
IQ8Quad

Detektor vhodný pro každé prostředí
Principy detekce hlásičů IQ8Quad

Technická zařízení hlášení požáru
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Rozhoduje správná volba 

Každý požár je jiný. Průběh a rychlost šíření závisí na

podmínkách okolního prostředí i na vlastnostech 

a složení hořícího materiálu. Detekce požáru probíhá na

základě charakteristických veličin, kterými jsou kouř,

teplo nebo plyn. Přitom platí, že čím rychleji dojde ke

zjištění požáru, tím dříve může být vyhlášen poplach 

a uskutečněna evakuace osob. 

Zejména v oblastech, kde se jedná o trvalou pohotovost

technických zařízení, nebo o ochranu nenahraditelných

hodnot, je rychlá a spolehlivá detekce požáru

nepostradatelná, a to i za velmi obtížných podmínek

okolního prostředí, jako je: chlad, odpadní plyny, zplodiny

hoření, prach nebo vlhkost. Hlásič požáru musí být

dokonale přizpůsoben příslušným požadavkům

konkrétního místa tak, aby byla možná včasná detekce

požárů se spolehlivým odlišením od rušivých faktorů. Jen

tak lze optimálně vyhovět požadavkům na ochranu

lidského života a materiálních hodnot včetně technických,

stavebních nebo architektonických památek.
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Požár nemusí být vždy jen intenzivní hoření

Rozhodujícím kritériem pro detekci  jsou produkty

spalování, které při požáru vznikají na základě látkové 

a energetické přeměny materiálů přítomných při požáru.

Mezi charakteristické veličiny požáru  patří částice   kouře,

plyny, zvýšení teploty a tepelné záření vzniklé při látkové

a energetické přeměně látek přítomných při požáru. Pro

rozlišení různých typů požárů jsou definovány takzvané

testovací požáry.

Rušivá veličina: vodní pára Testovací požár: n-heptan Testovací požár: bavlna

Testova cí 

požár
Typ požáru

Materiál hořící

při požáru

Vznik 

tepla

Proudění 

směrem nahoru

Vývoj 

kouře
Barva
kouře

TP 11) otevřený požár
celulózy

dřevo intenzivní intenzivní ano tmavá

TP 22) pyrolýza, doutnající
požář

dřevo zanedba telný slabé ano
světlá, intenzivní,

rozptýlená

TP 32) žhnoucí doutnající
požár

bavlna zanedbatelný velmi slabé ano
světlá, intenzivní

rozptýlená

TP 42) otevřený
požár  plastů

polyuretan intenzivní intenzivní ano velmi tmavá

TP 52) požár kapalin n-heptan intenzivní intenzivní ano velmi tmavá

TP 61) požár kapalin etylalkohol intenzivní intenzivní ne žádná

TP 83) požár kapalin decalin zanedba  telný slabé ano velmi tmavá

Seznam testovacích požárů 

1) Popsáno v normě EN54-9.    2) Popsáno v normě EN54-7.    3) Norma EN54-15 se zpracovává, v současnosti platí norma CEA 4021. 
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Fyzikální principy jednotlivých detektorů

Tepelné hlásiče detekují zvýšení teploty, které vzniká při

spalování a zareagují, když teplota prostoru překročí

určitou mezní hodnotu (zpravidla přibližně 60 °C), nebo

když teplota okolního prostředí během určitého časového

intervalu stoupne nadprůměrně  rychle (vyhodnocení

rozdílu teploty). Maximální teplota vybavovacího spuštění

a teplota při normálním použití se řídí podle třídění

tepelných hlásičů ve smyslu normy EN 54-5.

Princip detekce rozdílu teploty a maxima teploty

Optické hlásiče kouře využívají metody rozptýleného

světla: LED dioda vysílače a dioda přijímače jsou vůči

sobě navzájem umístěny v určitém úhlu. Pokud proniknou

viditelné částice aerosolu požáru do měřicí komory,

dojde k rozptýlení části světelného paprsku LED diody

vysílače a zvýšený signál je vyhodnocen v přijímači.

Optický princip s infračerveným světlem

Ve srovnání s tradičním hlásičem s metodou rozptýle ného

světla hlásič O2T pracuje s metodou dvou úhlů. Na

základě toho je schopen odlišně posuzovat různé částice

v měřící komoře. Tímto způsobem jsou klamné veličiny

spolehlivě odlišeny od charakteristických veličin požáru 

a v určitých mezích lze rozlišit různé typy kouře.

Optický princip se dvěma úhly
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Hlásič plynných zplodin hoření detekuje požár, když

koncentrace (např. CO) v prostoru překročí určitou

hodnotu. U snímacích detektorů na tomto principu jsou

plyny ze vzduchu okolního prostředí chemicky vázány na

povrchovou plochu snímače. Přitom molekuly plynu

předávají elektrické náboje, které zvyšují hodnotu

vodivosti polovodiče. Pro spolehlivou detekci požáru se 

v jednom hlásiči kombinuje více optimalizovaných

snímacích detektorů.

Detekce plynu s detektorem CO

Místo infračerveného světla využívá hlásič s modrým

světlem modrou LED diodu. Krátká vlnová délka světla

umožňuje detekci těch nejmenších částic, které až dosud

dokázaly rozeznat jen ionizační hlásiče. Díky mnohem

vyšší citlivosti probíhá detekce celého spektra kouře: od

neviditelných až po velké aerosoly. Hlásiče s modrým

světlem dnes nahrazují většinou ionizační hlásiče,

protože ve srovnání s ionizačními hlásiči pracují bez

radioaktivního zdroje. 

Ionizační hlásiče pracují s radioaktivním zdrojem, který

generuje ionty mezi dvěma nabitými elektrodami. Jestliže

částice kouře zmenší proud, který protéká mezi těmito

elektrodami, hlásič spustí poplach. Z důvodu přítomnosti

radioaktivního materiálu se ionizační hlásiče používají již

jen ve zvláštních případech. Důvodem jsou vysoké

náklady na odbornou likvidaci a zpracování

radioaktivních zdrojů.

Ionizační princip 

Optický princip s modrým světlem
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Hlásiče ESSER ve fázi testování. 
Který hlásič pro jaký typ požáru?

T hlásiče IQ8Quad 

Tepelné hlásiče se hodí do oblastí, v nichž lze počítat 

s otevřeným a rychle probíhajícím požárem, protože jsou

schopné detekovat  zvýšení teploty, ale nikoliv kouř 

a plynné zplodiny hoření vznikající při požáru. 

V moderních budovách  však kvůli použití různých

stavebních materiálů, často vznikají doutnající požáry 

s intenzivním vývojem kouře ještě předtím, než vypukne

požár s otevřeným ohněm. Tepelné hlásiče se převážně

používají k ochraně věcných hodnot a nejsou vhodné 

Spouštěcí aktivace hlásičů IQ8Quad OT při TP 4

k ochraně osob. Spící osoba by se udusila plynnými

zplodinami hoření při požáru dříve, než by tepelný  hlásič

dokázal detekovat zvýšenou teplotu.

O hlásiče IQ8Quad  

Optické hlásiče neumějí detekovat neviditelné částice

aerosolu tak, jak vznikají např. při otevřeném požáru

dřeva. Tento typ hlásičů se používá přednostně tam, kde

lze při vypuknutí požáru počítat převážně se “studeným”

kouřem (doutnající požár). 

OT hlásiče IQ8Quad 

U OT hlásiče je optický princip detekce sloučen 

s principem detekce maximální teploty a  rozdílu teploty.

Propojení dat obou částí hlásiče umožňuje spolehlivou

detekci doutnajících požárů a požárů s intenzivním

vývojem tepla. Tím se bezpečnost i spolehlivost  detekce

významnou měrou zlepšuje a nebezpečí falešných

poplachů se výrazně snižuje. Samotný princip detekce

často nestačí, například  když se pod jednou střechou

skladuje zboží s různým požárním zatížením, jako je:

kabelový materiál, textilie, čisticí prostředky 

a rozpouštědla. Zde se jako optimální ochrana osvědčuje

princip více kritérií.

Rodinný domek Malé kanceláře

Oblasti použití: 

T hásiče se obzvláště často používají v zakouřených,

nebo prašných prostorách s normální strukturou teploty, 

v nichž by hlásiče kouře na základě rušivých veličin mohly

spouštět falešné poplachy, tedy například v dílnách nebo

Klasická provedení: bezpečnost a spolehlivost s hlásiči IQ8Quad T, O & OT

kuchyních, zatímco O hlásič je vhodný především

k bezpečné a spolehlivé včasné detekci požárů

s intenzivním vývojem kouře v oblastech  s ochranou osob.
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O2T hlásiče IQ8Quad 

O2T hlásič při konstantní citlivosti detekuje požáry

nejrůznějších hořících materiálů. Ideálně se hodí pro

objekty, v nichž lze počítat s intenzivními rušivými

veličinami, jako jsou např. páry a prach. Na základě

metody se dvěma úhly je spolehlivě detekován jak tmavý,

tak světlý kouř. Ve srovnání s optickým hlásičem O2T

Spouštěcí aktivace hlásičů IQ8Quad O2T při TP 5

Vlhké prostory

nabízí podstatně rovnoměrnější reakci při různých typech

kouře. Díky rozdílnému posuzování a vyhodnocování

rozptylu při dopředném a zpětném úhlu může hlásič O2T

spolehlivě detekovat klamné veličiny a minimalizovat

riziko falešného poplachu.

Oblasti použití: 

Všude tam, kde lze počítat s intenzivními  rušivými veličinami,

hlásič O2T realizuje spolehlivou detekci s vyloučením

falešných poplachů, např. u jemného prachu,  který se

používá v tiskárnách k nanášení vrstvy na čerstvě potištěné

Testovací požár 5: Požár kapalin (n-heptan)

Vyloučení falešných poplachů: detekce požáru při rušivých veličinách s IQ8Quad O2T

archy papíru, u vodní páry ve sprchovacích koutech 

v hotelových pokojích, u mikročástic  ze zvlhčovačů vzduchu

v muzejích nebo také  u prachů na pilách, v pekárnách nebo

v jiných výrobních provozech.
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Přístroj k záchraně života IQ8Quad OTG zabraňuje otravám kouřem

OTG hlásiče IQ8Quad  

OTG hlásič je multisenzorový hlásič, který integruje

optický snímač, tepelný snímač a elektrochemický

snímač pro analýzu kysličníku  uhelnatého. Tím v rozsáhlé

míře pokrývá spektrum příslušných důležitých scénářů

požáru a  na základě principu multisenzorových detektorů

navíc poskytuje vysoký stupeň spolehlivé eliminace

falešných poplachů. Oblastmi použití hlásiče OTG jsou

především prostory, v nichž se neustále zdržují osoby,

protože zde je včasná detekce nebezpečných plynných

zplodin hoření tím  nejdůležitějším: Studie dokládají, že

osud 95 % všech, kteří zemřeli při požárech, se naplnil

ve spánku již ve fázi doutnání požáru. U čtyř z pěti obětí

požáru je příčinou smrti jedovatý kouř.

Oblasti použití: 

Tam, kde je ochrana osob na prvním místě, je hlásič OTG

tou nejlepší volbou. Detekuje  neviditelný kysličník

uhelnatý, který je navíc bez zápachu, a to dříve, než se

rozhoří požár. To mu umožňuje rozpoznat požár již ve

velmi ranné fázi, a zabránit tak  otravám kouřem, které

jsou nejčastější příčinou úmrtí při požáru. Oblastmi

použití jsou např. nemocnice, domovy důchodců

a domovy dlouhodobé péče, hotely a ubytovny.

Spouštěcí aktivace hlásičů IQ8Quad OTG při TP 3 Testovací požár 3: Žhnoucí doutnající požár (bavlna)

Nákupní střediska Letiště

Prostory
společenských

akcí

Nemocnice
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Přístroj s mnoha schopnostmi IQ8Quad OTblue: detekuje i nejmenší částice

OTblue hlásiče IQ8Quad 

Hlásič OTblue lze použít všude tam, kde se až dosud

používal ionizační hlásič. Detekuje požáry kapalin,

otevřené požáry dřeva a neviditelných aerosolů až po

částice, které až dosud dokázaly rozeznat jen ionizační

hlásiče. Kromě toho reaguje mnohem rychleji než běžné

optické hlásiče kouře a ve srovnání s ionizačním hlásičem

je podstatně méně náchylný k působení rušivých faktorů,

jako jsou např. proudění vzduchu a vlhkost. Na základě

rychlé signalizace poplachu je vhodný zejména do oblastí,

v nichž mohou vznikat požáry s velkou energií. Ve srovnání

s ionizačním hlásičem funguje hlásič OTblue bez

radioaktivního zdroje, a tím snižuje vysoké náklady na

úkony spojené s provozem a údržbou hlásičů obsahujících

radioaktivní preparát.

Oblasti použití: 

Všude tam, kde jsou uskladněny, nebo kde se

zpracovávají vysoce hořlavé  materiály a kde musí být

poplach signalizován bleskurychle – například

v ropných rafineriích, elektrárnách, autoservisech,

místnostech elektronického zpracování dat nebo

v laboratořích – se doporučuje použití hlásiče OT blue. 

Spouštěcí aktivace hlásičů IQ8Quad OTblue při TP 1 Testovací požár 1: otevřený požár celulózy (dřevo)

Laboratoře Rafinerie

Čerpací staniceElektrárny
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Při projektování EPS je důležité z mnoha různých typů

hlásičů vybrat ten správný pro konkrétní účel použití, aby

tak byly pokryty všechny možné  scénáře požáru. Protože

v současné době ještě neexistují žádné hlásiče požáru,

které by se daly se stejným úspěchem použít pro

všechny typy požáru, jde při co možná nejvčasnější

detekci požáru o to, aby byla definována optimální

charakteristická veličina a na základě  reakce jednotlivých

hlásičů učiněno správné rozhodnutí.

Přehled vhodnosti hlásičů v závislosti
na různých typech požárů

Testovací požár podle
DIN EN 54 T9

Optický
hlásič kouře

Hlásič
rozdílu teploty

Hlásič OT Hlásič O2T Hlásič OTG Hlásič OTblue

Otevřený požár celulózy (TP 1) ✸ ● ● ● ● ✯

Pyrolýza-doutnající požár (TP 2) ✯ ✸ ✯ ✯ ✯ ✯

Žhnoucí doutnající požár (TP 3) ✯ ✸ ✯ ✯ ✯ ✯

Otevřený požár plastů (TP 4) ● ● ● ✯ ✯ ✯

Požár kapalin 1 (TP 5) ● ● ● ✯ ✯ ✯

Požár kapalin 2 (TP 6) ✸ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Požár kapalin 3 (TP 8) ✸ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Vysvětlivky ✯ dokonale vhodný ● vhodný ✸ nevhodný
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Pro váš všední pracovní den

Přehled vlastností

multisenzorových hlásičů

OT – Kombinace osvědčených

kritérií optické detekce a detekce

tepla.

O2T – Nejvyšší stupeň zabezpečení

proti falešným poplachům díky

rozdílnému vyhodnocení rozptylu z

dopředného a zpětného úhlu

(princip dvou úhlů).

OTG – Nejvyšší stupeň ochrany

osob díky včasné detekci

zvýšených koncentrací CO v

okolním prostředí.

OTblue – Co možná nejvčasnější

detekce nejjemnějších částic díky

optické detekci založené na

„principu modrého světla“. Poprvé

nahrazuje ionizační hlásič.
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Výška prostoru

do 45 m

do 16 m

do 12 m

do 7,5 m

do 6 m

do 4,5 m

Vhodnost hlásičů požáru 
V závislosti na výšce prostoru

Hlásiče kouře 
DIN EN 54-7

nevhodné

nevhodné

vhodné

vhodné

vhodné

vhodné

Půdorysná plocha
prostoru

do 80 m2

větší než 80 m2

Oblasti hlídání a kontroly u hlásičů požáru 

Typ automatických
hlásičů požáru

Hlásiče kouře
DIN EN 54-7

Hlásiče kouře
DIN EN 54-7

Vysvětlivky
� maximální oblast

hlídaná  a
kontrolovaná jedním
hlásičem

A Úhel, který tvoří
sklon střechy/stropu
s vodorovnou
rovinou; má-li
střecha nebo strop
různé úhly sklonu,
např.  
u boudy a kůlny,
platí v daném
případě konkrétní
nejmenší úhel sklonu

D L Odstup prvku
citlivého na kouř od
stropu, popř. od
střechy

R H ???

Odstup hlásičů požáru od
stropů a střech

Výška prostoru R H

do 6 m

od 6 m do 12 m

do 20°
D L

do 0,25 m

do 0,4 m

větší než 20°
D L

0,2 m až 0,5 m

0,35 m až 1,0 m

Sklon střechy �

Výška prostoru

do 12 m

do 6 m

od 6 m do 12 m

do 20°
A

80 m2

60 m2

80 m2

větší než 20°
A

80 m2

90 m2

110 m2

Sklon střechy �
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1230 Wien, Austria
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