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• Combinatie van 2 detectortypen: 

Cloud chamber detector 

Hooggevoelige optische detector

• Detecteert zichtbare en onzichtbare 

brandverschijnselen

• Intelligent alarm-algoritme

• Gevoeligheid: 0% tot 20% obs/m

• Immuun voor stof, vocht en  

temperatuurswisseling

• 7" touch screen

• 4 programmeerbare alarmniveaus

• Optioneel live stream 6 IP camera's

• Instructie-animatie voor storings-

diagnose

Cirrus HYBRID Aspiratiebrandmelder

Cirrus aspiratiebrandmelders met cloud 
chamber detector staan bekend als de 
gevoeligste brandmelders in de wereld. 
Deze aspiratiebrandmelders kunnen het 
beginstadium van een brand detecteren nog 
voordat er zichtbare rook vrij komt.

Aspiratiebrandmelders worden in steeds 
meer applicaties toegepast. Het is daarom 
essentieel dat zij een zo breed mogelijk 
brandspectrum kunnen detecteren, Protec 
heeft daarom de Cirrus HYBRID ontwikkeld. 

Cloud chamber en rookdetectie in één
De Cirrus HYBRID combineert in één 
aspiratie systeem de twee beste typen 
brand detectoren: de cloud chamber detector 
(CCD) en de EWSD: Early Warning Smoke 
Detectors (rookdetectoren).

Aspiratiemelder
De Cirrus HYBRID aspiratiebrandmelder 
zuigt lucht aan uit de te bewaken ruimte via 
een buizenstelsel. De ingebouwde detecto-
ren controleren de lucht die wordt aangezo-
gen op zichtbare en onzichtbare brandver-
schijnselen. Doordat deze melder de lucht 
actief aanzuigt kan hij in een vroeg stadium 
brandverschijnselen detecteren.

Rookdetector
De Cirrus HYBRID is uitgerust met EWSD-
rookdetectoren die werken volgens het prin-
cipe van optische Scatter Chamber Detec-
tion (SCD). Zij kunnen zowel kleine als grote 
rookdeeltjes detecteren.

Cloud chamber 
De meeste aspiratiesystemen detecteren 
alleen rook, de Cirrus HYBRID heeft ook 

een cloud chamber detector, deze detec-
teert naast rook ook deeltjes kleiner dan een 
micrometer (submicrometer). Als materiaal 
oververhit raakt dan komen deze deeltjes 
vrij. Dit zijn onzichtbare verbrandings-
deeltjes die worden gevormd nog voordat 
rook zich ontwikkelt (0% obs/m). 

Hoe werkt een cloud chamber detector?
De Cirrus HYBRID zuigt lucht aan naar de 
cloud chamber detector, hier wordt de lucht 
met (brand)deeltjes eerst bevochtigd in de 
bevochtigingskamer. De bevochtigde lucht 
gaat naar de meetkamer die vacuüm wordt 
gezogen. Door de daling van de druk gaat de 
temperatuur omlaag (koude val), de voch-
tige lucht condenseert hierdoor op de brand-
deeltjes en vormt een wolk. In de meetkamer 
is een sensor en een lichtbron, hiertussen 
zal de wolk zich vormen. 

De sensor meet hoeveel licht de wolk van de 
lichtbron verduistert (obs/m), als deze een 
kritische waarde bereikt zal een alarmsig-
naal worden afgegeven. Stofdeeltjes zijn te 
groot om een dichte wolk te vormen waar-
door de Cirrus immuun is voor onecht alarm.

EN54-20

Dos novedades para la detección
precoz de incendios: Cirrus
HYBRID y Cirrus HYBRID SCAN
de
PROTEC FIRE DETECTION
SPAIN SL 



U W  B R A N D M E L D I N S T A L L A T I E  O N Z E  Z O R G

Het achtergrondniveau van (stof)deeltjes 
in een ruimte kan worden ingesteld op de 
Cirrus HYBRID, hierdoor wordt onecht alarm 
in stoffige ruimten voorkomen. 
De detector is ook ongevoelig voor vocht en 
temperatuurverschillen. 

Brand voorkomen
De cloud chamber detector waarschuwt 
vroeg, hierdoor is er tijd om corrigerende 
maatregelen te nemen, soms zelfs uren (tijd 
die u kunt gebruiken voor plaatselijk onder-
zoek, hierdoor kan er gehandeld worden om 
brand te voorkomen). 
Wellicht is een schadelijke blussing te voor-
komen. Er bestaan immers geen schadevrije 
blusacties.

Gevoeligheid
Door de betrouwbare cloud chamber detec-
tor te combineren met rookdetectoren 
detecteert de Cirrus HYBRID nog accurater. 
Hij heeft hierdoor de breedste gevoeligheid-
schaal van 0% t/m 20% obs/m.

Breed scala aan branden
De samenwerking van cloud chamber en 
rookdetectie in één aspiratiemelder is uniek. 
Om die reden heeft Protec Brandbeveiliging 
een octrooi voor dit concept gekregen. 

De twee technologieën werken onafhanke-
lijk maar door complexe algoritmes kunnen 
zij samenwerken. Hierdoor kunnen wij de 
betrouwbaarheid van de aspiratiebrand-
melder verhogen over een breed scala aan 
brandtypen. De Cirrus HYBRID kan met deze 
twee typen detectoren onzichtbare brand-
verschijnselen en rook detecteren, voor vrij-
wel alle brandscenario's.

Ongewenst alarm voorkomen
Het resultaat van de synergie tussen cloud 
chamber detector en rookdetectoren is 
een branddetector die kan verifiëren of de 
brandverschijnselen echt zijn. Hierdoor is 
de Cirrus HYBRID geschikt om een blus-
systeem aan te sturen. De Cirrus HYBRID 
geeft alleen een alarm melding als ook de 
cloud chamber detector een melding geeft. 
Als alleen de optische melder een mel-
ding geeft dan wordt er geen brand alarm 
 afgegeven omdat de optische melder ook bij 
veel stof een melding kan geven. 
De Cirrus HYBRID kan daarmee ongewenste 
alarmen vermijden die bij andere aspiratie-
technologieën veelvuldig voorkomen. De 
Cirrus HYBRID heeft vier programmeerbare 
alarm niveaus (treshholds). Hij kan zo inge-
steld worden dat hij voldoet aan de EN54 
klasse A, B of C. 

Cirrus Pro Locator
Voordat een brand uitbreekt ontstaan er 
onzichtbare  brandverschijnselen door 
bijvoorbeeld smeulen en oververhitting. 
De oorzaak van een brandverschijnsel is 
meestal moeilijk te vinden. De Locator is 
een draagbare cloud chamber detector die 
u helpt de bron van het brandverschijnsel te 
vinden.

Technische specificaties

Voltage    20 - 29VDC
Vermogen   16,8 watt in rust bij
   24VDC bij 100% ventilatorsnelheid
Stroomverbruik   500mA bij ventilatorsnelheid 30% 
   700mA bij ventilatorsnelheid 100%

Luchtvochtigheid   10 - 95% RV, niet-condenserend
IP-klasse    IP30
Kabelinvoer  10 x 20mm uitdrukpoorten
Aansluitklemmen  0,2 - 2,5mm2, 30 - 12AWG
Bemonsteringsnetwerk  Viervoudige ingang met een 
   gecombineerde lengte van de 
   aanzuigbuis max. 630 meter 
   (exacte lengte dient  bepaald 

   berekeningsprogramma)
Maximale transporttijd  120 seconde
Buisdiameter  25mm 
Gevoeligheidschaal  20.000 PPCC tot 7 miljoen PPCC  
   (partikels per cm3) 

   brand- & rookmeldschaal)

Prog. signalering  Vooralarm en 3 niveaus brandalarm
Overige signalering  Airflow, storing
Inputs   3 programmeerbare bewaakte   
   ingangen
Output    5 Relais 1A @ 30VDC
   (potentiaalvrij contact)
Camera-inputs   6 x IP-camera's volgens Protec  
   specificaties

   alarmen, acties, storingen en data-  
   punten
Variabele gevoeligheid  7 dagen programmeerbare   
   instellingen met 2 tijdzones per  
   dag. Bijv. dag- & nachtschakeling.

Airflow-bewaking   Hoog en laag
Gewicht    3,5kg
Afmetingen HxBxD  380 x 250 x 137mm
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