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Wczesne wykrywanie zagrożeń 

i odporność na zjawiska zwodnicze

Ochrona życia i mienia jest dziś ważniejsza, 

niż kiedykolwiek przedtem. Duża koncentracja 

dóbr wysokiej wartości i cennych informacji 

powodują, że klęski żywiołowe, terroryzm, 

przestępczość oraz zwykła ludzka niedosko-

nałość są potencjalnymi źródłami olbrzymich 

strat. Systemy wykrywania i sygnalizacji 

pożaru mają w takim przypadku jedno zadanie 

– bezbłędnie i możliwie szybko identyfikować 

pożar, z niezmienną przez wiele lat pewnością, 

niezależnie od wpływów środowiska. Brzmi to 

prosto, ale wcale takie nie jest. 

Szybkość wykrycia zagrożenia jest zwykle 

zależna od czułości czujek. Przy zwiększaniu 

czułości uzyskuje się wcześniejsze wykrywanie 

zagrożeń. Niestety, zwiększane jest jedno-

cześnie prawdopodobieństwo wystąpienia 

fałszywych alarmów. 

Był to dotychczas podstawowy dylemat 

konstruktorów systemów wykrywania i sygna-

lizacji pożarów – natychmiastowy alarm czy 

ograniczenie ilości fałszywych alarmów. 

Inną trudność stanowi osiągnięcie wysokiej 

zdolności systemu do identyfikowania nie 

tylko standardowych pożarów, ale różnych 

zagrożeń pożarowych spotykanych w rzeczywi-

stych warunkach, zwłaszcza w sytuacjach, gdy 

jednocześnie występują zjawiska do złudzenia 

przypominające prawdziwy pożar. Chodzi 

między innymi o dym z papierosów, spaliny 

samochodowe, dym i ciepło towarzyszące 

spawaniu, parę kuchenną itp. Równie istotnym 

problemem są zakłócenia elektromagnetycz-

ne pochodzące choćby z coraz powszechniej 

używanych telefonów komórkowych. 

W trakcie prowadzonej przez dziesiątki lat 

intensywnej działalności naukowo-badawczej 

zebrano olbrzymią ilość danych charaktery-

zujących zarówno testowe jak i rzeczywiste 

pożary, a także zjawiska, które nie stanowią 

zagrożenia, choć są bardzo podobne do poża-

rów. Pozwoliło to opracować algorytmy, dzięki 

którym system AlgoRex® może bezbłędnie 

analizować stan otoczenia, wychwytywać naj-

mniejsze oznaki zagrożenia i alarmować tylko 

wtedy, gdy zagrożenie rzeczywiście występuje. 

Sekretem skuteczności systemu AlgoRex® jest 

ciągła i precyzyjna, wielokryteriowa analiza 

sygnałów w połączeniu z inteligentnym proce-

sem oceny danych wykorzystującym złożone 

algorytmy porównawcze. 

Metoda ta pozwala uzyskać niezwykłą odpor-

ność systemu na zjawiska zakłócające przy 

jednoczesnym zachowaniu optymalnej czułości 

wykrywczej. 

Stosowane procesy nie wykorzystują prostej 

zależności typu „jest/nie ma”. Uwzględniają 

szereg stanów pośrednich, które następnie 

przetwarzane są według określonych zasad na 

odpowiednie polecenia sterujące. 

Wielopoziomowe przetwarzanie danych

Postęp w technice mikroprocesorowej i tech-

nologii układów VLSI (bardzo dużej skali 

integracji) umożliwił przeniesienie znacznej 

części mocy obliczeniowej systemu z centrali 

do czujek, które znajdują się najbliżej centrum 

wydarzeń. W systemie AlgoRex® czujki zostały 

obarczone odpowiedzialnością za ocenę 

sygnałów pochodzących z otoczenia i decyzję 

o wygenerowaniu sygnału odpowiadającego 

stopniowi zagrożenia pożarowego. Informacja 

o poziomie zagrożenia transmitowana jest 

do centrali, która z kolei (zanim wywołany 

zostanie alarm) może użyć swoich własnych 

algorytmów w celu potwierdzenia wiarygod-

ności odebranych sygnałów. 

Dym to nie zawsze pożar

Jest ciepło i dym, a pożaru nie ma…

Tu też jest dym…

I tu też…

Zakłócenia elektromagnetyczne. 

W samolotach telefony trzeba wyłączać
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Korzyści płynące z takiego rozwiązania są 

oczywiste: minimalizacja strumienia danych 

w liniach dozorowych, wyższa redundancja 

i mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia 

fałszywego alarmu. Poza tym, organizacja sys-

temu i jego reakcje mogą być automatycznie 

różnicowane w zależności od pory dnia, obec-

ności personelu czy zmian warunków w jakich 

pracują czujki. 

Dodatkowa zaleta systemu z wielopoziomo-

wym przetwarzaniem danych wynika z tego, że 

wraz z wydłużeniem czasu obserwacji zjawiska 

(gromadzenia danych) wzrasta pewność oceny 

zagrożenia z nim związanego. Gdyby całe prze-

twarzanie danych miała wykonywać centrala, 

to przy zapewnieniu takiej samej szybkości 

i precyzji działania systemu potrzebna byłaby 

gigantyczna pamięć i specjalne magistrale dla 

przesyłania ogromnych ilości danych. 

W systemie AlgoRex® centrala nigdy nie jest 

przeciążona, gdyż ilość przesyłanych informacji 

nie zależy od liczby dołączonych do niej czujek. 

Każda dodatkowa czujka automatycznie po-

większa moc obliczeniową systemu jako cało-

ści, gdyż sama przetwarza sygnały z otoczenia, 

dokonuje ich oceny i określa poziom zagroże-

nia przy pomocy własnych narzędzi. 

Rozszerzone możliwości działania 

w wyjątkowych przypadkach

Rozdzielenie inteligencji systemu pomiędzy 

czujki i centralę zwiększa niezawodność działa-

nia w sytuacjach awaryjnych. 

Pomimo, że wymaganie nieprzerwanej goto-

wości operacyjnej jest sprzeczne z ograniczoną 

niezawodnością elementów elektronicznych, 

to AlgoRex®, mając zapewnione alternatywne 

drogi przepływu danych, rozwiązuje również 

i ten problem. Nawet w przypadku uszkodzenia 

centralnego procesora w centrali system gene-

ruje sygnały alarmu i uszkodzenia ze zwykłym 

dla siebie, wysokim poziomem wiarygodności. 

Błąd aplikacyjny

Doświadczenie wskazuje, że błędy w aplikacji 

czujek polegające na niewłaściwym doborze 

i ustawieniu nieodpowiednich parametrów 

albo błędnej lokalizacji powodują ponad 50% 

wszystkich fałszywych alarmów, wywoływa-

nych przez automatyczne systemy wykrywania 

pożarów. W celu wyeliminowania źródeł takich 

pomyłek wprowadzono specjalne algorytmy, 

które automatycznie ujawniają ewentualne 

wystąpienie problemów aplikacyjnych i pozwa-

lają je szybko usunąć. AlgoLogic® zapamiętuje 

zachowanie się czujek w porządku chronolo-

gicznym. Dzięki temu system może sygnalizo-

wać błąd aplikacyjny, co pozwala odpowiednio 

skorygować ustawienie parametrów. 

Metoda ta z racji swej innowacyjności została 

zgłoszona do urzędu patentowego. 

Każde zjawisko pożarowe ma swoje własne, 

charakterystyczne cechy.
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Centrale systemu AlgoRex®

Bazujące na technice mikroprocesorowej 

centrale systemu AlgoRex® charakteryzują się 

modułową strukturą pozwalającą na elastycz-

ne konfigurowanie systemów, optymalnie 

dopasowanych do indywidualnych potrzeb 

użytkownika, zarówno w momencie instalacji 

systemu, jak i w ewentualnych późniejszych 

rozbudowach i/lub modyfikacjach. Centrale, 

w połączeniu z czujkami, realizują podwójny 

system autodiagnostyki sprzętowo-programo-

wej i dają strukturalną możliwość tworzenia 

dodatkowych ścieżek przesyłu informacji. 

Konstrukcja central przewiduje obsługę urzą-

dzeń transmisyjnych związanych z monitoro-

waniem obiektu, pamięci zdarzeń, możliwość 

komunikacji (na poziomie protokołów we-

wnętrznych) z nadrzędnym systemem zarzą-

dzania i graficznej wizualizacji Cerberus® LMS, 

przekazywania informacji do specjalizowanych 

modułów sterowań tablic synoptycznych, 

a także obsługi wejść i wyjść oraz linii sygnali-

zatorów z ich pełnym monitorowaniem. 

W systemie AlgoRex® stosuje się pakiety prze-

znaczone do obsługi pętli (linii) dozorowych, 

wykonanych w trzech standardach magistral: 

interaktywnym, adresowalnym i kolektywnym. 

W pętlach dozorowych mogą pracować czujki 

różnego typu i przeznaczenia, przyciski oraz 

elementy sterujące i monitorujące. Przy budo-

wie automatycznych systemów gaszeniowych 

centrale rozbudowywane są o dedykowane, 

atestowane moduły, sterujące poszczególnymi 

sekcjami gaszeniowymi. 

Typ centrali oraz jej możliwości użytkowe 

dobierane są stosownie do wielkości obiektu, 

uwarunkowań technicznych i specyficznych 

potrzeb klienta. 

Oferowane są cztery typy central: 

–  centrale kompaktowe CS1110 (kolektyw-

na) i CS1115 (adresowalna) dla obiektów 

małych, 

–  centrala kompaktowa CS1145 dla obiektów 

średniej wielkości, 

–  centrala CS1140 dla obiektów dużych, sta-

wiających najwyższe wymagania sprzętowe 

i funkcjonalne. 

AlgoRex®. Czy trzeba czegoś więcej?

Szerokopasmowa optyczna 

czujka dymu OptoRex®

Przyjazna w obsłudze 

konsola sterująca AlgoPilot®

Wielokryteriowa czujka PolyRex®

Nadmiarowo-różniczkowa czujka 

temperatury ThermoRex®
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AlgoPilot® – konsola użytkownika

Z punktu widzenia użytkownika, poza nieza-

wodnością i wiarygodnością systemu, istotna 

jest łatwość jego obsługi. Również i tu Algo-

Rex® może być wzorem dla innych. Starannie 

zaprojektowane konsole sterujące wyposażone 

są w szereg ergonomicznie rozmieszczonych 

przycisków, do których przypisane są najbardziej 

istotne funkcje systemowe. Obok nich wbudo-

wano diody LED, które odpowiednio sterowane 

sugerują operatorowi sekwencję działań. 

O wszelkich zdarzeniach zachodzących w sys-

temie informuje ciekłokrystaliczny wyświetlacz 

LCD (4 linie po 40 znaków) , który jest pod-

świetlany kolorem zależnym od charakteru 

informacji (czerwony – alarm, żółtozielony 

– zdarzenia systemowe) . 

Czujki systemu AlgoRex®

Szereg dostępnych czujek i elementów dodat-

kowych systemu AlgoRex® pozwala konstru-

ować skuteczne w działaniu systemy detekcji. 

Najczęściej stosowane są następujące czujki 

punktowe: 

–  OptoRex® – szerokopasmowa optyczna 

czujka dymu, 

–  ThermoRex® – czujka temperatury, 

–  PolyRex® – wielokryteriowa czujka dymu 

z siecią neuronową. 

Dzięki subtelenej technice analizy i oceny 

sygnałów, modyfikując odpowiednio zapisane 

w pamięci algorytmy i wzorce, można ideal-

nie dopasować każdą z czujek do warunków 

i zagrożeń spodziewanych w dozorowanym ob-

szarze. Zarówno czujki, jak i przyciski oferowa-

ne są w różnych wykonaniach, pozwalających 

na ich stosowanie w odmiennych warunkach 

środowiskowych. 

BeamRex® – liniowa czujka dymu

W niektórych sytuacjach, na przykład w wyso-

kich i długich pomieszczeniach, korzystniej jest 

zamiast czujek punktowych zastosować linio-

we czujki dymu. Czujka BeamRex®, o zasięgu 

od 5 do 100 m, zawiera w tej samej obudowie 

nadajnik i odbiornik podczerwieni. Wysyłana 

wiązka odbijana jest przez pryzmatyczne lustro 

i wraca do czujki, dwukrotnie przecinając dozo-

rowaną strefę. 

WaveRex® – trójsensorowa czujka pło-

mieni 

Czujka WaveRex® przeznaczona jest do wykry-

wania bezdymowych pożarów łatwopalnych 

cieczy i gazów, a także zarzewia otwartego 

ognia. Zasada działania czujki opiera się na 

pomiarze promieniowania trzech różnych 

długości fal: 

–  charakterystycznej dla rozgrzanego dwutlen-

ku węgla, 

– dla światła słonecznego, 

–  promieniowania podczerwonego pocho-

dzącego ze źródeł zakłócających. Również 

i w tej czujce zastosowano złożone algoryt-

my oceny sygnałów w połączeniu z logiką 

rozmytą, co w efekcie gwarantuje pewność 

detekcji i najwyższą odporność na zjawiska 

zwodnicze. 

Liniowa światłowodowa czujka tempera-

tury FibroLaser®

Do ochrony kopalni, tuneli, mostów, instala-

cji przemysłowych, kabli i transformatorów 

energetycznych i urządzeń transportowych, 

przeznaczona jest czujka FibroLaser®, precyzyj-

nie określająca profil termiczny kabla światło-

wodowego o długości do 4000 m. 

Podstawowe właściwości central AlgoRex®

CS1110 CS1115 CS1145 CS1140

pojemność adresowa 16 512 512 8000

max. ilość linii, czujek

– interaktywnych

– adresowalnych

– kolektywnych

–

–

16 * 32

–

2 pętle * 128

12 lini * 32

4 pętle * 128

8 pętli * 128

16 linii * 25

60 pętli * 128

240 pętle * 128

480 linii * 25

ilość konsoli sterujących 1 1 12 15

ilość sekcji gaszeniowych – – 2 32

Liniowa czujka dymu BeamRex®

Czujka płomieni WaveRex®

Światłowodowa czujka 

temperatury FibroLaser®

Przycisk alarmowy
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TeleRex® – bezprzewodowa czujka dymu

Bezprzewodowe czujki TeleRex® stanowią 

doskonałe uzupełnienie możliwości systemu 

AlgoRex® w sytuacjach, gdy poprowadzenie 

tras kablowych w pewnym obszarze obiektu 

jest niewskazane ze względów estetycznych, 

funkcjonalnych lub też ekonomicznych. 

Na liniach dozorowych systemu instalowane 

są moduły radiowe, które dwukierunkowo 

komunikują się z czujkami bezprzewodowymi. 

Moduły te odbierają sygnały z czujek i prze-

syłają je linią dozorową do centrali systemu, 

a także przekazują sygnały z centrali do czujek. 

Zarówno moduły, jak i czujki bezprzewodo-

we posiadają wbudowane anteny: nadawczą 

i odbiorczą. 

Z modułem radiowym może komunikować się 

do 30 indywidualnie adresowanych czujek. 

Transmisja odbywa się w przeznaczonym dla 

systemów bezpieczeństwa paśmie SRD (868 

- 870 MHz) , z automatycznym przełączaniem 

kanału w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

zakłóceń. Wysoki stopień bezpieczeństwa 

zapewnia między innymi przeprowadzany 

co 30 sekund test połączenia. Ze względu 

na dwukierunkowe przesyłanie danych oraz 

automatyczny dobór pasma, w którym czujki 

TeleRex® pracują, ich funkcjonalność jest taka 

sama jak standardowych, optycznych czujek 

dymu OptoRex®. 

Czujki i systemy zasysające

Co trzeba zrobić w przypadku kiedy dym 

dociera z dużym opóźnieniem do umieszczonej 

na suficie czujki, a zgromadzone w chronio-

nym pomieszczeniu urządzenia i informacje 

wymagają szczególnej ochrony? Dostęp do 

miejsc dozorowanych jest utrudniony lub 

inne względy nie pozwalają na zastosowanie 

standardowych czujek punktowych. Odpo-

wiedź jest prosta – trzeba zastosować systemy 

próbkujące. W systemie AlgoRex® dostępne 

są różne czujki, aktywne i pasywne, dobierane 

odpowiednio do potrzeb wynikających z kon-

kretnych aplikacji. 

Do monitorowania kanałów wentylacyjnych 

stosuje się czujki DBZ1197, a do ochrony urzą-

dzeń z wymuszoną wentylacją czujki BD3 z in-

dywidualnie kształtowaną chwytnią powietrza. 

Do monitorowania całych pomieszczeń lub 

nie wentylowanych urządzeń przeznaczone są 

czujki Ad1. 

W dużych, silnie wentylowanych pomieszcze-

niach najlepiej sprawdzają się czujki Titanus® 

(o czułości 0.01%/m) , 

zaś do pomieszczeń o wysokiej czystości (tzw. 

„Clean Rooms”) polecane są czujki Titanus® 

SuperSens® o czułości sięgającej 0.0025 %/m. 

Do zadań specjalnych

Typowe miejsce zastosowań
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Błyskawiczne gaszenie

Po wykryciu zagrożenia pożarowego system 

AlgoRex® może automatycznie uruchomić 

procedurę gaszenia. Zadanie to spełniają 

atestowane moduły sterujące instalowane 

w centrali. Konstrukcja systemu AlgoRex® 

umożliwia utworzenie do 32 niezależnych stref 

gaszenia. Moduł gaszenia posiada linie steru-

jące i wejściowe, umożliwiające odpowiednie 

sterowanie oraz kontrolę stanu sterowanych 

urządzeń. Ewentualne zwarcia i rozwarcia linii 

są natychmiast wykrywane i sygnalizowane. 

Uruchomienie procedury gaszenia nie zawsze 

jest jednoznaczne z natychmiastowym otwo-

rzeniem zaworów butli ze środkiem gaśniczym. 

Należy pamiętać, że wysoka czułość systemu 

AlgoRex® pozwala wykryć zagrożenie poża-

rowe w bardzo wczesnej fazie rozwoju (np. 

przegrzewający się element elektroniczny czy 

przewód) . 

Dzięki temu, poinformowany przez system per-

sonel ma czas na wykonanie przewidzianych 

w takim przypadku czynności, sprawdzenie 

skali zagrożenia i jego ewentualne samodziel-

ne usunięcie. Po upływie zaprogramowane-

go czasu, o ile procedura nie zostanie przez 

personel wstrzymana, system automatycznie 

otworzy odpowiednie zawory (główne na bu-

tlach i kierunkowe w układzie rur rozprowadza-

jących) , kierując środek gaśniczy w te strefy, 

które wymagają interwencji. 

Proponowane środki gaśnicze CEA-410® 

i Novec® 1230 to przyjazne dla środowiska, 

dopuszczone do stosowania zamienniki halonu 

produkowane przez koncern 3M. 

Są to perfluorowane związki organiczne zapro-

jektowane specjalnie do całkowitego i miejsco-

wego wypełniania chronionych pomieszczeń 

lub urządzeń. Skutecznie gaszą pożary grup: A, 

B, C (ciał stałych, cieczy i gazów) i są całkowi-

cie bezpieczne dla ludzi i urządzeń. 

Są chemicznie obojętne, nie są toksyczne, 

nie przewodzą prądu elektrycznego, nie po-

wodują korozji ani szoku termicznego urzą-

dzeń, jak również nie pozostawiają osadów po 

odparowaniu. 

Do skutecznego gaszenia pożaru wymagane 

jest jedynie kilkuprocentowe stężenie środka 

w odniesieniu do gaszonej kubatury, a uzy-

skiwany czas gaszenia zamyka się w kilku (! 

) sekundach od rozpoczęcia zrzutu środka 

gaśniczego.

Czujka AD1/AD2 do monitorowania urządzeń 

bez wentylacji oraz całych pomieszczeń

Czujka Titanus® do monitorowania dużych, 

silnie wentylowanych pomieszczeń i Titanus® 

SuperSens® o bardzo wysokiej czułości

Czujka DBZ1197 do monitorowania 

kanałów wentylacyjnych

Czujka BD3 do monitorowania urządzeń 

z wymuszoną wentylacją
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(Kraków), Zamek w Malborku, Wawel, Muzeum Narodowe (Kraków), Kościół Mariacki, 

Pałac Karniewskich (Warszawa); 

Hotele: Hyatt (Warszawa), Panorama (Wrocław), Holiday Inn (Warszawa, Gdańsk), Mercure 

(Warszawa, Poznań), Hotel Sheraton (Warszawa), Hotel Continental (Kraków), Grand Hotel (Lublin); 

Transport: Porty Lotnicze: Okęcie, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań Ławica; Prom Po-

merania; Metro Warszawskie; 

Administracja Państwowa: Ministerstwo Gospodarki (Warszawa), MSZ (Warszawa), Urząd Rady 

Ministrów (Warszawa), PWPW (Warszawa), Mennica Państwowa (Warszawa), Sąd Najwyższy 

(Warszawa), Komisja Planowania URM (Warszawa), Najwyższa Izba Kontroli (Warszawa); 

Sieci handlowe: TESCO, Geant, IKEA; 

Przemysł paliwowy i energetyczny: Tłocznie gazu (Kondratki, Włocławek), Rafineria Gdańska 

(Gdańsk), Petrochemia Płocka (Płock), Elektrownia gazowa POLAR (Wrocław); 

Telekomunikacja: TP S. A., GSM Polkomtel, ERA GSM; 

Biurowce: Atrium Business Centem (Warszawa), Atrium Plaza (Warszawa), Atrium Tower 

(Warszawa), Warsaw Financial Center, Saski A/B, Unicentrum (Katowice), Puławska Financial 

Centem (Warszawa), Biurowiec Plaza 2000 (Warszawa), Fim Tower (Warszawa), Biurowiec BTB 

(Warszawa), Biurowiec BTA (Warszawa), Biurowiec 3M (Nadarzyn), Błękitny Wieżowiec (Warszawa), 

Wieżowiec TPSA (Warszawa).


