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STANOWISKO DO BADAŃ OSŁON
PRZECIWWIETRZNYCH Z CZUJNIKAMI DYMU
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

S

tanowisko przeznaczone jest do badania osłon przeciwwietrznych z czujnikami dymu, stosowanych w systemach ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Unikatowy w skali kraju skomputeryzowany system, składający się ze
stanowiska i zdefiniowanych metod badawczych, adresowany jest do
jednostek badawczych i producentów urządzeń sygnalizacji pożarowej.

Stanowisko umożliwia:
 przeprowadzenie pomiaru wartości progu zadziałania czujek dymu,
 wyznaczenie poziomu czułości pożarowej detektorów w warunkach
testów pożarowych od TF–1 do TF–9.
Przekrój kanału:

500 x 300 mm

Przekrój komory pomiarowej: 500 x 300 mm
		
700 x 300 mm
Prędkość strugi powietrza:

do 25 m/s

Temperatura pracy:

do +200°C

Pomiar:
		

prędkości, temperatury, wilgotności,
czasu zadziałania czujki
Widok ogólny stanowiska
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Panel sterowania parametrami testu
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TEST STAND FOR AIR DUCT SYSTEMS
WITH SMOKE DETECTORS
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
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instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he stand is intended for tests of air duct systems with smoke detectors, which are used in fire protection
systems in accordance with applicable regulations.
The original computerised system, not found in any other solutions
in Poland, consists of the stand and the defined test methods, and is
aimed at research institutes and manufacturers of fire alarm systems.
The stand enables the following processes:
 the measurement of the value of the threshold of response of a smoke
detector
 the determination of sensitivity of smoke detectors in fire test
conditions from TF-1 to TF-9.
Channel cross-section:		

500 x 300 mm

Measurement chamber cross-section: 500 x 300 mm
			
700 x 300 mm
Speed of the air stream:		

up to 25 m/s

Work temperature:		

up to +200°C

Measurement:		
			

speed, temperature, humidity,
detector response time
General view of the stand
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