning and maintenance 

All specifications subject to change. Securiton planning guidelines are binding. 
Specifications subject to change without notice. Delivery subject to availability.

30 V DC / 1A 

VdS; CE

G263 × 397 × 146 mm (S × W, z wejściem × 

Kryteria systemowe przy zgodności z EN54-20*           Max. 2x200m (EasyConfig), max2x240 (ASD PipeFlow), max.2x24 otwory zasysające

ASDConfig          PC software dla zaprogramowania i serwisu

Wszystkie specyfikacje podlegają możliwościom zmian. Zalecenia Securiton dotyczące planowania obowiązują.
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Wszystkie specyfikacje podlegają możliwościom zmian. Zalecenia Securiton dotyczące planowania obowiązują.                                       
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.


