
Osłona przeciwwietrzna OP-40 pozwala na zapewnienia po-
prawnych warunków pracy dla czujek dymu produkcji Polon-
Alfa, nadzorujących powietrze w kanałach wentylacyjnych 
i tam gdzie ze względu na przekrój kanału, szybki ruch powie-
trza i inne czynniki, bezpośrednie zainstalowanie samej czuj-
ki nie jest możliwe. 

Osłona jest wykonana w postaci prostopadłościennej puszki 
z tworzywa sztucznego. Do jednej ze ścian przymocowane są 
dwie rurki: wlotowa i wylotowa. Rurki te służą do pobierania 
powietrza z kontrolowanego kanału wentylacyjnego, wpro-
wadzania go do obszaru wewnątrz osłony, w którym zamo-
cowana jest czujka dymu, oraz do odprowadzania powietrza 
z powrotem do kanału. Przewody instalacji doprowadza się 
jednym lub dwoma szczelnymi przepustami (jeden z nich jest 
wstępnie zaślepiony). 

Przepływające w kanale powietrze, poprzez rurkę wlotową, 
dostaje się do obszaru wewnątrz osłony i jednocześnie do 
komory pomiarowej czujki dymu, zainstalowanej wewnątrz 
osłony. Jeżeli w kontrolowanym kanale pojawi się dym, wów-
czas wraz z próbką powietrza zostanie on doprowadzony do 
czujki dymu i spowoduje jej zadziałanie, co z kolei wyzwo-
li alarm pożarowy centrali, do której jest podłączona czujka. 
Osłona wraz z rurkami stanowi układ obejściowy powietrza, 
który ze względu na małą średnicę rurek nie zakłóca przepły-
wu powietrza w kanale. Prędkość powietrza w układzie obej-
ściowym jest znacznie mniejsza niż w kanale, dzięki czemu 
możliwa jest kontrola przepływającego w kanale powietrza 
nawet przy dużych prędkościach.

Prędkość powietrza w kanale od 2 m/s do 17 m/s
Przepusty kablowe 2 szt. PG 7
Długość rurek standardowa 240 mm
Zakres temperatur pracy od -25oC do + 55oC
Względna wilgotność powietrza do 95% przy 40oC
Stopień ochrony IP 65
Masa 0,75 kg

Osłona przeciwwietrzna jest przewidziana do współpracy 
z czujkami dymu szeregów: 30, 40, 4043 i 4046 (np. DIO-37, 
DIO-40, DIO-4046).

W skład osłony nie wchodzi gniazdo montażowe czujki ani 
sama czujka - należy je zamawiać oddzielnie.
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